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Sammanfattning

Betänkandet innehåller förslag till inkomstskattelag. Denen ny
trettiotal skattelagar, i förstaersätter handett 1928 års kommunal-

skattelag och 1947 års lag statlig inkomstskatt. Enligt förslagetom
skall den lagen tillämpas första gången vid 2001 års taxering.nya
Ikraftträdandelagen innehåller sammanställning alla de över-en av
gångsbestämmelser de upphävda lagarna och skallsom avser som
fortsätta gälla.att

frågaDet omfattande lagtekniskär bearbetning bara ettom en men
fåtal materiella ändringar. Dessa syftar i huvudsak till undanröjaatt
inkonsekvenser eller förbiseenden vid tidigare lagstiftning.

Inriktningen har varit i den lagen samla alla bestämmelseratt nya
hur beräknar underlaget för kommunal och statlig inkomst-om man

skatt och skatteberäkningen. Vissa lagar speciell liksomom natur,av
lagar förlorar sin aktualitet eller föreslagitssnart bli upphävda,som
har dock lämnats utanför.

Samtliga bestämmelser har tagits i enda lag, eftersom deen
alternativ vi undersökt, uppdelning efter inkomstslag eller för fysiska
respektive juridiska alla medför nackdelar. berorDettapersoner,
främst på många bestämmelseratt ochär det därförattgemensamma
skulle finnas omfattande behov hänvisningarett eller dubbelregle-av
ring.

Lagen indelad i tolv avdelningarär med sammanlagt kapitel.60
Den inleds med grundläggande bestämmelser, defini-gemensamma
tioner och förklaringar bestämmelser skattskyldighetsamt ochom om
inkomster och utgifter undantagna vidär beskattningen. Däreftersom
följer avdelning för varje inkomstslag. Efter dessa kommeren
ytterligare bestämmelser kapitalvinster, fämansföre-gemensamma om

pensionssparande, familjebeskattning,tag, naturainkomster, allmänna
avdrag, grundavdrag, skatteberäkning och ackumulerad inkomst.
Paragrafema inte indeladeär i och det finns inte någramoment
anvisningar till paragrafema.

denI språkliga bearbetningen har vi haft mål förenklaattsom
meningsbyggnaden och modernisera uttryckssätten. Vi har inte
utformat könsneutralttexten använder maskulinautan former han,
honom, den skattskyldige beteckning på fysiskasom gemensam

båda könen och juridiska Anledningenpersoner deav är attpersoner.
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ellerkompliceraskullealltför hög gradialternativ vi textenövervägt
nackdelar.andramedföra

skattelag-iharsedan längeflera uttryckbytt använtsVi har ut som
ochkapitalvinstanvänderexempel kanstiñningen. Som nämnas att
ochrealisationsförlustochrealisationsvinststället förkapitalfbrlust i

använderförsäljningvidköpeskillingvederlag ellerstället forvi iatt
finansiellaheller uttrycketanvänder inte instrumentViersättning.

sammanhanget.alternativ beroende påandrai ställetutan
bestämmelsernauppgifterfinnsforfattningskommentarenI om var

förarbetena.finnakantill ochde komfinns i dag, när manvar
den lagenparagraf iför varjefinns registerDet varnyasom anger

upphävda lagarnadeifrån och förhar hämtatsbestämmelserna var
i den lagen.finnsbestämmelserna nya
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ÖrfattningsförslagF

Förslag till1

Inkomstskattelag 1998:000

Härigenom föreskrivs följande.

INNEHÅLLAVD. I OCH DEFINITIONER

1 kap. Grundläggande bestämmelser kommunal ochom
statlig inkomstskatt

denna1 § lag finnsI bestämmelser kommunal och statligom
inkomstskatt.

dettaI kapitel finns grundläggande bestämmelser hän-samt
visningar. Definitioner och förklaringar vissa begreppav som
används i lagen finns i kap.2

skattskyldighet

2 § Fysiska skall betalapersoner
kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt på inkomster

i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet skatt på förvärvs-
inkomster,

statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget kapital skatt
på kapitalinkomster, och

statlig inkomstskatt på avsättning till expansionsfond ex-
pansionsfondsskatt.

Juridiska skall betala statlig inkomstskatt på inkomster ipersoner
inkomstslaget näringsverksamhet.

dfinnsNärmare bestämmelser skattskyldighet i kap.3-7om
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Fysiska varit obegränsat skattskyldiga under någon3 § personer som
skall betala kommunal inkomstskatt i formdel beskattningsåret avav

kommunalskatt till hemortskommunen, och, hemortskommunenom
landstingsskatt till det landstinget. Vadingår i landsting,ett som

taxeringslagenmed hemortskommun framgår kap. §avses av xx yy
1990:324.

skattskyldiga under helaFysiska varit begränsatpersoner som
kommunal inkomstskatt förbeskattningsåret skall betala gemensamt

kommunalt ändamål.
skattskyldiga fysiska med anknyt-sådana begränsatFör personer
beskickning i 3 kap. 14 § 2-4ning till utländsk stats som avses

dock bestämmelserna i första stycket.tillämpas

Underlaget för skatten

påförvârvsinkomsterFysiska skattpersoners

skall beräknas påförvärvsinkomsterFysiska skatt på§4 personers
skall beräknas påförvärvsinkomsten.den beskattningsbara Denna

följande sätt.
och näringsverksam-inkomstslagen tjänstöverskott iSumman av

avrundasåterstående beloppetminskas med allmänna avdrag.het Det
taxerade förvärvsinkom-hundratal kronor och dennedåt till helt är

sten.
avgifter enligtförvärvsinkomsten dras sådanaden taxeradeFrån
beskattnings-egenavgifterallmännalagen 1994:1744 som avserom

återståendegrundavdrag.grundavdrag eller särskilt Detåret samt
beskattningsbara törvärvsinkomsten.beloppet denär

kapitalinkomsterFysiska skatt påpersoners

kapitalinkomster skall beräknas påskatt påFysiska5 § personers
inkomstslaget kapital.överskottet i

Juridiska skattpersoners

skall den beskattningsbaraJuridiska skatt beräknas på6 § personers
inkomsten. skall beräknas på följandeDenna sätt.
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Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med
allmänna avdrag. avrundasåterstående beloppet nedåt till heltDet
tiotal kronor och den taxerade och den beskattningsbara inkomsten.är

ideella föreningarvissa minskas den taxerade inkomsten medFör
gmndavdrag. belopp då för beskattnings-Det återstår dem denärsom
bara inkomsten.

Bestämmelser för olika inkomstslag

Bestämmelser beräkning överskott underskott i7 § eller deom av
finnsolika inkomstslagen for

inkomstslaget tjänst i kap.,10-12-
inkomstslaget ochnäringsverksamhet i kap.,13-39-
inkomstslaget kapital i och kap.40 41-

bestämmelserGemensamma

Bestämmelser allmänna finns i kap. och8 § avdrag 57om om
grundavdrag i 58 kap.

Bestämmelser finns9 § om
inkomster kap.,vissa skattefria i 8ärsom-

vissa utgiñer inte skall dras i kap.,9som av-
kap.,kapitalvinster och kapitalförluster i 42-50-

fåmansföretag och fämanshandelsbolag i och kap.,51 52-
pensionsförsälcringar pensionssparkonton i kap.,och 53-
pensionssparavdrag i kap.,54-
familjebeskattning i kap., och55-
värdering intäkter i i kap.56änannatav pengar-

Skáttens beräkning

Bestämmelser hur skatten skall beräknas skatte-10 § samtom om
kapital finns ireduktion på grund underskott i inkomstslaget 59av

kap. Bestämmelser beräkningen ackumulerad inkomstskattom av
finns i kap.60
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Taxeringsår

årligataxeringsbeslut dendet kalenderår dåTaxeringsåret§ll är om
medde-skalltaxeringslagen 1990:324enligt kap. §taxeringen 4 2

las.

Beskattningsår

Fysiska personer

kalenderåret foreför fysiskaBeskattningsåret12 § är personer
taxeringsåret.

§bokföringsskyldig enligt 1näringsidkareenskildOm ärsomen
interäkenskapsårharbokföringslagen 1976:125 ett samman-som

bokfö-i §följt bestämmelserna 12och harmed kalenderåretfaller
stället detnäringsverksamheten iförbeskattningsåretringslagen är

taxeringsåret.slutat föreräkenskapsår närmastsom

handelsbolagInkomster i

till beskattningskalli svenskt handelsbolagInkomster13 § tasett upp
det hadeskulle ha beskattatshandelsbolagetvid den taxering då om

skattskyldigt.varit

Juridiska personer

det räkenskapsårBeskattningsåret för juridiska14 § är sompersoner
bok-verksamhetfore taxeringsåret. frågaIslutat närmast somom

kalenderåret företillämpas på dockforingslagen 1976:125 inte är
alltid beskattningsår.taxeringsåret

till andra lagarHänvisning

Bestämmelser§15 om
for fastställa underlaget för skatten taxeringenförfarandet att-

finns i taxeringslagen 1990:324,
uppgifter till ledningskyldighet lämna till Skattemyndighetenatt-

finns självdeklaration ochför taxeringen i lagen 1990:325 om
kontrolluppgiñer, och
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hur skatten fastställs och betalas finns i uppbördslagen-
1953:272.

2 kap. Definitioner och förklaringar

Var det finns definitioner och förklaringar

detta kapitel1 § I finns definitioner vissa begrepp samtav
förklaringar till hur vissa begrepp används i denna lag. finnsDet
definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

begreppDe nedan behandlas i följande paragrafer:som anges
aktiebolag i 4 §
aktiv näringsverksamhet i 23 §
andelshus i §16
bankaktiebolag i 4 §
barn i §22
basbelopp i 25 §
begränsat skattskyldig fysisk i kap.3 14 §person
begränsat skattskyldig juridisk i 6 kap. §7person
beskattningsâri kap.1 12-14
byggnadsinventarieri kap.19 18-20
delägarrätt i kap.46 §2
dödsbo i 3 § och kap.4
egenavgifter i §24
europeisk ekonomisk intressegmppering EEIG i kap. §5 l
fast driñställe i 27 §
fastighet i 6 §
fastighetsägare i §7
fordringsrätt i 46 kap. och3 4
fysisk i kap. och4 l 2person
fåmansföretag i 51 kap. och2 3
fåmanshandelsbolag i kap.51 4 §
företagsledare i kap.51 §5
försäkringsaktiebolag i 4 §
förvaltningsföretag i kap.34 13 §
giñ i §20
handelsbolag i § kap.3 5 §1samt
hyreshusenhet i 15 §
industrienheti §15
inventarieri kap.18 l §
investrnentföretag i kap.38 §14
juridisk i §3person
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§kapitaltörsälcring i 53 kap. 2
kapitaltillgång i kap. 3 §22

kapital i kap.inkomstslaget 40kapitalförlust iochkapitalvinst
1-3

näringsverksamhetinkomstslagetkapitalförlust ikapitalvinst och
§i22 kap. 3-5

i §koncern 5
§kooperativ förening i 38 kap. 18

lantbruksenheti 15 §
livförsälcringstöretag i kap. 2 §38
make i 20 §

ochmarkinventarier i kap. 1620 15
näringsbostadsrätt i 19 §

i §näringsfastighet 14
kap. §närstående i 651

i kap. 3 §skattskyldig fysisk 3obegränsat person
i kap. 3 §skattskyldig juridisk 6obegränsat person

kap. §option i42 10
näringsverksamhet i §passiv 23

kap. §pension i 10 6
pensionstörsälcring i kap. §53 2

kap.pensionssparkonto i 53 19 §
iprivatbostad 8-12

privatbostadsfastighet §i 13
privatbostadstöretagi §17
privatbostadsrätt i §18
sambo i 21 §

samband med tjänst i 10sjuk- eller olycksfallsförsäkring tecknad i
kap. §8

skadeförsälcringsföretag i kap. 2 §38
skattemässigt restvärde i 18 kap. 8 §
skattemässigt värde i §29
småhusi §15
småhusenheti §15
statslåneränta i 26 §
svensk fordringsrätt i kap. §46 3
svensk koncern i §5
Sverige i 28 §
taxeringsåri kap.1 §11
termin i kap. §42 9
utländsk fordringsrätt i kap.46 4 §
utländsk juridisk i 6 kap. §7person
utländskt bolag i 6 kap. och8 9
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uttagsbeskattning i kap.15 §2
återföring i 30 §

Utländska motsvarigheter

begrepp2 § De används omfattar också motsvarande utländskasom
företeelser inte annatom anges.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte i fråga lands-staten,om
ting, kommuner och församlingar.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte heller bestämmelser som
grundar sig vad har skett eller skall ske vid beskattningsom som
eller fastighetstaxering.

Juridisk person

3 § Bestämmelserna juridiska skall inte tillämpas påom personer
dödsbon,-
svenska handelsbolag, och-

-juridiska förvaltar samfälligheter och ipersoner som som avses
6 kap. 6 § andra stycket.

Bestämmelserna juridiska skall tillämpas också påom personer
svenska värdepappersfonder.

Särskilda bestämmelser dödsbon efter dem inteom som var
obegränsat skattskyldiga vid dödsfallet finns i 4 kap. 3

bestämmelsernaAtt svenska handelsbolag gäller också forom
europeiska ekonomiska intressegrupperingar framgår kap.5 1av

vilkaI fall utländska associationer juridiskaanses som personer
framgår kap.6 7av

Aktiebolag

4 § Bestämmelserna aktiebolag skall tillämpas också påom
bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag.

Svensk koncern

5 § Med svensk koncern sådan företag eller andraavses en grupp av
näringsidkare enligt någon svensk lag bildar koncern.som en



1997:2SOUkap.20 2

Fastighet

också påfastigheter skall tillämpasBestämmelserna§6 enom
byggnaden dettillbehör tilllös egendom och påbyggnad är avsom

tillhördekap. och jordabalken,i 2 2 3slag omsom avses
byggnadens ägare.

Fastighetsägare

1979:1152fastighetstaxeringslagenBestämmelserna i kap. §§ 1 57
fastighet gäller också vidtillskall ägare ensom anses somom vem

lag.tillämpning dennaav

Privatbostad

övervägande del användstillMed privatbostad småhus8 § avses som
närstående tillanvändas eller någoneller ägarenär avsett att av

ñitidsbostad. småhuseller Ettför boendehonom permanent somsom
privatbostad deträknastill bostad två familjer,inrättatär omsom

elleranvändasellerväsentlig del användstill ägarenär avsett att av
boende ellerförnärstående till honomnågon permanent som

stycketillämpning dettalikställs vidfritidsbostad. Med småhus av
dock inte byggnadbyggnad utomlands,motsvarande motsvararsom

lantbruksenhet.småhus på
innehas delägarebostadprivatbostad ocksåMed av ensomavses

ellerdel användstill övervägandeprivatbostadstöretag ochi ett som
honomnärstående tilleller någonanvändasavsedd ägarenär att av

privatbostads-fritidsbostad. Medellerboendeför permanent som
motsvarandestycketillämpning dettalikställs vidföretag enav

juridiskutländsk person.

intelantbruksenheträknas småhus påbegär det9 § Om ettägaren en
kvadrat-minst 400storleksmåhuset harprivatbostad, en omomsom

storlek detsammaMednybyggnadsår före år 1930.ochmeter avses
1979:1152.fastighetstaxeringslageni kap. 3 §8som

till bostadlantbruksenhet inrättatsmåhus påsådant ärEtt somen
privatbostad.hellerräknas intetvå familjer,åt än sommer

underprivatbostadbostad skall räknas ettFrågan10 § somom en
vidförhållandenagrundvalpåskall bestämmaskalenderår,visst av
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förhåll-bostaden överlåts under skall i ställetårets utgång. Om året,
andena på överlåtelsedagen avgörande.vara

det inträffar bostad hos11 § Om något gör ägareattsom en samma
ändå behandlasinte längre skall privatbostad, skall denanses som

under kalenderår då ändringen sker och detprivatbostad detsom
följande året, inte begärägaren annat.om

till fysisktillämpas också bostad övergårstycketFörsta när en en
bodelning eller gåva.testamente,person genom arv,

dödsfallet privat-bostad i dödsbo och den vid12 § Ingår ett var enen
privatbostad till och med det tredjebostad, skall den behandlas som

inträffade, bostadenkalenderåret etter det kalenderår då dödsfallet om
fortfarande sådant den kan privatbostad.slagär attav vara en

Privatbostadsfastighet

förutsättning små-Med privatbostadsfastighet under13 § attavses,
huset privatbostad,är en

småhusenhet,småhus med mark ärsom
småhus på mark, ochannans

tillhörande lantbruksenhet.småhus med tomtmark på
tomtmark,Med privatbostadsfastighet också avsikten äravses om

privatbostad fråga tomtmarken tillämpasbygga på den. Iatt omen
privatbostad ivad 10-12 §§.sägssom om

vid tillämpning förstaMed småhus och småhusenhet likställs av
motsvarande byggnad fastighet utomlands, dock intestycket och

byggnad småhus på lantbruksenhet.motsvararsom

Näringsfastighet

näringsfastighet14 § Med fastighet inte privat-äravses som
bostadsfastighet.

Småhus, småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet och
lantbruksenhet

15 § Med småhus, småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet och
lantbruksenhet detsamma fastighetstaxeringslageniavses som
1979:1152.
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Andelshus

flera,Med andelshus sådan fastighet eller16 § ägs treavses som av
antingen direkt eller svenskt handelsbolag, ochettgenom som

skilda lägenheterinrymmer eller avsedd inrymma bostad iär att
delägare.minst tre

Privatbostadsföretag

privatbostadsföretag svensk ekonomisk föreningMed17 § avses en
svenskt aktiebolag verksamheteller ett vars

ellertill klart övervägande del består i sina medlemmaratt
föreningendelägare tillhandahålla bostäder i byggnader ägs avsom

ellereller bolaget,
sinauteslutande eller så uteslutande består i attgott som

eller förmedlemmar eller delägare tillhandahålla någongarage annan
avsedd anordning i byggnaderderas personliga räkning ägssom av

eller bolaget.föreningen

Privatbostadsrätt

Med privatbostadsrätt aktie eller andel i privatbostads-18 § ettavses
den till aktien eller andelen knutna bostaden privat-företag, är enom

bostad.

Näringsbostadsrätt

privatbostads-Med näringsbostadsrätt aktie eller andel i19 § ettavses
den inte privatbostadsrätt.företag, ärom en

Gift och make

lever tillsammans giña skall behandlas20 § De utan attsom vara som
tidigare har gifta med varandra eller de harmakar, de varit omom

eller har haft barn tillsammans.
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Sambo

21 § Med sambor två sammanbor i ettavses personer som
äktenskapsliknande eller homosexuellt förhållande och inte skallsom
behandlas makar.som

Barn

22 Med barn också§ styvbam och fosterbam.avses

Aktiv och passiv näringsverksamhet

23 Med aktiv näringsverksamhet§ näringsverksamhet iavses en
iSverige vilken den skattskyldige har arbetat i inte oväsentlig

omfattning. Med passiv näringsverksamhet närings-avses annan
verksamhet aktiv näringsverksamhet.än

Egenavgifter

24 § Med egenavgiñ avses
egenavgift enligt 3 kap. lagen 1981:691 socialavgifter,om-
särskild löneskatt enligt lagen2 § 1990:659 särskild löne-om-

skatt på vissa förvärvsinkomster, och
allmän löneavgift enligt § lagen2 1994:1920 allmän löne-om-

avgiñ.

Basbelopp

Med25 § basbelopp det basbelopp kap.enligt 6 § lagen1avses som
1962:381 allmän försäkring gäller för året före taxeringsåret.om

Statslåneräntan

26 Med§ statslâneräntan vid viss tidpunkt den statslåneräntaen avses
Riksgäldskontoret fastställt gälla för den period under vilkenattsom

tidpunkten infaller.
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driftställeFast

stadig-näringsverksamhetfast driftställe förMed27 § enavses
ellervarifrån verksamheten heltför affärsverksamhetvarande plats

bedrivs.delvis
innefattar särskiltfast driftställeUttrycket

för företagsledning,plats-
filial,-
kontor,-
fabrik,-
verkstad,-

plats förellereller gaskälla, stenbrottolje- ut-annangruva,-
naturtillgångar,vinning av

installationsverksamhet,anläggnings- ellerför byggnads-,plats-
och

näringsverksamhet.ifastighet lagertillgångärsom en-
Sverige och harnäringsverksamhet iverksam förnågonOm är en

avtal för verksam-fullmakt ingåregelmässigt använderfått och att
också finnas här.fast driftställeinnehavare,hetens anses

bara därförfinnas i Sverigedriftställe däremot inteFast attanses
mäklare,förmedlingaffärsverksamhet härbedrivernågon avgenom

dettaoberoendekommissionär eller någon representant, omannan
vanliga verksamhet.ingår i representantens

Sverige

och varjesjöterritoriumSverige Sveriges land- ochMed28 § avses
vilket Sverige,inomutanför Sveriges territorialvattenområdeannat

medoch avtalfolkrättens allmänna regleröverensstämmelse medi
utvinnakontinentalsockeln ochutforskautländska har rätt attstater,

naturtillgångar.dess

skattemässigt värde

tillgång enligtvärde det värdeMed skattemässigt29 § som enavses
inkomstberäkningen.vidlag till eller har tagits tilldenna tas uppupp
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Återföring

30 § avdragAtt återfors innebär beloppett att ett motsvarar ettsom
gjort avdrag intäkt.tas upp som

AVD. II SKATTSKYLDIGHET

3 kap. Fysiska personer

1 § kapitel gällerDetta för fysiska personer.
finns bestämmelserDet om

obegränsat skattskyldiga i 3-13 §§,-
begränsat skattskyldiga i 14-18 §§, och-
skattskyldighet för överlåtna pensioner eller andra periodiska-

intäkter i och19 §§.20
dödsbon finnsFör särskilda bestämmelser i kap.4

2 § Bestämmelser skattskyldighet finns förom
delägare i svenska handelsbolag kap.,i 5-
delägare i vissa samfälligheter i 6 kap. § andra6 stycket, och-
delägare i andra utländska juridiska utländska bolagänpersoner-

i6 kap. och12 13 §§.

Obegränsat skattskyldiga

3 Följande§ obegränsat skattskyldiga:ärpersoner
Den bosatt i Sverige.ärsom
Den stadigvarande vistas i Sverige.som

harDen väsentlig anknytning till ochSverige tidigaresom som
har varit bosatt här.

Svensk medborgare tillhör svensk beskickning hos ut-som
ländsk svensk delegation hos mellanstatligstat, permanent
organisation eller svenskt karriärkonsulat eller i övrigt ingår i
beskickningens, delegationens eller konsulatets personal och påsom
grund sin tjänst bosatt utomlands.ärav

Make och bam under 18 år till sådan ien person som avses
de bor hos denne och svenska medborgare.ärom

Vad i första stycketsägs gäller inte sådanasom personer som
enligt §14 2-4 begränsat skattskyldiga.är
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till Sverigeväsentlig anknytninghar4 § För avgöraatt om en person
skall det beaktas

svensk medborgare,han ärom-
här,han har varit bosatthur länge-

utländskvisshan inte varaktigt bosatt på ort,är enom-
hälsoskäl,ellerutomlands för studierhan vistas avom-

åretruntbruk här,bostad inrättad förhan har enom-
harsin familj här,hanom-

näringsverksamhet här,han bedriverom-
inneha tillgångarengagerad härekonomiskthan attär genomom-

inflytande iväsentligtindirekt, honomdirekt eller ettgersom,
näringsverksamhet här,

ochhar fastighet här,han enom-
-liknande förhållanden.

Sverigehar frånfrån den dag dåUnder fem år rest ansesen person
visar han inte haranknytning hit, han inteväsentlighan ha att enom

svenskdock bara denanknytning. gällersådan Detta ärsom
ellerbosatt i Sverigeminst tio har variteller under årmedborgare som

vistats här.stadigvarande

Huvudregel

skattskyldig för alla sinaskattskyldigobegränsat§5 Den är ärsom
Sverige och utomlands.inkomster i

utomlandsskattskyldighet vid vistelseBefrielse från

hari minst månaderskattskyldigobegränsat6 § En sexperson som
forbefriad från skattskyldighetoch vistas utomlands,anställning är

ibeskattasanställningen till den del inkomsteninkomst av
sexmånadersregeln.verksamhetslandet

iutomlands i minst åranställningen och vistelsenOm ettvarar
befriad från skattskyldighetland, den skattskyldige ävenär omsamma

verksamhetslandet, detta beror påbeskattas iinkomsten inte om
avtaladministrativ praxis i det landet ellerlagstiftning eller änannat

Ettårsregeln gäller dock intedubbelbeskattningsavtal ettårsregeln.
församlingarlandsting, kommuner ellerfor anställningar hos staten,

i fråga tjänsteexport.änannat om

för tjänsteuppdrag eller liknandeavbrott7 § Kortare semester, som
utomlandsinte förlagda till början eller slutet anställningenär av
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räknas i den tid för vistelse i 6 Uppehåll i Sverige försom anges
sådana ändamål får inte längre de dagar förän att motsvararvara sex
varje hel månad anställningen eller dagar under72 ochettsom varar

anställningsår.samma

8 § Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte för anställning
ombord på svenskt, danskt eller norskt luftfartyg.

9 § Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte heller för
anställning ombord på fartyg.

har anställningDen ombord på utländskt fartyg befriad frånärsom
skattskyldighet för inkomst anställningenav om

anställningen och vistelsen utomlands minst 183 dagarvarar-
sammanlagt under tolvmånadersperiod,en

arbetsgivaren obegränsat skattskyldig, ochär-
anställningen ombord på fartyg huvudsakligenutövas ett som-

går i oceanfart.
Med oceanfart fart i utomeuropeiska farvatten med undantagavses

för fart på utomeuropeiska vid Medelhavet och Svarta havet, påorter
Nordafrikas västkust 22° N, på Kanarieöarna och på önnorr om
Madeira.

10 § Om den skattskyldige han började anställningen utomlandsnär
på goda grunder kunde han skulle komma befrias frånanta att att
skattskyldighet för inkomsten anställningen enligt § eller6 9 §av
andra stycket det under anställningstiden inträffar sådanamen
ändrade förhållanden medför förutsättningar för befrielse inteattsom
finns, skall han ändå befriad från skattskyldighet de ändradevara om
förhållandena beror på omständigheter han inte kunnat råda översom
och beskattning skulle framstå uppenbart oskälig.en som

Befiielseñån skattskyldighet för anställda vid utländsk stats
beskickning eller konsulat

11 § En tillhör utländsk beskickning eller karriär-statsperson som en
konsulat i Sverige eller i övrigt ingår i beskickningens eller
konsulatets personal, befriad från skattskyldighet för inkomst sinär av
tjänst hos den utländska han inte begränsatstaten, även ärom
skattskyldig enligt 14
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honorärkonsul för defrån skattskyldighetbefriadutländskEn12 § är
utländskagrund sin tjänst hos denhan får påförmåner staten.avsom

utländsk medborgare.han svensk ellergällerDetta äroavsett om

kungahusetskattskyldighet för medlemmarBefrielse från av

förskattskyldighetbefriade frånkungahusetMedlemmar13 § ärav
anvisasanslag staten.avsom

skattskyldigaBegränsat

skattskyldiga:begränsatFöljande14 § ärpersoner
har sådanskattskyldiginte obegränsatDen är sommensom
§§.isådant avdrag 15-17eller skallinkomst göra angessom

karriärkon-beskickning ellerutländsktillhörDen statssom en
konsulatetselleri beskickningenseller i övrigt ingåri Sverigesulat

medborgaresvenskgäller dock bara den intepersonal. Detta ärsom
beskick-tillhörahan komobegränsat skattskyldiginteoch när attvar

personal.konsulatet eller dessellerningen
iunder till sådanMake och barn 18 år avsesperson somen

svenska medborgare.hos denne och intede bor ärom
ipersonlig tjänare hos sådanDen är som avsesen personsom

denne och inte svensk medborgare.han bor hos ärom

Huvudregler

skattskyldig förbegränsat skattskyldig15 § Den ärärsom
ellernäringsverksamhet från fast driftställeinkomst ett enav

i Sverige,fastighet
pånäringsverksamhet i form återförda avdraginkomst avav

innefattar nyttjanderätt tillnäringsbostadsrättgrund ettatt somav en
eller blir privat-hus eller del hus i Sverigeett avyttrasen av

bostadsrätt,
återförda förinkomst näringsverksamhet i form avdragav av

egenavgiñer,
inkomst kapital i form positivt räntefördelningsbeloppettav av

fast driñställe eller näringsfastighet i Sverige,ettsom avser en
inkomst kapital i form löpande inkomster privat-av av av en

bostadsfastighet eller privatbostadsrätt i Sverige,en
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inkomst kapital formi kapitalvinst på fastighet iav av en
Sverige eller på privat- eller näringsbostadsrätt innefattaren som
nyttjanderätt till hus eller del hus i Sverige, ochett etten av

inkomst näringsverksamhet eller kapital i form utdelningav av
på andelar i svenska ekonomiska föreningar.

Ersättning i form royalty eller periodvis utgående avgift förav
utnyttja materiella eller immateriellarätten tillgångaratt anses som

inkomst näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige,ettav om
ersättningen intäkt näringsverksamhetär och intäkten kommerav om
från verksamhet med fast driftställe här.en

Skattskyldighet för inkomster i första stycket gäller7som avses
inte för sådana begränsat skattskyldiga i 14 § 2-4.personer som avses

16 § Den begränsat skattskyldig också skattskyldigär förärsom
kapitalvinst på sådana tillgångar och förpliktelser i andrasom avses
stycket, han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringenom
sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i
Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller

i vilket inkomstslag kapitalvinsten skall ochoavsett tas även ettupp
sådant belopp kapitalvinst och enligt 48 kap.motsvararsom en som
3 och skall4 i inkomstslaget näringsverksamhet.tas upp

Skattskyldigheten enligt första stycket omfattar:
aktier och andelar i svenska aktiebolag, svenska handelsbolag

och svenska ekonomiska föreningar med undantag för aktier och
andelar i privatbostadsföretag,

konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstandelsbevis som
svenska aktiebolag,getts ut av

köp- och teckningsoptioner utfärdats i förening medsom
skuldebrev svenska aktiebolag, ochav

terminer och optioner sådana tillgångar isom avser som anges
1-3.

Vid tillämpning första och andra styckena likställs medav
avyttring sådana äganderättsövergångar gåvatestamente,genom arv,
eller bodelning efter internationella aktiebyten, fusioner och ñssioner

i kap.46 26som avses

17 § kapitalförlustEn och negativt räntefördelningsbelopp skallett
dras skattskyldighet hade förelegat för motsvarandeav, om en
kapitalvinst respektive positivt räntefördelningsbelopp.ett
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andra lagartillHänvisning

begränsatskattskyldighet för ärBestämmelser§18 sompersonerom
också ifinnsskattskyldiga

utomlands bo-inkomstskatt försärskild1991:586lagen om-
satta,

bosattautomlandsförinkomstskattsärskild1991:591lagen om-
ochm.f1.,artister

1970:624.kupongskattelagen-

intäkterperiodiskaochöverlåtna pensionerförskattskyldighet

enligtellerpensionsförsäkring rättöverlåtermake19 § Om enenen
detäktenskapetunderbodelning attutanpensionssparavtal genom
förställetiäktenskapsskillnad, hanmål ärpågår något om -

pensions-för delivstidhela sinunderskattskyldigförvärvaren -
haskulleöverlåtarendock integällerfaller Dettabelopp ut. omsom

hantill förvärvarenunderstödperiodisktföravdragtillhaft rätt om
sådant.hade lämnat

bindandeenligtsinöverlåterskattskyldig rätt§ Om20 enen
intäkt,periodiskliknandeunderstöd ellerperiodisktfåförpliktelse att

utfallande belopp.förskattskyldigför förvärvarenställethan -iär -
tillskulle ha hañdel överlåtarentill den rättdock integällerDetta

understödperiodisktomkostnad ellerförsåsomför beloppetavdrag
det.betalathadehan utom

Dödsbon4 kap.

Dödsåret

skattskyldigt fördödsboetdördåbeskattningsår är1 § Det personen
inkomster.och dödsboetsdödesden

lag tillämpasdennadöde enligtha gällt för denskulleDet som
bestämmelsersärskildadet inte finnsdödsboet,dödsåret förunder om

för dödsbon.
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Senare beskattningsår

2 § dödsboFör efter obegränsat skattskyldigett viden person som var
dödsfallet, tillämpas för beskattningsår dödsåret de bestäm-änsenare
melser gäller för obegränsat skattskyldiga fysiskasom personer, om
det inte finns särskilda bestämmelser för dödsbon.

3 § För dödsbo efter inteett obegränsaten person som var
skattskyldig vid dödsfallet, tillämpas för beskattningsår änsenare
dödsåret de bestämmelser gäller for utländska bolag. Desom
bestämmelser finns i denna lag för dödsbon, gäller då inte försom
dödsboet.

5 kap. Svenska handelsbolag

Svenska1 § handelsbolag inte själva skattskyldiga förär sina
inkomster. Inkomstema skall i stället beskattas hos delägarna.

detsammaAtt gäller i fråga europeiska ekonomiska intresse-om
grupperingar framgår artikel i rådets40 förordning EEGav nr
2137/85 europeiska ekonomiska intressegrupperingar EEIG.om
Vad svenska handelsbolagsägs delägare ochsamtsom om om
andelar i dem gäller vid beskattningen också för europeiska eko-
nomiska intressegrupperingar, delägare och andelar i dem.

2 § Varje delägare skall beskattas for så beloppstort motsvararsom
hans andel handelsbolagets inkomst.av

det gällerNär delägarnas skattskyldighet tillämpas
kap. för3 fysiska personer,-
kap. för4 dödsbon, och-

6 kap. för juridiska personer.-

6 kap. Juridiska personer

1 § kapitelDetta gäller för juridiska personer.
finnsDet bestämmelser om

obegränsat skattskyldiga i 3-6 §§,-
begränsat skattskyldiga i §§,7-15 och-
skattskyldighet for överlåtna periodiska intäkter i 16-

Särskilda bestämmelser befrielse från skattskyldighet forom
stiñelser, ideella föreningar och vissa andra juridiska finnspersoner
i kap.7
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finns förskattskyldighetBestämmelser2 § om
handelsbolag i kap.,5i svenskadelägare-

ochstycket,andrasamfälligheter i 6 §i vissadelägare-
bolagutländskajuridiskautländskaandra ändelägare i personer-

och §§.i 1312

skattskyldigaObegränsat

grundde påskattskyldiga,obegränsatJuridiska3 § är avompersoner
förplatsenhar skett,interegistreringeller,registreringsin om

omständighetsådan är atteller någonstyrelsens säte somanseannan
juridiskasvenska personer.

Huvudregel

sinaskattskyldig för allaskattskyldigobegränsat är4 § Den ärsom
utomlands.ochSverigeiinkomster

värdepappersfonderSvenska

inkomstförskattskyldigavärdepappersfonderSvenska är5 § av
fonden.iingårtillgångar som

samfälligheterförbestämmelserSärskilda

författningenligtbildatsharjuridiskaSvenska6 § enpersoner som
ellermarksamfällighetsådanförvaltaförliknandeeller på sätt att en

skatt-taxeringsenhet,särskild ärregleringssamfällighet är ensom
enligt 4inkomstersamfällighetensförskyldiga

andraförvaltaförbildatshar attjuridiskaSvenska sompersoner
självaintestycket,förstai ärsådanasamfälligheter än avsessom

del-stället påfördelas ikostnadernaochIntäkternaskattskyldiga.
delägarevarjeförbelopp motsvararmedsamfälligheteniägarna som

andel.hans
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Begränsat skattskyldiga

Utländska7 § juridiska begränsat skattskyldiga,är de harpersoner om
sådan inkomst eller skall sådant avdraggöra i 10som anges

Med utländsk juridisk utländsk association enligtperson avses om,
lagstiftningen i den där associationen hemmahörande,stat är

den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter,
den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och
de enskilda delägarna inte fritt kan förfoga associationensöver

förmögenhetsmassa.
Utländska juridiska delas i utländska bolag och andrapersoner

utländska juridiska utländska bolag.änpersoner

8 § Med utländskt bolag utländskavses juridisken person som
beskattas i den där den hemmahörande, beskattningenstat är ärom
likartad med den gäller för svenska aktiebolag.som

Med utländskt bolag likställs utländsk och utländsk menighet.stat
kap. finnsI 4 3 § bestämmelser de bestämmelser gällerattom som

för utländska bolag skall tillämpas på vissa dödsbon.

9 § Som utländskt bolag alltid utländsk juridiskanses en person som
hemmahörande iär någon följande med vilka Sverige harstaterav

ingått dubbelbeskattningsavtal, omfattas avtaletsom personen av
regler begränsning beskattningsrätten och har hemvist i dennaom av

enligt avtalet:stat
Amerikas förenta stater,-
Argentina,-
Bangladesh,-
Barbados,-
Belgien,-
Bolivia,-
Botswana,-
Brasilien,-
Bulgarien,-
Danmark,-
Egypten,-
Estland,-
Filippinerna,-
Finland,-
Frankrike,-
Gambia,-
Grekland,-
Indien,-

2 16-158
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Indonesien,-
Irland,-
Island,-
Israel,-
Italien,-
Jamaica,-
Japan,-
Kanada,-
Kenya,-

Kina,Folkrepubliken-
Republiken Korea,-
Lettland,-
Litauen,-
Luxemburg,-
Malta,-
Marocko,-
Mauritius,-
Mexiko,-
Namibia,-
Nederländerna,-
Norge,-

Zeeland,Nya-
Pakistan,-
Peru,-
Polen,-
Rumänien,-

federationen,Ryska-
Schweiz,-
Singapore,-

republiken,Slovakiska-
Sri Lanka,-

Nordirland,Storbritannien ochkonungariketFörenade-
Sydafrika,-

Tanzania,republikenFörenade-
republiken,Tjeckiska-

och Tobago,Trinidad-
Tunisien,-
Turkiet,-
Tyskland,-
Ukraina,-
Ungern,-
Venezuela,-
Vietnam,-
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Vitryssland,-
Zambia,-
Zimbabwe,-
Österrike, och-
de f.d. delrepubliker i Sovjetunionen inte här.nämntssom-

uvudregelH

10 § begränsatDen skattskyldig skattskyldig förär ärsom
inkomst från fast driftställe eller fastighet i Sverige,ett en
inkomst på grund näringsbostadsrätt innefattarattav en som

nyttjanderätt till hus eller del hus i Sverige ochett ett avyttras,en av
inkomst i form utdelning på andelar i svenska ekonomiskaav

föreningar.
Ersättning i form royalty eller periodvis utgående avgift forav

utnyttja materiella eller immateriella tillgångarrätten att anses som
inkomst från fast driftställe i Sverige, intäkten kommer frånett om en
verksamhet med fast driftställe här.

kapitalförlustEn skall dras skattskyldighet hade förelegatav, om
för motsvarande kapitalvinst.en

Särskilt andra utländska juridiska utländska bolagänom personer

Andra11 § utländska juridiska utländska bolag skall frånänpersoner
sina inkomster enligt 10 § dra sådan del inkomsternaav av som
delägarna beskattas for enligt 12 och §§.13

12 § En obegränsat skattskyldig delägare i utländsk juridisken annan
utländskt bolag skattskyldig förän den juridiskaett ärperson

inkomster under de förutsättningar i andra ochpersonens som anges
tredje styckena. Innehav svenskt handelsbolag likställs medettgenom
direkt innehav vid tillämpning denna och paragraf.nästaav

Beskattning delägaren skall ske delägarna i den där denstatav om
juridiska hemmahörande beskattas förär sin delpersonen av
inkomsterna.

Delägaren skall beskattas också om
minst 10 den juridiska kapital ellerprocent av personens av

röstetalet för dess samtliga aktier eller andelar vid utgången åretav
före taxeringsåret innehades delägaren själv eller kretsav av en av

där delägaren ingår, beståendepersoner av
fysisk eller juridisken person,-
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ochfysiskdet fråganärstående, är person,enomom-
deninnehadesindirekt,ellerdirekt-juridiska avpersoner som,

ochnärstående,och dejuridiskaellerfysiska personen
kapitaljuridiskautländskaden50minst procent personensav

vid utgångenandelarellersamtliga aktierför dessröstetaleteller av
ellerdirektkontrollerades,innehades ellertaxeringsåretföreåretav

skattskyldigaobegränsatindirekt, personer.av

såbeskattas för§enligt 12skattskyldigdelägareVarje§ är13 som
juridiskadenandelhansbelopp motsvarar personensstort avsom

inkomst.
tillämpasskattskyldighetdelägarnasgällerdetNär

fysiskaförkap.3 personer,-
ochdödsbon,för4 kap.-

juridiskaför3-6 personer.-

fastighetsinkomstutländskförDispens stats

för inkomstskattskyldighetfrånbefrielsefår medgeRegeringen§14
avseddfastighetenutländsk ärtillhörfastighet stat omensomenav

i Sverige.konsulat Dettaellerbeskickningutländskaför den statens
motsvarandemedgesigåtarandradendock bara attgäller statenom

befrielse.

lagartill andraHänvisning

juridiskaför ärskattskyldighetBestämmelser15 § sompersonerom
också ifinnsskattskyldigabegränsat

utomlands bosattaförinkomstskattsärskild1991:591-lagen om
m.fl., ochartister

1970:624.kupongskattelagen-

intäkteröverlåtna periodiskaförskattskyldighet

överlåtelsevidskattskyldighet§i kap. 20Bestämmelserna 316 § om
gällerintäktperiodiskliknandeunderstöd ellerperiodiskttillrättav

juridiskafrågaockså i personer.om
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7 kap. Stiftelser, ideella föreningar och vissa andra
juridiska personer

finns bestämmelserkapitel befrielse från skattskyl-§ detta1 I om
dighet för

och pensionsstiftelserkommuner i 2staten,-
stiñelser i 3-6 §§,-
ideella föreningar i §§, och7-13-

särskilda juridiska i §§.vissa 14-19personer-
fråga begränsat bestämmelserna deskattskyldiga gällerI om

inkomster de skattskyldiga för enligt kap.6ärsom
kapitalvinster ochVid tillämpning och 14 räknas7av

kapitalförluster inte till näringsverksamheten.

Helt skattebefriade juridiska personer

Helt befriade från2 § skattskyldighet är
staten,
landsting, kommuner, ochkommunalförbund kyrkliga kommu-

ochner,
pensionsstiftelser tryggandeenligt lagen 1967:531 avom

pensionsutfástelse m.m.
finnslagen avkastningsskatt på pensionsmedelI 1990:661 om

bestämmelser avkastningsskatt för pensionsstiftelser.om

Stiftelser

3 stiftelse skattskyldig bara for sådan närings-§ En inkomstär av
verksamhet i kap. den uppfyller13 1som avses om

ändamålskravet i 4-
verksamhetskravet i 5 och-
fullföljdskravet i 6-

Särskilda bestämmelser pensionsstiñelser finns i § och2om om
vissa stiftelserandra i §§.14-17

Ändamålskravet

Stiftelsens4 § bedrivna verksamhet skall ha till huvudsakligt ändamål
att

främja vård och uppfostran barn,av
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utbildning,bidrag för undervisning ellerlämna
behövande,hjälpverksamhet blandbedriva

vetenskaplig forskning,främja
nordiskt samarbete, ellerfrämja

samverkan med militär ellerSveriges försvar understärka annan
myndighet.

Ändamålen får inte begränsadei första stycket 1-5 varaavsessom
familjer eller bestämdatill vissa personer.

Verksamhetskravet

uteslutande eller såskall i den bedrivna verksamhetenStiftelsen§5
ändamål iuteslutande tillgodose sådana 4gott angessomsom

ullfdljdskravetF

period flera år, bedrivaskall,Stiftelsen6 § översett enen av
Stiftelsensavkastningenverksamhet skäligen motsvarar avsom

tillgångar.

föreningarIdeella

sådanideell förening skattskyldig bara för inkomst7 § En är av
den uppfyllernäringsverksamhet i 13 kap. 1 omsom avses

ändamålskravet i 8-
verksamhetskravet i 9-

i §§, ochfullföljdskravet 10-12-
öppenhetskraveti 13-

inte för sådan inkomst frånFöreningen dock skattskyldigär en
förvaltningsenhetnäringsverksamhet eller särskildsjälvständig en

deltill huvudsakligavseende fastighet, inkomsten från dennaom
frånkommer

ändamåldirekt led i främjandet sådanaverksamhet är ett avsom
naturlig anknytning till sådanai § eller har8avses som annansom

ändamål, eller
förverksamhet hävd utnyttjats fmansieringskällasom av som

ideellt arbete.
Föreningen inte heller skattskyldig för inkomst från innehavär av

tillhör föreningen sådantfastigheter och används på sätt somsom som
kap. fastighetstaxeringslageni 3 4 § 1979:1152.anges
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Särskilda bestämmelser vissa föreningarideella finns iom
14-16 §§.

Ändamålskravet

8 § Föreningen skall ha främjatill huvudsakligt syfte sådanaatt
ändamål i § eller andra allmännyttiga ändamål, såsom4som anges
religiösa, välgörande, sociala, idrottsliga, konstnärliga ellerpolitiska,
liknande kulturella ändamål.

Ãndamålen får inte begränsade till vissa familjers, före-vara
ningens medlemmars eller andra bestämda ekonomiskapersoners
intressen.

Verksamhetskravet

9 § Föreningen skall i verksamhetenden bedrivna uteslutande eller
så uteslutande tillgodose sådana ändamål i 8gott som som anges

ullfbüdskravetF

Föreningen skall,10 § period flera âr, bedrivasett över en av en
verksamhet skäligen avkastningen föreningensmotsvararsom av
tillgångar. i

11 Skattemyndigheten§ får medge undantag från fullföljdskravet i
§ för förening10 förvärva fastighet elleratten som avser en annan

anläggning avsedd för den ideella verksamheten. Detsammaärsom
gäller förening genomföra omfattande byggnads-,attom en avser
reparations- eller anläggningsarbeten på fastighet användsen som av
föreningen.

Beslutet får högst fem beskattningsår följd. får förenasi Detavse
villkormed föreningen skall ställa säkerhet eller liknande för denatt

inkomstskatt eller förmögenhetsskatt föreningen kan bli skyldigsom
betala på grund omprövning taxeringama för de åratt av av som

beslutet det upphör gälla enligt 12attavser, om
Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket.

Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

12 § Om föreningen inte inom föreskriven hartid genomfört den
avsedda investeringen eller inte har iakttagit något villkor iannat
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skattskyldigföreningenochi § ärinte undantaget 11gällerbeslutet,
medgetts.inte hadeundantagetomsom

Öppenhetskravet

;letmedlem,inträdenågonfår inteFöreningen13 § vägra omsom
omfatt-ellertillmed hänsynför detskälsärskilda artenfinnsinte

ellersyñeföreningenseller annat.verksamhetföreningensningen av

juridiskaskattebefriadeandraVissa personer

för inkomstskattskyldiga barajuridiskaFöljande är14 § avpersoner
kap.i lnäringsverksamhet 13sådan som avses

stiñelsekaraktär,domkyrkorförsamlingskyrkor och av-
vinstsyñe,bedrivs isjukvårdsinrättningar intesom-

ochbarmhärtighetsinrättningar,-
fastställtsharstadgarhushållningssällskap med rege-avsom-

bestämt.regeringeneller den myndighetringen som

inkomstskattskyldiga bara förFöljande juridiska§15 ärpersoner
innehav fastigheter:från av
akademier,-
allmänna undervisningsverk,-

vid svenska universitetsammanslutningar studerandesådana av-
författningellerhögskolor de studerande enligt lagoch ärannansom

för sådanasamarbetsorganmedlemmar iskyldiga att samtvara
uppgiftersammanslutningar med ändamål sköta deatt sam-som

för,manslutningama enligt författningen ansvarar
lagen 1994:77regionala utvecklingsbolag med stöd 1 §som av-

för utvecklingsbolag fåttbeslutanderätt regionala rätt prövaattom
sådanamoderbolag tillfrågor stöd till näringsidkare samtom

utvecklingsbolag,
allmänna försäkringskassor,-
arbetslöshetskassor,-

tryggandepersonalstiñelser i lagen 1967:531som avses om av-
lämnapensionsutfástelse med ändamål uteslutande attm.m.

understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall,
kollektivavtalsstiftelser med ändamål lämna avgångsersätt-att-

ning till friställda arbetstagare föreller främja åtgärder till förmån
arbetstagare blivit uppsagda eller löper risk bli uppsagda tillattsom

drittsinskränkning,följd företagsnedläggning rationaliseringellerav
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företags verksamhet eller med ändamål lämna permitterings-attav
löneersättning, och

bolag eller juridisk uteslutande har till uppgiftannan person som-
lämna pennitteringslöneersättning.att

Följande16 § juridiska skattskyldiga bara för inkomstärpersoner
från innehav fastigheter:av

Aktiebolaget Tipstjänst,-
Aktiebolaget Trav och Galopp,-
Alva och Gunnar Myrdals stiftelse,-
Apotekarsocietetens stiftelse för främjande farmacins utveck-av-

ling m.m.,
Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag,-

HammarskjöldsDag minnesfond,-
Fonden för industriellt samarbete med u-länder,-
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,-
Handelsprocedurrådet,-
Industri- och nytöretagarfonden,-
Jemkontoret, så länge kontorets vinstrnedel används till allmänt-

nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägarna;
Nobelstiñelsen,-
Norrlandsfonden,-
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och ge--

säkerhet,mensam
StandardiseringenSIS i Sverige, så länge dess vinstrnedel- -

används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till
medlemmarna,

Stiftelsen Industricentra,-
Stiñelsen industriellt Utvecklingscentrum Norrland,i övre-
Stiftelsen Landstingens fond för teknikupphandling och pro--

duktutveckling,
Stiftelsen Produktionstekniskt i Borås för tekoindustrincentrum-

PROTEKO,-
Stiftelsen Samverkan universitet/högskola och näringsliv i-

Stockholm och de motsvarande stiñelsema med i Luleå,sätesex
Umeå, Uppsala, Linköping, Göteborg och Lund,

Stiftelsen Svenska Filminstitutet,-
Stiftelsen Sveriges Nationaldag,-
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,-
Stiftelsen UV-huset,-

ÖV-huset,Stiñelsen-
Svenska bibelsällskapets bibelfond,-
Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet,-
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Aktiebolag,PenninglotterietSvenska-
Penningspel Aktiebolag,Svenska-
skeppshypotekskassan,Svenska-
UNICEF-kommittén,Svenska-

ochexportråd,Sveriges-
Olof Pal-stipendiefond till statsministerinternationellaTCO:s-

minne.mes

i 14-16i skattskyldighetenbegränsningBestämmelserna§17 om
i §fullföljdskravet 6stiftelser barafråga ärtillämpas i omom

verksamheten ellersärskilda krav i frågadet finnsuppfyllt. Om om
skattskyldig-ibegränsningbestämmelsernatillämpasliknande, om

uteslutande eller såverksamhetstiñelsema i sinbaraheten gottom
stiftelsemadetuteslutande uppfyller dessa krav. När attangessom

dock det.verksamhet gällerskall bedriva vissuteslutande

frånför inkomstskattskyldiga baraUnderstödsföreningar18 § är
livförsäkringsverksamhet.inte förvaltas ifastighetinnehav somav

pensionsmedel finnsavkastningsskatt pålagen 1990:661I om
understödsföreningar.avkastningsskatt förbestämmelser om

förskattskyldighetbefriade frånProducentorganisationer19 § är
lagen 1994:1709marknadsreglering enligtinkomst omsom avser

tiskeripolitiken.förordningar denEG:s gemensammaom

OCH UTGIFTERINKOMSTERUNDANTAGNAAVD. III

skattefria8 kap. Inkomster ärsom

andrainkomster ochvissakapitel finns bestämmelserdetta1 § I om
inkomstbeskattningen.skattefria vidförvärv ärsom

gåvaArv, m.m.

skattefria.bodelningellergåva§2 Förvärv ärtestamente,genom arv,

Lotterivinster och tävlingsvinster

svenskaeller vid vinstdragning påVinster i svenska lotterier3 §
premieobligationer skattefria.är
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4 § Tävlingsvinster skattefria. Detta gäller dock bara sådana vinsterär
som

inte hänför sig till anställning eller uppdrag,-
inte består kontanter eller liknande, ochav-

minnesförmål eller har värde inte överstiger 3ettavser som-
basbeloppet avrundat till hundratal kronor.procent närmasteav

Stipendier m.m.

Stipendier5 § skattefria de avsedda förär är mottagarensom
utbildning. Stipendier avsedda för andra ändamål skattefriaär ärsom

de inte ersättning för arbete har utförts ellerär skall utförasom som
för utbetalarens räkning. Med stipendium inte periodiskaavses
utbetalningar.

Bestämmelser vissa periodiska understöd inte skall tasom som
intäkt finns i ll kap. 39upp som

Bidrag från Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond alltidär
skattefria de betalas för utbildning och förut mottagarens attom
fullfölja Stiftelsens ändamål.

Räntor

på återbetald6 § Räntor skatt, tull eller avgift enligt följande
bestämmelser skattefria:är

61 § lagen 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt,om-
69 § och1 2 69 § tredje stycket och 75 § fjärdemom., a a-

stycket uppbördslagen 1953:272,
36 § 3 lagen 1958:295 sjömansskatt,mom. om-

kap.5 13 § lagen 1984:151 punktskatter och prisregle-om-
ringsavgifter,

40 och lagen42 1984:404 stämpelskatt vid inskriv-om-
ningsmyndigheter,

lagen24 § 1984:668 uppbörd socialavgifter frånom av-
arbetsgivare,

16 kap. 15 § mervärdesskattelagen 1994:200, och-
33 och 35 tullagen 1994:1550.-

§7 Räntor enligt bestämmelserna i 3 kap. § och23 3 4 lagensom
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgiñer inte redovisasom
i kontrolluppgiñer skattefria de för den skattskyldigeär underom
beskattningsåret sammanlagt inte uppgår till kronor.500
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Barnbidrag m.m.

skattefria:Följande bidrag8 § är
allmänt1947:529enligt lagenbarnbidragallmänt om-

barnbidrag,
förlängtlagen 1986:378barnbidrag enligtförlängt om-

barnbidrag,
bidragstörskott,1964:143enligt lagenbidragsförskott om-

förlängt1984:1095bidragsförskott enligt lagenförlängt om-
studerande,bidragsförskott för

till vissabidragsärskiltenligt lagen 1984:1096bidrag om-
ochadoptivbarn,

adoptionbidrag vid1988:1463enligt lagenbidrag avom-
utländska bam.

Bostadsbidrag m.m.

skattefria:bidragFöljande9 § är
bostadsbidrag,1993:737enligt lagenbostadsbidrag om-

tillbostadstillägg1994:308enligt lagenbostadstillägg om-
ochpensionärer,

handikappade.bostadstillägg tillkommunalt-

Bistånd socialtjänstlagenenligt

skattefritt.1980:620socialtjänstlagenenligtBistånd är10 §

arbetslöshetutbildning ochErsättningar vid m.m.

1973:349studiestödslagenkap.och 6Studiestöd enligt 411 §
lagkap.enligtresekostnadsersättning 7 ärochstudielånsamt samma

skattefria.

ellerläromedel,kursavgiñer,bidragSärskilda§12 resorsom avser
enligtbetalasdeskattefrialevnadskostnader utökade är om
statligellerregeringenmeddelatsbestämmelser av enavsom

andraarbetsmarknadsutbildning elleritill deltagaremyndighet som
bidrag. Detsammatill sådanai frågalikställda med dem rättär om

utbildning ellermedi sambandsådana bidragförgäller annan
partielltarbetslösa,tillkommunellerfrånomskolning staten en
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i fråga tillandra likställda med demarbetsföra eller rättär omsom
bidrag.sådana

eller merkostnader påkost eller logiStatliga bidrag för resor,
i utbildning för dövafunktionshinder lämnas till elevergrund somav

anpassad förspeciellthörselskadade eller i utbildningeller ärsom
Rh-anpassad utbildningrörelsehindrade ungdomarsvårt är

skattefria.

arbetsmarknadsmyndighetFlyttningsbidrag lämnas13 § ärav ensom
skattefritt.

in-Introduktionsersättning enligt lagen 1992:106814 § om
vissa andra utlänningartroduktionsersättning för flyktingar och är

skattefri.

mottagande asylsökandeBistånd enligt lagen15 § 1994:137 avom
skattefritt.m.fl. är

Ersättningar olycksfallvid sjukdom och

örsäkringsersättningar vid sjukdom och olycksfallF

Ersättning vid sjukdom eller olycksfall betalas på grund16 § utsom
försäkring inte tecknats tjänst skattefri.i samband med ärav en som

dockDetta gäller inte ersättning
i fonn pension,av
i form livränta ellerinte följer kap. 31llannatav om av
på grund trafikförsäkring, ansvarighets-någonav annan

försäkring eller skadeståndsförsäkring förloradersättningenom avser
inkomst skulle ha tagits intäkt.som upp som

frågaI ersättning enligt lag eller författningnågonom annan
tillämpas vad i kap.11 26sägssom

Med skadeståndsförsäkring försäkring denavses en som ger
försäkrade till förersättning skadestånd han har till pårätt rättsom
grund personskada vid överfall och liknande.av

Belopp17 § betalas på grund kapitalförsäkring vidutsom av
försäkringsfall eller återköp försäkringen skattefritt.ärav

Vinstandelar, återbäringar och premieåterbetalningar på grund av
personförsäkring skattefria. gällerDetta dock intei frågaär om
pensionsförsäkringar och sådana sjuk- eller olycksfallsförsäkringar

tecknats i samband med tjänst.som
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Beträffande ersättning betalas på grund avtalsgrupp-utsom av
sjukförsäkring gäller särskilda bestämmelser i kap. § och11 16 15
kap. 14

Offentliga vid sjukdom och olycksfallersättningar

18 § Handikappersättning enligt kap.9 2 och 3 lagen 1962:381
allmän försäkring och ersättning för merutgifter för enligt 3om resor

kap. § lag skattefria.7 ära samma

Bidrag från19 § allmän försäkringskassa till handikappade elleren
föräldrar tilltill handikappade barn för anskaffning eller anpassning
motorfordon skattefria. Om bidraget betalas tillär utav en

näringsidkare för näringsverksamheten, tillämpas bestämmelserna om
näringsbidrag i 26 kap.

Hemsjukvårdsbidrag20 § och hemvårdsbidrag betalas utsom av
kommunala eller landstingskommunala medel till vårdbehövandeen

skattefria.är

21 § Assistansersättningar enligt lagen assistansersätt-1993:389 om
ning och ekonomiska stöd till kostnader för personlig assistans enligt
lagen stöd och service till vissa funktionshindrade1993:387 ärom
skattefria.

Ersättning vid dödsfall eller invaliditet grund22 § på statensav
riskgarantier för anställda i utlandsstyrkan inom försvarsmakten är
skattefri.

till arbetsgivareErsättningar

från allmän försäkringskassa23 § Ersättning till arbetsgivareen som
enligt kap. andra3 16 § eller tredje stycket lagen 1962:381 om
allmän försäkring har få arbetstagares sjukpenning frånrätt att
försäkringskassan skattefri, lönen till arbetstagaren och andraär om
kostnader för denne inte skall dras av.
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Ersättningar vid sakskador

Försäkringsersättningar eller andra ersättningar för skada på24 §
tillgångar skattefria.är

gäller dock inte till den byggnad,del ersättningenDetta avser
markanläggning, lager eller inventarier i näringsverksamhet, eller på
något intäkt eller avdrag i näringsverk-sättannat motsvarar etten
samhet.

finns bestämmelser sådana beloppkap. §143 23 att som avsesom
i första stycket i vissa fall beaktas vid beräkning kapitalvinst påav
fastighet. i

sakskade-Vinstandelar och premieåterbetalningar på grund25 § av
försäkringar skattefria för försäkringen inte skall draspremienär om
av.

Underhåll till patient eller till intagen

Underhåll sjukhus eller liknande eller till den26 § till patient påen
skattefritt.tagits på kriminalvårdsanstalt ärsom

Begravningshjälp

Begravningshjälp skattefri. begravningshjälp behandlas27 § Somär
inte tjänstepension tid etter den pensionsberättigades död.som avser

Ersättningar vid inställelse i domstol

eller betalasErsättning fastställs allmän domstol28 § som av en av
allmänna medel till den inställt sig inför domstol eller annansom

reseersättning,myndighet skattefri till den del ersättningenär avser
gäller intetraktamente eller ersättning för tidsspillan. Detta om

inställelsen har skett yrkesmässigt.

Bär-, och kottplockningsvamp-

29 Intäkter vid försäljning vilt växande bär, och kottar§ av svamp
den skattskyldige skattefria till den del dehar plockat själv ärsom

under beskattningsår inte överstiger kronor. gäller inte5 000 Dettaett
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plockningsverksamheten i sig näringsverksamhet ellerutgörom
ersättningen lön eller liknande förmån i inkomstslaget tjänst.utgör

Blodgivning m.m.

Sedvanlig ersättning till den30 § lämnat blod, modersmjölk ellersom
skattefri.ärorgan

Hittelön m.m.

Följande ersättningar skattefria:31 § är
hittelön,
ersättning till den har räddat eller tillgångar i fara,som personer

och
ersättning till den har bidragit till harattsom personer som

begått brott avslöjas eller grips.

frånInkomster vissa fastigheter

Ägare sådan fastighet32 § i kap. fastig-3 2 §av som avses
hetstaxeringslagen befriad från1979:1152 skattskyldighet förär

fastigheteninkomst från sådan användning byggnadengör attav som
enligt kap. fastighetstaxeringslagen2 2 § skall indelas annansom
specialbyggnad kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnadän
eller reningsanläggning.

Ägare sådan fastighet i kap. fastighetstaxe-3 3 §av som avses
ringslagen befriad från skattskyldighet för inkomst fastighetenär av
från sådan användning iden bestämmelsen.som avses

fastighetAnnan sådan i kap. fastig-3 4 §ägare av som avses
hetstaxeringslagen ideell förening i kap.7 7än ären som avses
befriad från skattskyldighet för inkomst fastigheten i den mån denav
används för ändamål i kap. fastighetstaxeringslagen.3 4 §som avses

Sjöinkomster

33 § eller förmånLön skall beskattas enligt lagenannan som
1958:295 sjömansskatt fri från inkomstskatt enligt denna lag.ärom
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9 kap. Utgifter inte skall drassom av

1 § detta kapitelI finns bestämmelser vissa utgifter inteom m.m. som
skall dras av.

Levnadskostnader m.m.

2 skattskyldiges§ Den levnadskostnader liknandeoch utgifter skall
inte dras av.

levnadskostnaderSom räknas utgifter for gåvor, premier för egna
personliga försäkringar avgifter till kassor, föreningar och andrasamt
sammanslutningar den skattskyldige medlemärsom

3 § Periodiska understöd och liknande periodiska utbetalningar till
i den skattskyldiges hushåll skall inte draspersoner av.

Den skattskyldiges arbetsinsats m.m.

4 § Värdet den skattskyldiges arbetsinsats skall inte drasav av.
Avdrag for denpå skattskyldigesränta kapital skall baraeget göras
enligt bestämmelserna i 31 kap. räntefördelning.om

Svenska allmänna skatter

5 § Svenska allmänna skatter skall inte dras Med svenskaav.
allmänna skatter allmänna skatter till landsting ochstaten,avses
kommuner.

Vissa särskilda förluster

6 Förluster§ inte har samband med inkomstslagnågot ochsom
förluster visserligen har sådant samband inte kansom men anses
normala för inkomstslaget frågai skall inte dras av.

Till förlust i första stycket räknas intesom avses
skada, förstörelse eller förlust brand ellergenom annan

olyckshändelse eller brottslig handling, avyttring de skadadeom en av
eller förlorade tillgångarna skulle ha beskattats i inkomstslaget
näringsverksamhet,
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markanläggningarbyggnader ellerförstörelseskada ellerpå av
olyckshändelse,brand eller annangenom

näringsverk-betingasborgensförbindelserförluster på avsom
medeller någonskattskyldigesamhet bedrivs den annan somsom av

förhållandenorganisatoriskaäganderättsförhållanden ellerhänsyn till
ochskattskyldigekan stå den nära,anses

markanläggningarbyggnader ochprojekteringutgifter för av
näringsverksamhet,bruk istadigvarande ävenavsedda förär omsom
genomförs.inteeller anläggningsarbetetbyggnads-

inkomsterbeskattadeKostnader vissamotsvararsom

vid utbildningbidragskattefrittskattskyldige får sådantden§ Om7
kostnaderskalleller 1312eller arbetslöshet i 8 kap. 11,som avses

drasbidraget täcka inteär avsett att av.som
Är förbefriad från skatt§fastighet enligt kap. 328ägaren enav

drasfastigheten, kostnaderna inteskallinkomst av.av

på grundi Sverigeintäkt inte skall beskattas§ Om ett8 aven
i 6 kap. 14dispensdubbelbeskattningsavtal eller sådan som avses

kostnaderna drashellerskall inte av.
utdelning frånkostnaderstycket gäller dock inteFörsta som avser

utdelningen skullejuridiskabolag till svenskautländska personer, om
varit svenskt.utdelande bolagetskattefri också detvaritha om

kottplockningochBär-, svamp-

ochväxande bär,viltUtgifter samband med plockningi9 § svampav
överstiger deintetill den del kostnadernakottar skall inte dras av

skattefria.enligt 8 kap. 29 §intäkter ärsom

Räntor

skall inteenligt kap. studiestödslagen 1973:3498 l §10 § Ränta
dras av.

följande bestämmelserpå skatt, tull eller avgift enligtll § Räntor
skall inte dras av:

och och gåvoskatt,52, 52 55 lagen 1941:416 arvsskatta om-
§ och § uppbördslagen 1953:272,32 49 4 mom.-



SOU 1997:2 kap.9 51

kap. lagen5 12 § 1984:151 punktskatter och prisregle-om-
ringsavgifter,

och lagen13 14 1984:668.om uppbörd socialavgifterav-
från arbetsgivare,

60 § fordonsskattelagen 1988:327,-
16 kap. 12 och 13 mervärdesskattelagen 1994:200, och-
31 och 35 tullagen 1995:1550.-

Kvarskatte- och dröjsmålsavgifter beräknade enligt uppbördslagen
skall inte dras av.

Företagsbot och sanktionsavgifter

12 Följande skall§ inte dras av:
företagsbot enligt 36 kap. brottsbalken,-
straffavgifter enligt kap.8 § tredje stycket7 rättegångsbalken,-
överlastavgifter enligt lagen 1972:435 överlastavgift,om-
avgifter enligt lagen3 § med1975:85 bemyndigande att-

meddela föreskrifter in- eller utförselom av varor,
avgifter enligt 11 kap. 16 § och kap.13 6 § aktiebolagslagena-

1975:1385,
avgifter enligt lagen felparkeringsavgift,1976:206 om-
avgifter enligt 8 kap. arbetsmiljölagen5 § 1977:1160,-
överförbrukningsavgifter enligt ransoneringslagen 1978:268,-
vattenföroreningsavgifter enligt lagen 1980:424 åtgärderom-

vattenförorening från fartyg,mot
avgifter enligt 26 § arbetstidslagen 1982:673,-
kontrollavgifter enligt lagen 1984:318 kontrollavgift vidom-

olovlig parkering,
lagringsavgifter lagenenligt 1984:1049 beredskapslagringom-

olja och kol eller lagen 1985:635 forsörjningsberedskap påav om
naturgasområdet,

avgifter enligt kap.10 plan- och bygglagen 1987:10,-
avgifter enligt kap.10 § utlänningslagen7 1989:529, och-
avgifter enligt kap.10 § lagen5 1994:1776 skatt på energi.om-

Arbetsgivaransvar

13 Belopp§ arbetsgivare skyldig betala enligt §är 75attsom en
uppbördslagen 1953:272 skall inte dras av.
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TJÄNSTINKOMSTSLAGETIVAVD.

inkomstslagetförbestämmelserGrundläggande10 kap.
tjänst

Avgränsningen

grundpåkostnaderochintäkterräknastjänstinkomstslagetTill1 §
tjänst.av
Med tjänst avses

anställning,
ochuppdrag,

tillfälligvaraktig ellerverksamhetinkomstgivande avannan
natur.

ochintäkternadeltill dengäller inteandra stycketiVad sägssom
näringsverksamhet ellerinkomstslageträknas tillskallkostnaderna

kapital.inkomstslaget

tillbehandlastjänstSom rätt2 §
pension,

intäkterperiodiskaliknandeunderstöd ellerperiodiskalivränta,
avyttrade tillgångar,ersättning förinte ärsom

olycksfallsförsäkringarsjuk- ellergrund sådanaersättning på av
med tjänst,i sambandtecknatssom

personskada,engångsbelopp grund av
ochundantagsfönnåner,

§§.27-30förmåner i kap.sådana 11som avses

ocksåtjänst behandlas3 § Som
i denfåmansföretagfrånoch ersättningarförmåner m.m.

kap.,utsträckning i 51som anges
företagikapitalvinster på aktierutdelningar och ärsomm.m.

i 52 kap.,utsträckningfåmansföretag, i denhar variteller angessom
utsträckningi denandelar i handelsbolagkapitalvinster på som

kap. 10i 47anges
aktiebolagslagenkap. §penninglån i strid med 12 7

tryggande§ lagen 1967:5311975:1385 eller 11 av pen-om
sionsutfástelse m.m.,

bestämmelserna iavskattning pensionsförsäkring enligt 53av
ochkap. 18

pensionssparkonto enligt bestämmelserna i 53avskattning av
kap. 30
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4 § Till inkomstslaget tjänst räknas intäkter och kostnader vidockså
avyttring sådana tillgångar i kap. i de fall49av som avses som anges
i 40 kap. 6

tjänst räknas inteTill inkomstslaget5 §
för utbildningskulder eller andra skulder för tjänsten,räntor

och
i handelsbolag fått i lön från detta.vad delägare2.

inkomstslaget tjänst räknas inte heller intäkter och kostnaderTill
sådant fastighetsinnehav enligt kap.på grund 1 5 §av som

fastighetstaxeringslagen likställs med ägande vid1979:1152
beskattningen, fastigheten löneförmån.innehasäven om som en

Definitioner

Pension

6 § Med pension belopp betalas utavses som
folkpension eller tilläggspension enligt lagen 1962:381som

allmän försäkring,om
på grund pensionsförsäkring eller återköp sådanav av

försäkring, eller
på grund tidigare tjänst försäkring.på sätt änannatav genom

Med pension också belopp betalas från pensions-utavses som
sparkonto

till pensionsspararen,
tönnånstagaretill på grund förmånstagarforordnande,av

till den fått till pension bodelning,rättensom genom
till make eller bröstarvinge på grund förmånstagar-att ettav

förordnande jämkats, eller
vid återbetalning enligt kap. äktenskapsbalken.13 4 §

kap. finns ytterligare bestämmelserI 53 pensionsförsälcringarom
och pensionssparkonton.

Periodiskt understöd

§ periodiskt7 Som understöd behandlas varje utbetalning eller
förmån från sådana stiftelser där föreskriverstadgarna Stiftelsensatt
intäkter för all framtid eller viss tid skall betalas till viss familj,ut
vissa familjer eller till bestämda personer.
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tecknad samband medFörsäkring i tjänst

sjuk- eller olycksfallsförsäkring ha tecknats i samband8 § En anses
arbetsgivaren skall betala premierna för försäkringenmed tjänst om

försäkringsbolaget försäkringenoch anmälan till tecknatsgörs attom
tjänst.i samband med

Beskattningstidpunkten

Intäkter

skall det beskattningsår de kan disponeras ellerIntäkter på9 § tas upp
i formkommer den skattskyldigetill del, till exempelnågot sättannat

eller kostfönnån.bostads-av
finns förYtterligare bestämmelser beskattningstidpunktenom

pensionsförsälcring ochavskattning i kap.53 18av-
pensionssparkonto i kap.avskattning 53 30av-

enligt kap.fria inrikes tågresor värderas 56 9 §10 § Förmån av som
handlingskall det den skattskyldige disponerarår övertas enupp

eller dylikt berättigar tillsom resan.

tjänstden skattskyldige på grund sin får förvärva11 § Om av
förmånliga förmånen detvärdepapper på villkor, skall årtas upp

förvärvet sker.

Kostnader

skattskyldigeskall dras det beskattningsår den12 Kostnader§ av
kostnaderna.betalar dem eller något harsättannat

i frågabestämmelser beskattningstidpunktenYtterligare omom
finns kap. § kap.verksamhet bedrivs självständigt i 12 35som

särskild ingår i slutlig ellerSådan skatt eller avgift13 § som
enligt uppbördslagen skall dras dettillkommande skatt 1953 2272, av

beskattningsår då skatten debiteras.



1997:2 kap. 55SOU 11

Överskott och underskott

Överskott intäkternaeller underskott skall beräknas14 § attgenom
minskas med avdragen.

detskall drasUnderskott vid beräkningenuppkommer avsom
följande beskattningsåret.

11 kap. Intäkter i tjänst

och alla andraarvoden, pensioner1 § Löner, kostnadsersättningar,
tjänst skallersättningar, förmåner grundeller erhålls påannat avsom

kapitel eller iintäkt, inte i detta 8någottas annatomupp som anges
kap.

i inkomstslagetinkomstslaget tjänst tillämpas bestämmelsernaI
inäringsverksamhet om

mervärdesskatti kap.15 och11-
i kap.återforing avdrag för utländsk skatt 16 18av-

finns iBestämmelser värdering iintäkter änannatom pengarav
kap.56

Förmåner vid tjänsteresa vid representationoch

allmänna transportmedel vid tjänsteresa och fri2 Förmån kost på§ av
med där underfrukost hotell eller liknande i samband övernattningpå

obligatorisktkosten ingårtjänsteresa skall inte intäkt,tas omupp som
kost vidi eller övemattningen. Förmånpriset för transporten av

intäkt. fråga internrepresentation skall inte heller Itas omupp som
tillfälligagäller detta bara vid sammankomsterrepresentation ärsom

och kortvariga.
reseskydd under tjänsteresa skallFörmån försäkringav som avser

inte intäkt.tas upp som

Förmåner i samband fredsbevarande tjänstmed

personal tjänstgör3 Förmån kost och hemresa till sådan§ av av som
i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands skall inte tas

intäkt.upp som
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Pensionskostnader

pensionarbetstagareskostnader för4 § Arbetsgivarens att trygga en
skall intepensionsförsäkringelleravsättning tas somuppgenom

intäkt hos arbetstagaren.

och tjänsterVissa varor

erhålleranställdeller tjänsterFörmån5 § avensomvarorav
intäktskall intearbetsgivaren tas som omupp

för denväsentlig betydelsetjänsteneller är attavvaran-
arbetsuppgifter,skall kunna utföra sinaskattskyldige

anställde, ochbegränsat värde för denförmånen är av-
frånsvårighet kan särskiljasför den anställde inteförmånen utan-

anställningen.inyttan

Kläder

intäkt,och uniform skall inteFörmån arbetskläder§6 tas upp somav
för och inteavpassade tjänstenförmånen kläder äravser somom

lämpligen kan användas privat.

Statsministerns tjänstebostad

tjänstebostad skall inteStatsministerns förmån§7 tas upp somav
harprivata dispositionstatsministern för sinintäkt, en annanom

perrnanentboende.bostad inrättad förärsom

Personalvårdsförmåner

Medintäkt.Personalvårdsförmåner skall inte8 § tas upp som
värde inteförmåner mindrepersonalvårdsförmåner ärsomavavses

åtgärderbestår enklareersättning för utfört arbetedirekt utan aven
grundeller påarbetet eller liknande utgårskapa trivsel iför att av

frågaverksamhet detinom det yrke eller densedvänja är om.som
personalvårdsförmåner räknas inteSom

rabatter,
ersättning,anställde får byta kontantförmåner den motutsom

personalen, ochriktar till helaförmåner inte sigsom
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andra förmåner den anställde får utanför arbetsgivarens4. som
arbetsplatser kuponger eller betalnings-något motsvarandegenom
system.

Till personalvårdsförmåner för-9 § räknas bland sådanaannat
friskningar och enklare förtäring i samband med arbetetannan som

måltid.inte kan Hit räknas också möjlighet till enklare slaganses som
motion och friskvårdav annan som

inom anläggning regelbundet disponerasutövas en avsom-
arbetsgivaren eller till arbetsgivaren knuten personalstiñelse,en

enligt abonnemang tecknats arbetsgivaren ochutövas som av-
betalas direkt denne till anläggningens innehavare,av

kollektiv ellerär natur,av-
fall ii andra ringa omfattning den anställde.utövas av-

Rabatter

10 § Personalrabatt vid köp eller tjänster från arbetsgivarenav varor
inte5tâseller företagnågot i svenska koncern skallannat samma upp

säljarensintäkt, eller tjänsten ingår i ordinarie utbud.som om varan
gäller dock inte rabattenDetta om

direkt ersättning för utfört arbete,är en-
den fåöverstiger rabatt konsument kan påstörsta som en-

affärsmässiga grunder,
överstigeruppenbart personalrabatt sedvanlig i bran-ärsom-

schen, eller
lämnas på sådant i §8 2-4.sätt som anges-

Gåvor

Följande skall inte lämnas11 § gåvor inte intäkt, detas upp som om
i eller andra kontanta medel:pengar

Ljulgåvor mindre värde till anställda,av
sedvanliga jubileumsgåvor till ochanställda,
minnesgåvor till varaktigt anställda, gåvans värde inteom

överstiger kronor6 000 och den i samband med den anställdeattges
uppnår viss ålder eller efter anställningstidviss eller nären en an-
ställning upphör, dock högst vid tillfälle anställningenutöver närett
upphön
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Förvärv aktierav

aktier i bolaget eller ianställd i aktiebolag förvärvar12 § Om etten
i svenska koncern bolaget, till prisbolag ingår ettett somsom samma

förmånen inteunderstiger marknadsvärdet, skall tas upp somsom
intäkt om

andraerbjudande förvärvasaktier enligt samtidigt ävenett av
ianställda och aktieägarebolagets anställda och aktieägareän samt

bolaget, påingår i koncernandra bolag sammasamma somsom
gällt för de anställda,villkor som

under sammanlagtanställda och aktieägare 1sådana nämnssom
aktier,det totala antalet utbjudnaförvärvar 20inte än procentmer av

och
förgrund anställningen inte förvärvar aktierden anställde av

överstiger kronor.belopp 30 000ett som
skall sådana aktierberäkningen enligt första stycketVid 2 även

aktieägare sin företrädesrättmedräknas beträffande vilka avyttraren
och aktieägarna.förvärva aktier till andra de anställdaänatt
konvertibla skuldebrev,aktier gäller ocksåVad sägs omsom

option och liknandevinstandelsbevis, skuldebrev förenade med
förvärva aktier.värdepapper innehavaren rätt attsom ger en

styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.Med anställda likställs

Utbildning vid omstrukturering m.m.

åtgärdi form utbildning ellerFörmån13 § ärsom avav annan
fortsättabetydelse för den skattskyldige skall kunnaväsentlig attatt
riskerarintäkt hos denförvärvsarbeta skall inte atttas somupp som

personalavveckling ellergrund omstrukturering,bli arbetslös på av
liknande i arbetsgivarens verksamhet.

ellerfrån fåmansföretagstycket gäller inte förmånFörsta
eller delägareanställde företagsledarefåmanshandelsbolag, den ärom

arbetsgivarennärstående till sådan Omi företaget eller ären person.
förmånerförsta stycket inte i frågaenskild näringsidkare, gäller omen

närstående till arbetsgivaren.till anställda ärsom

sjukvårdHälso- och

skalltandvård och läkemedelhälso- och sjukvård,14 § Förmån av
intäkt förmåneninte tas om avserupp som
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hälso- och sjukvård eller tandvård i Sverige inte offentligtärsom-
finansierad,

hälso- och sjukvård eller tandvård utomlands,-
läkemedel vid vård utomlands,-
företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering,-
vaccination betingas tjänsten, ellersom av-
tandbehandling har bedömts nödvändig med hänsynsom som-

till tjänstens krav för försvarsmaktens submarina eller flygande
personal och för andra med i huvudsak liknande arbetsförhållanden.

Grupplivförsäkringar m.m.

15 § Förmån grupplivförsäkring skall inte intäkt.tasav upp som
Om sådan förmån på grund enskild tjänst väsentligtären av

förmånligare vad gäller för statligt anställda, skall den dockän som
intäkt till den del den utgår enligt förmånligare grundertas upp som

vad gäller för statligt anställda.än som
Belopp arbetsgivare betalar försäkring harut utan attsom en

tecknats för anställdas räkning och ersättning på grundmotsvararsom
grupplivförsäkring skall inte intäkt till den deltasav upp som

beloppet inte väsentligt överstiger vad förutgår statligt anställda.som

Gruppsjukförsäkringar

16 Fönnån§ gruppsjukförsäkring enligt grunder fastställts iav som
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer skall
inte intäkt. Ersättning betalas på grundtas utupp som som av en
sådan försäkring skall däremot intäkt.tas upp som

Ersättningar till UD- och SIPRI-anställda

§ Utlandstillägg17 och liknande kostnadsersättningar och förmåner,
såsom förmån bostad och bostadskostnadsersättning, till sådanav
personal vid den svenska utrikesförvaltningen eller i svensk
biståndsverksamhet stationerad utomlands skall inteär tassom upp

intäkt.som
Kostnadsersättningar för ökade levnadskostnader eller för skol-

avgifter för barn och förmån bostad från Styrelsen för Stockholmsav
internationella fredsforskningsinstitut skall inteSIPRI tas upp som
intäkt sådana forskare vid SIPRIav som
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medborgare,utländskaär-
bestämd tid, ochkontraktsanställda påär-

iinte bosattahosför anställningen SIPRItidpunkten ärvid-
Sverige.

forskaretill utländskaErsättningar

§ ochi 19förmånerersättningar ochSådana§18 somavsessom
uppdragtillfälligtanställning ellertillfälliggrundpålämnas ettav en

skall intemedborgaresvenskforskare inteSverige till tasi ärsomen
intäkt, omsomupp

ellerforsknings-kvalificeratuppdragetanställningen eller avser-
kompetensnivåsådaninriktning ellermed sådanutvecklingsarbete

ochinom landet,rekryteringsvårigheter förbetydandedet finnsatt en
i Sverigebörjade arbetaomedelbart innan hanforskaren var-

tid förkortarevistades härutomlands elleroch verksambosatt en
verksamhetsområdeinom sittuppdrag attutan att somvara anse

här.bosatt
tidundertillämpas barai första stycketBestämmelserna aven
underhögst fyra årfinns särskilda skäl-eller dettvå århögst om-

tioårsperiod.en
sådanaförutsättningar intedet finns ersätt-Frågan att ta uppom

Forskarskattenämndenförmåner intäktochningar prövassom av
Forskarskattenärnnden.1998:000enligt lagen om

gäller i frågaBestämmelserna i 18 §§19 om
vistelsen igrundkostnader forskaren påersättning för avsom

haftharSverige
Sverige,för bostad i-

från Sverige,för flyttning till eller-
ochmellan Sverigeoch familjemedlemmarsför resoregna-

hemlandet, eller
i Sverige, ochavgifter för bams skolgång-i form av

bostad i Sverige.förmån av

svenska totalförsvaretför tjänstgöring hos detErsättningar

det svenskavid utbildning och tjänstgöring inomDagpenning20 §
skall intäkt.totalförsvaret tas upp som
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21 § Totaltörsvairspliktigas naturalörmåncr, lagcrsättningar och
tillägg till sådana crsäittningzir. lvclattningstwciiiiingzir, :wgångsveder-
lag. utbildningsprciiiicr. utryckningsbidrag tiilttraktamenten skallsamt
inte intäkt.tas upp som

Familjebidrag till totalförsvarspliktiga skall intäkttas upp som
betalasbara bidraget i form näringsbidrag. Familjebidragutom av

tillfalla den totalförsvarspliktige, bidraget betalas tilläven utanses om
Familjebidragnågon i form näringsbidrag skall tasannan person. av

inkomstslaget tjänst,i näringen bedrivs juridiskupp om av en person
handelsbolageller den vämpliktige inte delägare i och iett ärsom

fall i inkomstslaget näringsverksamhet.annat
Det i första och andra styckena tillämpas också i frågasägssom

personal vid det svenska totalförsvaret avlönas enligtom annan som
de grunder gäller för totalförsvarspliktiga.som

Förmåner vid anställningsintervju

22 § Förmån inom eller mellan Europeiska unionensav resa
medlemsländer eller EES-länderna till eller från anställningsintervju
skall inte intäkt. gäller kostnadsersättning förDetta ocksåtas upp som
sådan till den del ersättningen inte överstiger de faktiskaresa
resekosmaderna och i fråga med bil inte överstigerom resa egen
avdragsbeloppet enligt kap.12 26

Flyttningsersättningar

för flyttningskostnader23 § Ersättning skattskyldig på grundnär en
byte verksamhetsort flyttar till bostadsort skall inte tasav av en ny

intäkt, ersättningen betalas allmänna medel ellerupp som om av av
arbetsgivaren i verksamheten på den Omfattar ersättningenorten.nya
för flyttningskostnader också ersättning för körning med bil,egen
skall denna ersättning dock intäkt till den del dentas upp som
överstiger avdragsbeloppet enligt kap.12 26

flyttningskostnadSom räknas kostnader för emballering,
packning, och uppackning den skattskyldiges och hanstransport av
familjs bohag och övriga lösa saker, den skattskyldigetransport av
och hans familj från den gamla till den bostadsorten samtnya
liknande kostnader för flyttningen. flyttningskostnadSom räknas
däremot inte andra kostnader i samband med flyttningen såsom
kostnader för till och från arbetsplatsen, hemresor, dubbelresor
bosättning och förlust vid försäljning bostad eller andra tillgångar.av
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företrädare i EuropaparlamentetErsättningar till

betalasfasta resekostnads- och traktamentsersättningar§24 De som
skall inteEuropaparlamentet till företrädare i Europaparlamentetav

del ersättningenintäkt. gäller inte till denDettatas upp som
kostnader den avseddväsentligen kan överstiga de ärantas attsom

täcka.

vid arbetskonfliktErsättningar

arbetstagare frånUnderstöd grund arbetskonflikt tillpå25 § av en
han tillhör skall inte intäkt.den organisation tas upp somsom

Sjukpenning m.m.

sjukdom skallersättningar i samband med26 Följande§ tas uppm.m.
grundar sig på förvärvsinkomst tjänst:intäkt de avsom om

enligt lagen 1962:381sjukpenning och rehabiliteringspenning
allmän försäkring,om

yrkesskadeförsäkring,sjukpenning enligt lagen 1954:243 om
lagen arbetsskadeförsäkring, lagen 1977:2651976:380 omom

krigsskade-personskadeskydd och lagen 1977:267statligt om
till sjömän,ersättning

sjuklön,ersättning enligt § lagen 1991:104720 om
ersättning tillsmittbärarpenning enligt lagen 1989:225 om

smittbärare, och
sjukdomenligt andra lagar eller författningar vidersättningar

grund militärtjänstgöring.eller olycksfall i arbete eller på av

VårdbidragFöräldrapenning och m.m.

närstående skallFöljande ersättningar i samband med vård27 § tasav
intäkt:somupp

lagenföräldrapenningförmåner och Vårdbidrag enligt
allmän försäkring, och1962:381 om

ledighetersättning ochersättningar enligt lagen 1988:1465 om
närståendevård.för

skall dock inte intäkt till den del detVårdbidrag utgörtas upp som
ersättning för merkostnader.
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28 § Särskilt pensionstillägg enligt lagen 1990:773 särskiltom
pensionstillägg till folkpension för långvarig vård sjukt ochav
handikappat barn skall inte intäkt.tas upp som

Studiestöd

Följande29 § ersättningar i samband studier skallmed tas somupp
intäkt:

korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag och utbildningsarvode
enligt studiestödslagen 1973:349,

sådant utbildningsbidrag för doktorander i kap.4 3 §som avses
studiestödslagen,

timersättning vid kommunal vuxenutbildning komvux enligt
kap.1 3 § vuxenutbildningslagen l984zl 118,

timersättning vid vuxenutbildning för psykiskt utvecklings-
störda Särvux enligt kap.1 3 § vuxenutbildningslagen, ocha

timersättning vid svenskundervisning för invandrare sfi enligt
kap. skollagen13 1985:1100.

Arbetslöshetsbid rag

30 § Följande bidrag i samband med arbetslöshet skall tas upp som
intäkt:

dagpenning från svensk arbetslöshetskassa,
kontant arbetsmarknadsunderstöd enligt lagen 1973:371 om

kontant arbetsmarknadsunderstöd, och
statsbidrag dagpenning vid arbetsmarknads-motsvararsom

utbildning och lämnas till den närings-startarsom som egen
verksamhet för han skall kunna försörja sig under inledningsskedetatt

verksamheten.av
gäller också dagpenningDetta betalas enligt bestämmelserutsom

meddelats regeringen eller statlig myndighet till deltagaresom av av
i arbetsmarknadsutbildning och till andra likställda med demärsom
i fråga till sådan dagpenning.rättom

Livräntor m.m.

31 § Följande gäller i fråga livräntor vid sjukdom eller olycksfallom
grundpå försäkring inte har tecknats i samband med tjänstav en som

och inte heller trafikförsäkring eller ansvarighetsförsäkringär annan
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yrkesskadelenligt lagen 1954:243obligatorisk försäkringeller om
arbets-försäkring enligt lagen 1976:380ellerförsäkring om

livräntans beloppintäkt skall den delskadeförsäluing. Som tas uppav
undertabell, nämligen livräntetagarenföljandeframgår omavsom

beskattningsåret fyllt:
80 %århögst 35

med år 70 %till och 4736
60 %år5648 "
50 %63 år"57

%4069 år64
%3076 år70 "
%2086 år77

10 %minst år87
isådanagrund personskadalivräntor påAndra än avsessomav

ersättningden del deintäkt tillstycket skallförsta tas avsersomupp
förintäkt ellerskulle ha tagitsförlorad inkomstför upp somsom

underhåll.förlorat

Engångsbelopp

förersättningpersonskadaengångsbelopp på grund32 § Om avserav
intäkt, skalltagitsinkomst skulle haframtida förlust upp somsomav

fårnågon tvåintäkt. Ombeloppetbara 60 procent tas upp somav
personskada, gäller dettaföljdsådana belopp tilleller flera av samma

intedock den delpersonskada fårbelopp.för varje För somsamma
del skallbasbelopp.intäkt inte överstiga Denna15tas somupp

kundeengångsbeloppetför årbasbeloppet detuttryckas i som
disponeras.

livräntaeller delbyter livräntaOm någon33 § ut somav enen
intäktskallföljd personskada ochbetalas till mottas upp somsomav

Vid utbytebestämmelserna i 32engångsbelopp, tillämpasett av
intäktskalleller del livräntalivränta tas upp somav en somannan

intäkt.hela engångsbeloppetskall tas upp som
livränta eller delEngångsbelopp vid andra utbyten enavav en

i första stycket skall intelivränta sådanaän tas upp somsom avses
engångsbelopp vid utbyte sådan livräntaintäkt. gäller ocksåDetta av

i första stycket.31 §som avses
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Barnpension

34 § Barnpension enligt lagen allmän1962:381 försäkring skallom
inte intäkt till den del pensionen för varje månad dentas upp som

inte överstiger tolftedel basbeloppet40 eller,procentavser en av av
vid pension etter båda föräldrarna, 80 basbeloppet. Dettaprocent av
gäller också efterlevanderänta enligt författning till den delannan
livräntan enligt kap.17 2 § lagen allmän försäkring medförtom
minskning sådan del bampensionen inte skall tasav en av som upp

intäkt.som

frånErsättningar stårarbetsgivare självrisksom

Ersättning35 § betalas på i form pension ellersättut annat änsom av
livränta från arbetsgivare denne står s.k. självrisk enligt lagennär
1954:243 yrkesskadeförsäkring eller lagen 1976:380om om
arbetsskadeförsäkring behandlas på försäk-sättsamma som
ringsersättningar enligt sistnämnda lag.

Ersättningar sjukvårdskostnaderför

36 § Ersättning för sjukvårds- eller läkarkostnader inom den icke
offentligt finansierade vården i Sverige eller för vård utomlands som
betalas i form livränta på grund sjuk- elleränannan av
olycksfallsförsäkringar tecknats i samband med tjänst, skall intesom

intäkt.tas upp som

Egenavgifter

37 §1 12 kap. 34 § och kap. finns57 § bestämmelser5 återföringom
avdrag för egenavgifter och i kap.57 6 § återföring avdragav om av

för utländska socialförsäkringsavgiñer.

lånFörbjudna

38 § Om penninglån har lämnats i strid med kap.12 § aktie-7
bolagslagen 1975:1385 eller § lagen11 1967:531 tryggandeom

pensionsutfástelse skall lånebeloppet intäkt hostasav m.m., upp som
låntagaren, det inte finns synnerliga skäl detta.motom

3 16-1581



1997:2SOUkap.66 12

understödPeriodiska

intäkter skall inteliknande periodiskaPeriodiska understöd eller39 §
eller kap.givaren enligt kap. 3 § 57intäkt till den del 9tas upp som

utbetalade beloppet.skall dra det§ inte7 av
periodiska understödskall inte heller sådanaintäktSom tas upp

skattskyldighetbefriad frånfrån stiftelsebetalas ärut en somsom
uppgifthar tillideell föreningeller frånkap. 3-6enligt 7 somen

stiftelsen elleri kap. 4de ändamål 7främjaatt omangessom
för befrielse heltövriga villkor i kap. 7-13uppfyller 7föreningen
dock baragällerskattskyldighet.delvis från Dettaeller om

nämndadeför fullfölja någotutbetalningen görs att av nyss
ändamålen.

i tjänstAvdrag12 kap.

intäkter skall drasförvärva och bibehållaKostnader för1 § att omav
eller i eller kap.i detta kapitel 9 55inte något annat anges

också skallbestämmelser avdragkapitel finns görasdettaI attom
med tjänsten.har sambandandra utgiftergrund vissapå somav

inkomstslagetbestämmelserna itillämpasinkomstslaget tjänstI
näringsverksamhet om

representation i 16 kap. 3för utgifter föravdrag-
i kap. 16 ochmervärdesskatt 16-

ochskatt i kap. 19för utländsk 16 18avdrag-

i avdragsrättenInskränkningar

Beloppsgränser

skallparagrafer drasi följandeKostnader utan2 § avavsessom
kostnaderbegränsning, nämligenbeloppsmässignågon

enligt 4-16 §§,vid tjänsteresor-
vid dubbel bosättningellertillfälligt arbete påvid ortannan-

och 29 §§,enligt 17-21
§§,enligt 23 och 29för hemresor-

egenavgifter enligt ochför 34-
enligthobbyverksamhet 35i-

mellan§ och förinställelseresor enligt 24Kostnader för resor
bara till denenligt skall drasoch arbetsplatsen 25-29bostaden av
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Övrigadel de sammanlagt överstiger kronor.6 000 kostnader skall
dras bara till den del de sammanlagt överstiger 1 000 kronor.av

Kostnader skattefriavissa ersättningarmotsvararsom

3 § Om den skattskyldige får sådan kostnadsersättning enligt 11som
kap. eller17 24 § inte skall intäkt, skall de kostnadertas upp som som
ersättningen avsedd täcka inte drasär att av.

Kostnader täcks sådana ersättningar till utländska forskaresom av
enligt kap. och11 18 19 inte skall intäkt skalltassom upp som

inte heller dras av.

Tjänsteresor med bilegen

4 § Kostnader för med bil i tjänsten skall dras med 1resor egen av
krona och 30 för varje körd kilometer.öre

Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor

Ökade levnadskostnader5 § den skattskyldige har på grundsom av
han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, skallatt dras
i den utsträckning följer 6-16 §§. Avdrag skall baragörasav som av

vid förenade med övernattning utanför denär vanligaresor som
verksamhetsorten. ökadeSom levnadskostnader räknas utgifter för
logi, kostnadsökning för måltider diverse småutgiñer.samt

arbetetNär utanför den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till
och under månader i följd, skall de ökadeänort treen samma mer en

levnadskostnadema i stället dras enligt bestämmelserna iav
17-21 §§. löpandeEn tjänsteresa bruten bara uppehållanses av som
beror på arbetet förläggs till under minst fyra veckor.att orten annan

Med arbetsgivare likställs betalar traktamente,utannan som om
den huvudsakliga delen arbetet utförs för honom.av

Vanlig verksamhetsort och tjänsteställe

Med6 § vanlig verksamhetsort område inom kilometer50ettavses
från den skattskyldiges tjänsteställe.

Som vanlig verksamhetsort behandlas också område inom 50ett
kilometer från den skattskyldiges bostad.
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huvuddelenskattskyldige utfördenTjänsteställe den plats där§7 är
arbetsplatserförflyttning eller pådetta underarbete. Utförssittav

där denregel den platstjänsteställe iväxlar,hela tiden anses somsom
ochförberederarbetsmaterial elleroch lämnarskattskyldige hämtar

arbetsuppgifter.sinaavslutar
vadbegränsad tid enligtvarje plats pågårarbetet påOm somen

anläggningsbranschenochbyggnads-arbeten inomför vissagäller
tjänsteställe.bostadenliknande branscher,och somanses

tjänsteställe.bostadenreservoñicerareFör somanses

vid någontid arbetarbegränsadskattskyldig under§ En8 avsom en
vid Europaskolomaellerellerunionens institutionerEuropeiska organ

frånför arbetethuvudsakliga lönenfår den annanenmen som
sittår haunder längstdethan begärarbetsgivare treanses om --

sistnämnda arbetsgivare.tjänsteställe hos
frågaandra stycket i§skattskyldig tillämpas inte 6sådanFör en

bostad på arbetsorten omenom
tjänsteutövningen,och beror enbart påtillfälligbostaddenna är-

och
pennanentbostad.skattskyldige harden annanen-

och normalbeloppMaximibelopp

i Sverigeför tjänsteresaanvändsavdragetVid beräkningen ett9 § av
normalbelopp.utomlandsför tjänsteresaochmaximibelopp ett

halv dag.för hel ellerberäknasAvdraget
påbörjas foreavresedagenocksåbehandlashel dagSom resanom

efter kl. 19.00.avslutashemresedagenochklockan 12.00 om resan
kl. 12.00påbörjasavresedagenbehandlashalv dagSom om resan

ellerkl. 19.00avslutashemkomstdagenocheller resanomsenare
tidigare.

tillavrundatbasbeloppet,0,5Maximibeloppet10 § är procent av
tiotal kronor.närmaste

ökningennormaladenvarje landforNormalbeloppet motsvarar
ochlunchfrukost, fördag forunder hellevnadskostnadema enav

standardnormalpå samtbestårmiddag rätt restaurang avav ensom
nonnalbeloppetfårsärskilda skäl,finnssmåutgiñer. detOmför avse

standard.bättremåltider påkostnadsökning för restaurang aven
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Vistelse landi än ettmer

under tjänsteresall den anställde dag§ Om uppehåller sigen samma
avdrageti land bestäms efter vad gäller for vistelse iän ettmer som

det han uppehållit sig den längstaland där delen dagenav
06.00-24.00.

för logiKostnader

faktiska12 § utgiñen för logi skall dras den skatt-Den Kanav.
skyldige inte visa logikostnaden, skall beloppett motsvararsom
ersättning från arbetsgivaren fallnattraktamente dras sådantIav.
skall dock inte halvt maximibelopp dras vidän ett nattmer avper
tjänsteresa i Sverige och halvt vid tjänsteresanonnalbeloppett
utomlands.

Kostnadsökningen för måltider och småutgifter

för13 § Om den skattskyldige fått ersättning for kostnadsökning
måltider och småutgifter dagtraktamente för tjänsteresa i Sverige,en
skall varje dagbelopp ersättningen dras helFörett motsvararsom av.

tagits i för skall avdraget dock till högstanspråk uppgå ettsom resan
maximibelopp och för varje halv dag till högst halvt maximi-ett
belopp.

Visar den skattskyldige den sammanlagda faktiska kost-att
nadsökningen under samtliga tjänsteresor under beskattningsåret i en
och tjänst varit det sammanlagda avdraget, beräknatstörre änsamma
enligt första stycket, skall belopp den faktiskaett motsvararsom
kostnadsökningen dras av.

den skattskyldige14 § Om fått dagtraktamente for tjänsteresa
utomlands, skall belopp ersättningen dras Förett motsvararsom av.
varje hel dag tagits i anspråk för skall avdraget dock uppgåsom resan
till högst normalbelopp och for varje halv dag till högst halvtett ett
normalbelopp.

Visar den skattskyldige den faktiska kostnadsökningen underatt
tjänsteresa varit avdraget, beräknat enligt första stycket,större änen

skall belopp den faktiska kostnadsökningen drasett motsvararsom
av.
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sannoliktfåttden skattskyldige inte dagtraktamenteOm15 § görmen
småutgiñer, skall avdragökade kostnader för måltider ochhan hattatt

vid tjänsteresa ihalvt maximibeloppför varje hel dag med ettgöras
tjänsteresa utomlands.halvt normalbelopp vidSverige och med ett

grund kosçförmånerMinskning på av

skall minskasenligtför ökade levnadskostnader 5-15Avdrag16 §
skattskyldige.tillhandahållits denvärdet kostförmånermed somav

kostformåner på allmännagäller dock inte sådanaDetta transportme-
intäkt.enligt kap. § inte skalldel 11 2 tas somuppsom

Ökade på ellervid tillfälligt arbetelevnadskostnader ortannan
bosättningdubbelvid m.m.

Tillfälligt arbete på ortannan

Ökade skattskyldige harlevnadskostnader på grund den17 § attav
skall drasden där han har sin bostadsitt arbete på änort aven annan

bara om
endast tid,arbetet kortareenavser

tidsbegränsat till sinarbetet inte kortvarigt ändå är naturär men
bostad-fast anknytning till den tidigareeller sådant det kräveratt en

sorten,
flera olika platser, ellerarbetet skall bedrivas på

anledning inte skäligen kan ifrågasättasdet någon attav annan
skattskyldige bör flytta till arbetsorten.den

Dubbel bosättning

Ökade omskall den skattskyldigelevnadskostnader dras18 § även av
bostad förgrund sitt arbete flyttat till bostadsort,på av en ny om en

skattskyldige, sambo eller familj behållits på denden dennes make,
grundtidigare bostadsorten och sådan dubbel bosättning skälig på

av
eller törvärvsverksamhet,makens sambons

svårigheter skaffa fast bostad arbetsorten, ellerpåatt en
någon särskild omständighet.annan
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Ytterligare förutsättningar för avdrag

Ökade19 skall dras bara§ levnadskostnader enligt och 1817 av
arbetsortenunder förutsättning ochden skattskyldige övernattaratt

längreavståndet mellan bostadsorten arbetsorten 50och änär
kilometer.

Ökade under längst tvålevnadskostnader enligt skall dras17 § av
under längstsambor ochår och enligt § längst år for gifta och18 tre

skall sådan tidangivna tidenår for övriga skattskyldiga. denIett
levnadskostnader dragits enligtvilken ökaderäknas under av

bestämmelserna i 5-16 §§.
Ökade för längre tidlevnadskostnader skall dock dras av om

eller andra särskilda skäl talar för det.anställningens natur

avdragenBeräkningen av

Ökade kostnader for logi skall dras med belopp20 § motsva-av som
faktiska utgiften. frågaden I tjänsteresor har pågått underrar om som
tid månader gäller dock bestämmelsernalängre i 12än tre om

logikostnaden inte kan visas.
Kostnadsökning för måltider och småutgifter på arbetsorten skall

antingendras med den faktiska kostnadsökningen eller medav en
kostnadsökning beräknas enligt schablon. Den schablonmässigasom
kostnadsökningen beräknas för

skattskyldiga under de första månaderna vistelsentresom av
gjort avdrag enligt 5-16 och fortfarande får kostnadsersätt-som
ning från arbetsgivaren, till belopp dennaett motsvarar ersätt-som

dockning, högst 70 maximibeloppet hel dagprocent av per om
arbetsorten ligger i Sverige och 70 normalbeloppet helprocent av per
dag arbetsorten ligger utomlands,om

skattskyldiga med arbetsorten i Sverige avdrag enligtgörsom
till17 50 maximibeloppet hel dag under de förstaprocent treav per

månaderna vistelsen och till 30 maximibeloppet helprocentav av per
dag därefter,

skattskyldiga med arbetsorten utomlands avdrag enligtgörsom
till17 50 nonnalbeloppet hel dag under de förstaprocent treav per

månaderna vistelsen och till 30 normalbeloppet helprocentav av per
dag for tiden därefter, och

skattskyldiga avdrag enligt 18 till 30gör helprocentsom per
dag maximibeloppet arbetsorten ligger i Sverige eller till 30av om

hel dag nonnalbeloppetprocent arbetsorten liggerper av om
utomlands.
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grund kosgförmånerMinskning på av

skallenligt 17-20för ökade levnadskostnaderAvdrag21§
tillhandahållits denkostförmånervärdetminskas med somav

allmännakostförmåner påsådanagäller dock inteskattskyldige. Detta
intäkt.skallkap. § intetransportmedel enligt 211 tas upp somsom

skolgångför barnsUtgifter

till avdrag forutomlands harskattskyldig vid vistelse§ Om rätt22 en
skall utgifter6-16 §§,enligtlevnadskostnader under viss tidökade en

under tid drasskolgångmedföljande bams grundläggandeför samma
av.

Hemresor

vistas pågrund sitt arbeteskattskyldig på23 § När orten annanaven
för hemresor drasskall kostnaderfamilj bor,där han eller hansdenän

längre 50och arbetsortenavståndet mellan hemorten änäromav,
vecka ochför hemresaskall högstAvdragkilometer. göras peren

Europeiska unionenseller mellanför inomför kostnaderbara resor
EES-ländema.medlemsländer eller

färd-kostnaden för det billigasteefterskall beräknasAvdraget
kostnader föroskäligaför flygresa och inteSkäliga kostnadersättet.

godtagbara kommuni-det saknasskall dock alltid dras Omtågresa av.
med det beloppbil draskostnader för medskallkationer, avresa egen

arbetsplatsen enligt 26bostaden ochgäller för mellanresorsom

Inställelseresor

Europeiskaeller mellanKostnader för särskilda inom24 § resor
samband med deneller EES-ländema iunionens medlemsländer att

Bestämmel-tjänst skall drasskattskyldige börjar eller slutar av.en
sådana avdrag.stycket tillämpas också i frågai § andra23 omserna

Arbetsresor

arbetsplatsenSkäliga kostnader for mellan bostaden och25 § resor
arbetsresor skall dras arbetsplatsen ligger på sådantettav, om
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behöver användaavstånd från den skattskyldiges bostad, han ochatt
något transportmedel.även använt

bil skall dras baraKostnader för arbetsresor med26 § av omegen
fem kilometeravståndet mellan bostaden och arbetsplatsen minstär

använda bildetrklart framgår den skattskyldigeoch attatt egengenom
regelmässigt tidsvinst påstället för allmänna transportmedeli gör en

sammanlagt minst två timmar.
skall också drasbilKostnader för arbetsresor med av omegen

under denåret. Ombilen har dagari tjänsten minst 160använts
drasskall kostnadernai tjänsten under året,minst 60 dagaranvänts av

bilen används idagar i tjänsten. Attför alla de bilen använtssom
minst mil år.körsträckan 300tjänsten beaktas dock bara är perom

och för varje kördkrona 30Avdrag skall med 1 öregöras
kilometer.

färjeavgifter skall också drasKostnader för ochbro-väg-, av.

styckena tillämpas inte förförsta-tredje§ Bestämmelserna i 26 §27
handikappsjukdom eller tvingasskattskyldiga grund ålder,påsom av

för skattskyldigaanvända inte hellerbil. tillämpasDe somegen
grund skrymmande last.tvingas använda bil påstörreen av

förmån fri eller delvis fri bil skall,Skattskyldiga har28 § som av
förden tid de har förmånen, inte andra kostnaderunder av

bil kostnader för bro- och färjeavgifter.arbetsresor med än väg-,

omstruktureringför utbildning vidKostnader m.m.

skattefri förmån utbildning ellerSkattskyldiga har29 § annansom av
ochkap. har till avdrag enligt 2 § 25-28 §§åtgärd enligt 13 §11 rätt

från den plats där utbildningen ellerför kostnader för till ellerresor
kostnader för bådeåtgärden tillhandahålls. den skattskyldige harOm

andra stycketsådana och arbetsresor, skall begränsningen i 2 §resor
de sammanlagda kostnaderna.avse

skattskyldiga får ersättning förOm i första stycketsom avses
ökade levnadskostnader och kostnader för hemresor, skall avdrag

för ökade levnadskostnader enligt de regler gäller förgöras som
skattskyldiga i § och för kostnader för hemresor enligt17som avses

för23 Avdraget ökade levnadskostnader får dock inte överstiga
sig uppburen ersättning eller de schablonbelopp ivare som anges

§§.20
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skall för efterAvdrag inte tid efter utgången första åretgöras av
uppsägningstidens utgång.

skyddskläderSkyddsutrustning och

Kostnader för skyddsutrustning och skyddskläder behövs30 § som
Med skyddsutrustning blandtjänsten skall drasför annatavsesav.
hörselskydd och skor med stålhätta. Medhjälmar, skyddsglasögon,

har särskilda skyddsegenskaperskyddskläder sådana kläderavses som
ellerfrätande mekaniska skador eller våta, värmeämnen, motmot

klimatförhållanden.huvudsakligen berorkyla på änannatsom

på redovisningsskyldighetgrundFörluster av

återbetalningsskyldighetgrund ersättnings- ellerFörluster på31 § av
ärredovisningsskyldigför medel den skattskyldige i sin tjänstsom

ellergäller dock inte ersättnings-för, skall dras Detta omav.
skattskyldige haråterbetalningsskyldigheten beror denatt

förskingrat medel eller brott.begått något annat

Pensionskostnader

Avgiñer den skattskyldige betalar i samband med tjänsten§32 som
eller eñerlevandesför sin pensionering på änsättannat genomegen

försäkring, skall dras bara pensioneringen utformad påär ettav om
villkoren kap. försådant med i 53 4-15sätt överensstämmersom

pensionsförsälcring.en

Avgifter till arbetslöshetskassa

Avgifter till svensk arbetslöshetskassa skall dras avdrag33 Kan§ av.
flerakomma i fråga i inkomstslag, skall de dras i det inkomstslagav

där intäkterna är störst.



SOU 1997:2 kap.13

Egenavgifter

Debiterade till den del de34 § egenavgiñer skall dras avserav
ändradintäkter i inkomstslaget tjänst. avgifterna nedOm sätts genom

återföras.debitering, skall motsvarande del avdragetav
för beskattnings-Vidare skall avdrag för egenavgiftemagörasett

med underlag beräknas enligt tredjeåret högst 25 procent ett somav
skattskyl-högst denstycket. Avdraget skall dock 18 procentvara om

fylltingång 65 år eller då inte fylltantingen vid beskattningsåretsdige
fått hel ålderspension eller dött under året.under hela åretår65 men

beskattning följande beskattningsåret.skall återföras till detAvdraget
sådana intäkter enligt kap.Underlaget 11 3 § lagenutgörs av som

försäkringallmän inkomst förvärvsarbete1962:381 är annatavom
andra kostnaderminskade med skall dras från dessa intäktersom av

avdrag isådant andra stycket och med sjuk- ochän som avses
rehabiliteringspenning och liknade ersättningar i kap.11som avses

stycket d i den lagen.§ första3

Hobbyverksamhet

varje verksamhet bedrivs35 § För självständigt intesom men som
tillskall räknas inkomstslaget näringsverksamhet skall avdrag för

kostnaderna under beskattningsåret inte med beloppgöras större än
årets intäkter.motsvararsom

sådan verksamhet skallI avdrag för kostnaderna undergöras även
de föregående fem beskattningsåren till den del dessa överstigit det
årets intäkter och inte kunnat dras tidigare. Avdrag skall dock inteav

med högre belopp vad återstår intäkterna efter avdraggöras än som av
för årets kostnader.

NÄRINGSVERKSAMHETAVD. V INKOMSTSLAGET

13 kap. Avgränsning inkomstslaget näringsverksamhetav

Till inkomstslaget1 § näringsverksamhet räknas intäkter och
kostnader på grund näringsverksamhet. Med näringsverksamhetav

förvärvsverksamhet bedrivs yrkesmässigt och självständigt.avses som
Innehav näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samtav av

awerkningsrätt till skog räknas alltid till inkomstslaget näringsverk-
samhet. Privatbostadsfastigheter, privatbostadsrätter och andra
privatbostäder kan inte ingå i näringsverksamhet.
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tomtrörelseByggnadsrörelse, handel med fastigheter och2 § är
näringsverksamhet. kap. finns bestämmelsersärskilda former I 24av

byggnadsrörel-innehar vissa tillgångar bedrivadenatt ansesom som
finns bestämmelser vadhandel med fastigheter. ocksåeller Där omse

räknas tomtrörelse.somsom

Juridiska personer

juridiska räknastill inkomstslaget näringsverk-§ För3 personer
också grund innehavövriga intäkter och kostnader påsamhet avav

och kapital-skulder eller i form kapitalvinstertillgångar och av
förluster.

kap.lämnas till juridisk i strid med 12Penninglån4 § en personsom
lagen 1967:531aktiebolagslagen 1975:1385 eller 11 §§7 om

inkomstslageträknas tilltryggande pensionsutfästelse m.m.,av
näringsverksamhet.

Handelsbolag

ochBestämmelserna och gäller också i fråga intäkteri 3 45 § om
kostnader hos svenska handelsbolag.

handelsbolagetsdelägare fysiska räknasFör ärsom personer
och kapitalförluster på näringsfastigheter och närings-kapitalvinster

handelsbolagets penning-bostadsrätter till inkomstslaget kapital samt
i till inkomstslaget tjänst.lån 4 §som avses

handelsbolagsavyttringarVissa

räknas till inkomst-kap. finns bestämmelser belopp§ 486 I om som
näringsverksamhet i vissa fall fysiskslaget när avyttrar enen person

handelsbolag.andel i ett
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näringsidkareEnskilda

ochnäringsfastigheterkapitalfbrluster påochKapitalvinster
näringsbostadsrätter

kapitalför-ochkapitalvinsterräknasnäringsidkareenskilda§7 För
till inkomstslagetnäringsbostadsrätternäringsfastigheter ochluster på

kapital.
närings-kapitalvinster påskall docknäringsidkaren begär det,Om

§ medförkap.enligt 28 5 rättfastigheter vid sådana avyttringar som
till inkomstslagetersättningsfond räknasförtill avdrag avsättning till

näringsverksamhet.

tillgångar och skulderVissa

svenska handelsbolag ochandelar iDelägarrätter, fordringsrätter,8 §
tillgångar iräknas intekap.tillgångar i 49sådana somsom avses

näringsidkare.för enskildanäringsverksamheten
denäringsverksamheteniskall dock räknas tillgångarDe omsom

är
eller liknandekundfordringarpågående arbeten,lagertillgångar,-

tillgångar,
inventarier,avyttringfordringar på grundellerinventarier avav-

näringsverksamheten, ellerhör tillbanktillgodohavanden som-
innehavetföreningar förutsattkooperativaandelar i att av an--

näringsverksamheten.delarna betingas av

tillskuld inte räknasnäringsidkare skallenskilda9 § För en
förkapitalet hardet lånadenäringsverksamheten, använts attom

näringsverk-tillskall räknasenligt § intetillgångar 8anskaffa som
samheten.

pristilläggochRabatt

Även enligtekonomisk föreningeller andel iaktie10 § en enom en
utdelningskallnäringsverksamheten,tillgång i§ inte räknas8 som en

räknas tillföreningenekonomiskaeller denfrån aktiebolaget
förhållan-lämnas iutdelningennäringsverksamhet,inkomstslaget om

gjorts ipristilläggeller försäljningartill köp rabattde som
näringsverksamheten.
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Samfälligheter

näringsfastighetOm har del i11 § sådan samfälligheten en som avses
första stycket, räknasi 6 kap. 6 § utdelning från samfälligheten för

näringsidkareenskilda till inkomstslaget näringsverksamhet.
fråga andra samfälligheterI sådan i kap.6 6 §änom som avses

första stycket tillämpas för enskilda näringsidkare bestämmelserna i
för§ i stället bestämmelserna5 i §§. Samfällighetens kapital-7-9

vinster och kapitalförluster näringsfastigheterpå och näringsbostads-
räknas dock till inkomstslaget näringsverksamhet, denrätter om

fastighet har del i samfälligheten lagertillgång.ärsom en

Royalty m.m.

12 § får ersättning i formDen royalty eller periodisktsom av
utgående avgift för materiella eller immateriella tillgångaratt
utnyttjas, bedriva näringsverksamhet. Omgroyaltyn elleranses
avgiften grundar sig på anställning eller uppdrag eller tillfälligpå
verksamhet inte ingår i näringsverksamhet, dockräknas densom en
till inkomstslaget tjänst.

fåmansföretagDelägare fåmanshandelsbolagi och

delägare i fämanstöretag fåmanshandelsbolag13 § För ellerett etten
eller närstående till delägare räknas avyttringar hyresrätter,en en av

eller andra sådana rättigheter i kap. andra18 §1patent som avses
till inkomstslagetstycket näringsverksamhet. gäller dock baral Detta

ersättningen för rättigheten skulle ha räknats till inkomstslagetom
näringsverksamhet, verksamheten i företaget hade bedrivitsom av

rättigheten.den avyttrarsom

Beräkning underskott14 kap. överskott ochav av
näringsverksamhet

detta kapitel finns bestämmelserl § I om
beskattningstidpunkten i §§,2-11-

eller särskild beräkning i 12-18 §§,gemensam-
mil. ochöverlåtelser verksamhet till kommuner i 19staten,av-

20 §§,
oriktig prissättning i och §§, och21 22m.m.-
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i och §§.överskott och underskott 23 24-

Beskattningstidpunkten

Bolçföringsmässiga grunder

Överskottet bokförings-beräknas enligtskalleller underskottet2 §
och kostna-skall intäkterVid beräkningengrunder.mässiga tas upp

godsig till enligthänförbeskattningsår dedetder dras somav
töreskrivet.särskilt Dettainteredovisningssed, något ärannatom

blandinnebär annat att
dedet beskattningsårskall intäktkundfordringar tas upp som

skall fordranlevereradevärdetochuppkommer tas upp somvarorav
inte skett,faktureringäven om

dedet beskattningsårskall respektive drastasräntor somupp av
sig på,belöper

skuld-fordrings- ochutgående lager, pågående arbeten,ochin-
respektiveskall intäkts-avsättningar tassamtposter upp som

avdragsposter,
arbeten, fordrings- ochvärdet utgående lager, pågåendeav

med tillavsättningar skall bedömas hänsynskuldposter samt
vid beskattningsårets ochförhållandena utgång,

fordrings- ochvärdet ingående lager, pågående arbeten,av
beloppavsättningar skall tillskuldposter samt tas samma somupp

föregåendevid det beskattningsårets utgång.värdet
särskilda be-fråga kapitalvinster och kapitalforluster finnsI om

stämmelser beskattningstidpunkten i kap. 21-25 §§.42om

Räkenskaperna

räkenskaper törs för näringsverksamheten, skall dessa läggas3 § Om
inkomstberälcningen fråga beskattningstidpunkten.till grund för i om

tillämpningi lager och liknande skall beaktas bara vidReserv av
kap. och § andra stycket.17 4 5 30samt

ränteutgiñer i räkenskapema anskaffningsutgiften4 § Om räknas i
för tillgång och denna utgift skall dras årliga värde-en av genom
minskningsavdrag, skall ränteutgiñema räknas i anskafñiingsvärdet
for tillgången i stället för dras det beskattningsår deatt av som
belöper sig på.
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Justeringar

eller avdragspost i räkenskapema hänförs tillintäkts-5 § Om etten
strid med bokföringslagenvisst beskattningsår i 1976:125, med

skallsvensk lag tillämpas på räkenskapema,någon medsomannan
övrigt eller med särskilda bestämmelserredovisningssed i i dennagod
enligtresultatet räkenskapema justeras.lag, skall Motsvarande
sådant fall tidigarejustering skall i ellerett göras ett senare

om behövs förbeskattningsår, det undvika någon intäkts- elleratt att
utelämnas eller dubbelräknas.avdragspost

Även lager, pågående arbeten, kundfordringar6 § eller liknandeom
förtill lågt belopp eller avsättningar, leverantörsskulder ellertas upp

liknande till för högt belopp, skall justering inte ske till den del juste-
ringsbeloppet sådana ytterligare värdeminskningsavdragmotsvaras av

andra tillgångar lagertillgångarpå den skattskyldigeän skulle hasom
kunnat enligt denna lag. gäller dockDetta baragöra den skattskyl-om
dige begär det.

Karaktärsbyte

tillgång hör7 § Om till inkomstslaget kapital blir tillgång ien som en
näringsverksamhet, skall den skattskyldige sådana ingåendeta upp
intäkts- och avdragsposter behövs för inte någon intäkt ellerattsom
kostnad skall utelämnas eller dubbelräknas.

Internationella aktiebyten, fusioner och fissioner

8 § Bestämmelser beskattningstidpunkten aktiernär ärom som
lagertillgångar internationella aktiebyten, fusioneravyttras genom
eller fissioner finns i kap.17 13-18 §§.

Fordringar och skulder utländsk valutai

Fordringar och9 § skulder i utländsk valuta skall till värdetas ettupp
beräknas med utgångspunkt i kursen vid beskattningsåretssom

utgång. sådanOm värdering strider god redovisningssed, skallmoten
fordringen eller skulden dock till det värde följer godtas upp som av
redovisningssed.
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fordringar till lägreOm belopp eller skulder till högretas upp
belopp kursen vid beskattningsårets skallutgång, 54än procent av
mellanskillnaden multiplicerad med statslåneräntan vid beskatt-
ningsårets utgång intäkt. det finns terminskontraktOmtas ettupp som
eller någon liknande valutasälcringsåtgärd i fråga sådanannan enom
fordran eller skuld, skall till den del fordringenintäkt baratasen upp

hareller skulden inte motiverastagits till värdeett avupp som
valutasälcringen.

Tantiem från fåmansföretag

för tantiem eller liknande10 § fåmansföretag skall avdragEtt göra
eller närstående till före-ersättning till företagsledare någon enen

betalas ellertagsledare törst beskattningsår då ersättningen kandet ut
disponeras mottagaren..av

Utgifter påbörjandeföre verksamhetens

1 l § fysiskNär påbörjar enskild näringsverksamhet skallen person en
avdrag det första beskatmingsåret lör sådana utgifter förgöras även
näringsverksamheten halt dessförinnan. Avdraghan skall görassom
för utgifter han haft under det kalenderår verksamheten påbörjassom
och under det föregående bara förkalenderåret. Avdrag skall göras
utgifter det slaget omedelbart avdrag för dem skallär görasattsom av
i näringsverksamhet.en

Avdrag skall inte för utgifter till den del dessagöras
dragits på sätt,annatav
räknas in i anskaffningsvärdet tillgångar tillförsför som

näringsverksamheten denna påbörjas, ellernär
inkomster verksamheten underhar uppkommit imotsvarar som

den tid i första inte har tagitsstycket ochsom avses upp somsom
intäkt.

förut-Avdrag skall bara den skattskyldige visargöras attom. för avdrag uppfyllda.sättningarna är
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beräkningsärskildGemensam eller

Juridiska personer

eller underskottetskall överskottetjuridiska12 § För personer
näringsverksamhet.helaskattskyldigesför denberäknas gemensamt

svenskt handelsbolag,delägare ijuridiskadenOm är ettpersonen
beräkning-med viddärifråneller underskottöverskottskall tasäven

finnsjuridiskautländskaunderskott från vissafrågaI personeromen.
från kom-underskottfrågabestämmelser i § och isärskilda 13 om

och 18 §§.handelsbolag i 17manditbolag och vissa andra

enligtinkomsterjuridiskUnderskott från utländsk13 § varspersonen
skall inte drasdelägarnatredje skall beskattas hoskap. 12 § stycket6

av.
bestämmelserna igrunddrasUnderskott inte skall avavsom

under-elleröverskottberäkningstycket, skall dras vidförsta avav
beskattnings-följandedetutländska juridiskaskott från den personen

âret.

Fysiska personer

överskott eller underskottskallenskilda näringsidkare14 § För
näringsverksamheten.enskildaför hela denberäknas gemensamt

självständig näringsverksamhetBedriver näringsidkaren utom-
beräknas särskilt för allunderskott dockskall överskott ellerlands,

han bedriver.verksamhetsådan som

svenska handelsbolagdelägare ifysiska§ För15 ärpersoner som
förfrån varje handelsbolag sig.eller underskottöverskottberäknas

näringsverksamhetsjälvständighandelsbolagetBedriver utom-
särskilt för all sådaneller underskott beräknasskall överskottlands,

bolaget bedriver.verksamhet som
svenskthandelsbolag delägare isvensktOm är ett annatett

därifrån med videller underskottskall överskotthandelsbolag, tas
kommandit-frånägande bolaget. underskottberäkningen i det För

juridiska finnshandelsbolag och vissavissa andrabolag och personer
bestämmelseri och §§.särskilda 17 18

närings-for viss delberäkningen skall ske särskilt16 § När av
ochavdragbestämmelserna intäkter,verksamheten, tillämpas om

förvarje sådan del sig.påannat
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Underskott för andrakommanditdelägare och vissa
handelsbolagsdelägare

kommanditbolag skall inte17 § kommanditdelägare i svensktEn ett
summandra till den delfrån kommanditbolagetunderskott avav

skullebeskattningsåravdraget tidigareoch de avdrag gjortssom
eller åtagitdelägarenvadöverstiga belopp sattett motsvararsom

sig i bolaget.sättaatt
övrigaförhållande tillsvenskt handelsbolag idelägare iEn ett som

förbin-för bolagetsförbehållit sig begränsatdelägare har ett ansvar
belopp hanssammanlagt högstskall dradelser ett motsvararsomav

ansvar.

inte skall dras på grund bestämmelsernaUnderskott18 § som av av
vid beräkning överskott eller underskott frånskall drasi 17 av av

följande beskattningsåret.detbolaget

Överlåtelser verksamhet till kommuner m.fl.staten,av

aktiebolag eller ekonomisk§ Om förening överlåter den19 ett en
delenhuvudsakliga sin verksamhet eller sina tillgångar till statenav

kommun, skalleller bestämmelserna i 20 § tillämpas. Detsammaen
överlåtelsengäller sker till bolag till övervägande delettom som

innehas, direkt eller indirekt, eller kommun.statenav en
Bestämmelserna i 20 § tillämpas dock inte vid överlåtelser inom
svensk koncern. De tillämpas inte heller överlåtelsen framståren om

normalt led i företagets verksamhet.ettsom
Vid bedömningen det huvudsaklig del överlåts,ärav om en som

skall hänsyn till hela den verksamhet bolaget eller föreningentas som
bedrivit vid beskattningsårets ingång, förhållandena efter överlåtelsen

verksamhetens allmänna och inriktning.samt art

beräkning20 § En överskott eller underskott görs ettav som om
beskattningsår hade avslutats i och med överlåtelsen. Vid beräkning-

får de tillgångar finns kvar efter överlåtelsen inte tilltasen som upp
högre värde marknadsvärdet.än

Om denna beräkning resulterar i underskott, resultatetett anses
noll, och den återstående delen beskattningsåret behandlas dåvara av

särskilt beskattningsår. I fall beräknas överskottetett ellerannatsom
underskottet för hela beskattningsåret eñer vanliga regler.

Sådana underskott tidigare beskattningsår det dåett än över-
låtelsen sker inte har kunnat dras det följande beskattningsåretsom av
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bestämmelserna i skall inte draspå grund 39 kap., ettav senareav
beskattningsår det då överlåtelsenän

Oriktig prissättning m.m.

beräknat enligt övrigaöverskottet näringsverksamhet,21 § Om av en
följddenna lag, blir lägre eller underskottet högre tillbestämmelser i

vad skulle ha avtalatsvillkor avtalats avviker frånatt som somav
näringsidkare, skall överskottet ellermellan sinsemellan oberoende

skulle ha uppgått tillunderskottet beräknas till det belopp detsom om
funnits. gäller dock barasådana villkor inte Detta om

integrund avtalsvillkoren får högre inkomstden på av ensom
i denna lagbeskattas för denna i Sverige enligt bestämmelsernaskall

grund dubbelbeskattningsavtal,eller på ettav
ekonomiskfinns sannolika skäl det finnsdet att anta att en

intressegemenskap mellan ochparterna,
kommitinte omständigheterna framgår villkoren tilldet attav

andra skäl ekonomisk intressegemenskap.änav

föreliggaEkonomisk intressegemenskap i §22 § 21som avses anses
om

näringsidkare, deltar i ledningen ellerdirekt eller indirekt,en-
del iövervakningen näringsidkares företag eller ägerav en annan

företags kapital, ellerdetta
direkt eller indirekt deltar i ledningen ellerpersonersamma-

företagsövervakningen de båda företagen eller del i dessaägerav
kapital.

underskottÖverskott och

Överskott intäktspos-eller underskott skall beräknas23 § attgenom
minskas med avdragspostema.terna
fråga makar tillsammans deltar i näringsverksamhetI om som

finns särskilda bestämmelser i kap.55

underskottBestämmelser avdrag för skall24 § görasom som samma
finns frågabeskattningsår i om

avdrag från kapitalvinst vid försäljning näringsfastighet i 43av-
kap. och26

avdrag från kapitalvinst vid försäljning näringsbostadsrätt iav-
kap.44 13
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Bestämmelser avdrag för fårunderskott görasom som samma
beskattningsår finns i fråga om

avdrag för delägare i andelshus i 41 kap. 35-
avdrag för nystartad verksamhet i kap. och57 3-
avdrag för litterär eller konstnärlig verksamhet i kap.57m.m.-

4
.Bestämmelser avdrag för underskott skall göras ettom som senare

beskattningsår finns i fråga om
avdrag i näringsverksamheten följande år i 39 kap., och-
avdrag för kvarstående underskott avslutad näringsverksam-av-

iheti4l kap. 36
.

15 kap. Intäkter i näringsverksamhet

inventarier, avkastning§ Ersättningar för tjänster ochl varor, av
andratillgångar, kapitalvinster alla intäkter i verksamheten skallsamt

intäkt.tas upp som
finns bestämmelserbestämmelserna i detta kapitelUtöver om

intäkter i och kap.17-3 42-44, 46-49 55
i finnsBestämmelser värdering intäkter iänannatom av pengar

56 kap.

Uttag

tillgångar skall beskattas2 § Uttag dessa avyttrades motav som om
ersättning marknadsvärdet uttagsbeskattning.motsvararen som

Detta gäller dock bara ersättningen eller kapitalvinsten vidom en
avyttring tillgången skulle ha intäkttagits närings-av upp som av
verksamhet det finnsoch inte särskilda skäl uttagsbeskattning.mot

Vad i första stycket gäller också vid tjänster,sägs uttagsom av om
värdet ringa. i form användande bil skallUttagänär mer avav
värderas enligt bestämmelserna kap.bilförmån i 56 4-6 §§.om

skattskyldigeden tillgångMed eller tjänstuttag att tar utavses en
näringsverksamheten för föradel eller för den tillöverattur egen en

näringsverksamhet eller överlåta eller tillhandahållaattannan genom
den till någon ersättning eller ersättningutan motannan som
understiger marknadsvärdet detta marknadsmässigtutan äratt
betingat.

3 tillgångarna§ Som i näringsverksamhet behandlas ocksåuttag av en
att

den skattskyldige upphör bedriva näringsverksamheten,att
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skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
näringsverksamheten inte lägre skall beskattas i Sverige på

grund dubbelbeskattningsavtal, ellerettav
förstillgångarna från del näringsverksamheten tillöver en av en

del och den delen inte den förra undantagen frånärannan senare men
beskattning i Sverige på grund dubbelbeskattningsavtal.av

fallsådana i första stycket och skallI 2 3 uttags-som avses
beskattning dock inte ske till den del tillgångarna i näringsverk-

fastsamheten knyts till driftställe i Sverige. Undantas bara delett en
näringsverksamheten från beskattning grund dubbel-ettav av

beskattningsavtal, gäller första fråga tillgångarstycket 3 i de somom
hör till motsvarande del näringsverksamheten.av

lager-§ Uttag andra aktier sådana enligt kap. 6 §4 24än ärav som
skiftas enligttillgångar skall inte beskattas, aktierna delas eller utom

kap. eller4l l6 20

lant-bränsle från fastighet taxerad5 § Uttag ärav somen som
aifvändsbruksenhet skall inte för uppvärmningbeskattas, bränsletom

den skattskyldiges gällerprivatbostad fastigheten. Undantagetav
också i fråga sådan bostad grund den skattskyldigespåom som av
begäran enligt kap. första inte skall privat-2 9 § stycket räknas som
bostad.

finns6 kap. 8 § särskilda bestämmelser uttagsbeskattning§ I 24 om
i byggnadsrörelse.

Medlemsavgifter

Föreningar skall inte7 § intlutna medlemsavgifter intäkt.ta upp som

lånFörbjudna

penninglån har8 § Om lämnats i strid med kap. § aktiebolags-12 7
lagen eller1975:1385 § lagen tryggande11 1967:531 om av
pensionsutfästelse skall lånebeloppet intäkt hostasm.m., upp som
låntagaren, det inte finns synnerliga skäl detta.motom
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Förmåner privatbostadsföretagfdr delägare i

fått i egenskapfastighet den skattskyldige har9 Förmån§ avsomav
privatbostadsföretag skall inte intäkt.delägare i tasett upp som

näringsverksam-inbetalningar till företaget kostnader iSådana ärsom
skall ändå drasheten av.

frånErsättningar personalstiftelser

fårarbetsgivareErsättning för utgifter eller kostnader10 § som en
intäkt. gäller intefrån personalstiñelse skall Dettatas upp somen

arbetsgivaren har avtillersättning lämnas medel sattav somsom
för avsättningen.stiftelsen avdraggöraattutan

för skall iarbetsgivaren inte har gjort avdragSådana medel som
stiftelsen ersättning.första hand använda lämnarnäranses

Mervärdesskatt

mervärdesskattelagenutgående skatt enligt11 § Vad motsvararsom
intäkt. kap. § finns be-skall inte 16 161994:200 Itas upp som

tagitsavdrag för det fall skatten ändå harstämmelser att upp somom
återföring vid nedsättning mervärdesskattintäkt avdragoch avavom

dragitshar av.som

Egenavgifter och vissa skatter

finns bestämmelser återföringkap. 18 och 2812 § I 16 17, om av
nedsättningför avsättning för egenavgifter och vid skatteravdrag av

avgifter har dragitsoch som av.

Sjukpenning m.m.

Följande ersättningar i samband med sjukdom skall13 § tasm.m. upp
intäkt, de grundar sig förvärvsinkomst näringsverksam-som om av

het:
sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen 1962:381

allmän försäkring,om
sjukpenning enligt lagen yrkesskadeförsäkring,1954:243 om

lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring, lagen 1977:265om om
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statligt personskadeskydd och lagen krigsskade-1977:267 om
ersättning till sjömän, och

smittbärarpenning enligt lagen ersättning till1989:225 om
smittbärare.

Grupplivförsäkringar m.m.

fri avtalsgruppsjukförsäkring ochFörmån grupplivförsälcring,14 § .av
trygghetsförsälcring vid arbetsskada skall inte intäkt,tas upp som om
försäkringen grundar sig träffats mellan försäkrings-på avtal som
anstalten och Lantbrukarnas riksförbund ochåren 1978 1986,
Sveriges skogsägareföreningars riksförbund år Sveriges1986,
fiskares riksförbund respektive Svenska riksför-år 1983 sarnemas
bund år 1986. Ersättningar betalas pä grund sådanautsom av
avtalsgruppsjukförsäkringar och trygghetsförsälcringar skall däremot

intäkt.tas upp som

Intäkter i samfällighet

§ näringsfastighet del i svensk samfällighet15 Har änen en annan
sådan i 6 kap. § första stycket, fastighetens andel6 behöversom avses

samfällighetens intäkter och avdrag inte intäkternatasav upp, om
mindremed 300 kronor överstiger de kostnader skall drasän avsom

omedelbart.
förstaVad i stycket gäller endast fråga andraisägssom om

intäkter och kapitalvinsteravdrag och kapitalförluster på närings-än
fastigheter och näringsbostadsrätter.

16 kap. Avdrag i näringsverksamhet

Kostnader förl § förvärva och bibehålla intäkter andraatt samt
ränteutgiñer och kapitalförluster i näringsverksamheten skall dras av.

bestämmelsernaUtöver i detta kapitel finns bestämmelser om
avdrag i 17-22, 25-39, 42-44, 46-49, och kap.51 55

tillgång2 § En eller tjänst näringsverksamhet ochtas utsom ur en
anskaffadförs till näringsverksamhet deniöver en annan anses

verksamheten ersättning marknadsvär-mot motsvararsenare en som
det, beskattas enligt kap;15 2§.uttagetom
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Representation

ändamål skall drasför representation och liknande§ Utgifter3 av
då detsamband med verksamheten, såsombara de har omedelbartom

añärsförbindelserupprätthållainleda elleruteslutande frågaär attom
personalvård.jubileum ellereller eller då utgiñemaliknande, avser

skäligt. frågaIöverstiga vad kanAvdraget får inte omansessom
överstiga 180avdraget intelunch, middag eller fårutgiñer för supé

till denmervärdesskattförkronor och måltid med tilläggper person
enligtåterbetalas 10ellerskall dras kap.del denna inte enligt 8av

mervärdesskattelagenkap. 1994:200.

garantiutgifterFramtida

enligt eller 6 §garantiutgifter 5skall för framtidaAvdrag4 § göras
risker medtäckaförbelopp i räkenskapemamed sätts attsom av

utgång.beskattningsârets Av-garantiåtagandena vidanledning av
beskattningsåret.skall återtöras det följandedraget

Huvudregeln

överstiga detfår inteframtida garantiutgifterförAvdraget§5
utgifter på grundräknat debeloppet för ärsammanlagda avav

beskatt-underi räkenskapemaredovisasgarantiåtaganden som
intefår avdragettvå år,garantitiden kortareningsåret. Om är än

sammanlagda beloppettjugofjärdedelar detöverstiga så många avav
mänadstal bortfaller.månader.garantitiden i Brutetutgiñer utgörsom

Utredningsregeln

visarskattskyldigedenskäligt beloppskall medAvdrag6 § göras om
skulle följavadavdragbetydligtbehövsdet änstörreettatt avsom

grund§ på5 attav
nystartad,näringsverksamheten är-

till-mycketfåtalellergarantiåtagandena storaettettavser-
eller arbeten,verkningsobjekt

skettomfattninggarantiåtagandenasbetydande ökning aven-
beskattningsåret,under

under året,ändratsproduktsammansättningen avsevärt-
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väsentlig del garantiåtagandena tid betydligten av avser somen-
överstiger två år, eller

någon liknande omständighet föreligger.annan-

Utbränt kärnbränsle

driver kämkrañsanläggning skall avdrag för7 § Företag görasom en
i räkenskapema för täcka sådana utgifter förbelopp sätts attsom av

framtida hantering utbränt avfallkärnbränsle, radioaktivt ochav
liknande belöper sig före beskattningsåretspå verksamhetensom
utgång. gäller företag förskottsbetalning sigDetsamma åtarmotsom

för framtida Avdraget skallutgifter för sådan hantering.att svara
följandeåterföras det beskattningsåret.

Hanteringsutgiñer fåföretaget kan räkna med ersättningattsom
för enligt § lagen8 1992:1537 framtida utgifterfinansieringom av
för kärnbränsle skall inte drasanvänt m.m. av.

Forskning och utveckling

8 Utgifter för forskning§ och utveckling har eller kan fåantassom
betydelse för näringsverksamheten skall gällerdras Detta ävenav.
utgifter för få information sådan forskning och utveckling.att om

Bestämmelserna i denna lag utgifter anskaffningförattom av
vissa tillgångar skall dras årliga värdeminskningsavdragav genom
tillämpas också på utgifter förstai stycket.som avses

Bidrag till Tekniska museet

Bidrag till9 § Stiftelsen Tekniska skall drasmuseet av.

Avgifter Svenskatill Filminstitutet

10 § Avdrag skall för sådana avgifter och bidrag till Stiftelsengöras
Svenska Filminstitutet i avtal träffats den 3ettsom avses som
september mellan1992 å sidan och å andra sidan Sverigesstatenena
Biografágareförbund, Folkets Husföreningamas Riksorganisation,
Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a.,
Föreningen Sveriges Filmproducenter, Sveriges Videodistributörers
Förening VHF, VideoHandelns samarbetsorganisation VHS,
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samarbetsorganisationVIDSAM-Videouthyramas VIDSAM,
Sveriges Television och Nordisk Television AB.AB

Bidrag utvecklingsbolagtill

regionalt utvecklingsbolagBidrag lämnas villkor till11 § ettutansom
medutvecklingsbolaget stödeller skall drasdess moderbolag av, om

utvecklingsbo-regionalaförlagen 1994:77 beslutanderätt1 §av om
frågor stöd till näringsidkare.lag fåtthar prövarätt att om

till arbetsgivarorganisationerAvgifter

Avgifter till arbetsgivarorganisationer skall till dendras del12 § av
medel för konfliktändamål.de Bedömningen vad avgiñemaavser av

skall grundas på uppgifter i organisationens budget, inteavser om
särskilda skäl talar det. Vid bedömningen skall dock avgiñemamot
alltid i första hand bli använda för den övriga organisations-anses
verksamheten.

Avsättning till personalstiftelser

13 Avdrag skall for medel till personalstiñelser§ göras sättssom av
enligt lagen pensionsutfästelse1967:531 tryggandeom av m.m.

14 Avsättning till§ personalstittelse fåmansföretaggörs ettsom av
eller fåmanshandelsbolag skall företaget stadig-dras baraett av om
varande sysselsätter minst årsarbetskrañer.30

Skattemyndigheten får medge undantag från vad i förstasägssom
stycket, det finns särskilda skäl. Skattemyndighetens beslut fårom
överklagas hos Riksskatteverket. beslut fårRiksskatteverkets inte
överklagas.

skadeståndArbetsrättsliga

15 Skadestånd skall§ inte dras de grundas på lagenav, om
1976:580 medbestämmande i arbetslivet eller någon lagom annan

gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ochsom
ekonomisk skada.änannatavser
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Mervärdesskatt

ingående skatt enligtAvdrag skall inte för sådan16 § göras mer-
kap.värdesskattelagen medför till avdrag enligt 81994:200 rättsom

återbetalning enligt kap. nämnda lag.eller 10
för mervärdesskatt betalas tillAvdrag skall göras staten omsom

skatten avser
med vidutgående skatt i strid med kap. § har räknats15 11som-

inkomstberäkningen, eller
mervärdesskattelagen.återförs enligt kap. eller 6 §skatt 9 5som-

enligt andra stycketmervärdesskatt har dragitsOm sättssom av
motsvarande del avdraget återföras.skallned, av

påavkastningsskatt pensionsmedelSärskilda skatter och

arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt påFastighetsskatt,17 §
skatter och avgifter förpensionskostnader andra särskildasamt

skatten eller avgiften nednäringsverksamheten skall dras Om sättsav.
återföras.debitering, skall motsvarande del avdragetändrad avgenom

med tillämp-Avkastningsskatt beräknas på kontoavsättningsom
avkastningsskatt påning § femte stycket lagen 1990:6613av om

skall dras skatten ned ändradpensionsmedel, Om sätts genomav.
återföras. skattendebitering, skall motsvarande del avdraget Omav
hindrar detta intened avräkning utländsk skatt,sätts attgenom av

för hela skattebeloppet.avdrag görs
finns bestämmelser egenavgifter.I 28-30 om

Utländska skatter

bestämmelserna i 19Betald utländsk skatt skall dras enligt18 § av
skallför skatt intäkterAvdrag skall inte göras somsom avser

grund dubbelbeskatt-från beskattning i Sverige påundantas av
ningsavtal.

Återbetalas återföras.avdragetskatten, skall motsvarande del av

skall drasnäringsverksamhetenUtländsk speciell skatt§19 som avser
av.

har betalatsutländsk skall dras omdenAllmän skatt till stat av,en
ha sittintäkterobegränsat skattskyldig på som ansespersonav en

skatt till utländskutländska Med allmäni den statstaten. enursprung
kommun.utländsk delstat, provins ellerlikställs skatt till en
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Med skatt intäkter likställs förmögenhetpå skatt på sådan desom
intäkter i andra stycket kommer från. gäller dock inteDettasom avses

skatten huvudsakligen har karaktären engångsskatt.om av

Brandförsäkringar för framtidall

20 brandförsäkring framtid och premien enligt§ Om för alltasen
försäkringsavtalet fembetalas skall barapå gång, procent aven
premien dras av.

Om premien enligt försäkringsavtalet skall betalas underi stället
bestämt antal år med lika skall avdragbelopp år, görasett stort per

och dessa år enligt följande tabell:vart ett av

hela från avtalets den förDet antal år ingående Avdrag i åretprocent av
under vilka premien skall betalas betalda premien

högst 4 år %5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

till5 och med år7 10 %
. . . . . . . . . . .

8 10" 15%
. . . . . . . . . ..

ll 13 20%
. . . . . . . . . ..

14 " 16 25 %
. . . . . . . . . ..

17 19 30%
. . . . . . . . . ..

20 " 23 35 %
. . . . . . . . . ..

minst år24 40 %
. . . . . . . . . . .

sjukvårdHälso- och m.m.

21 § Utgifter för sådan hälso- och sjukvård eller tandvård i Sverige
offentligtinte finansierad skall inte dras utgiftemaär närutomsom av

anställd, enskild näringsidkare eller delägare i ettavser en en en
svenskt handelsbolag inte omfattas den offentligt finansieradesom av
vården enligt lagen försäkring eller1962:381 allmän någonom

svensk författning.annan
Utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel utom-

lands skall dras under förutsättning de uppkommit vid insjuk-attav
nande i samband med tjänstgöring utomlands.

22 Utgifter för företagshälsovård,§ för vaccinationer betingassom av
verksamheten och för sådan nödvändig tandbehandling isom avses
11 kap. § skall dras14 av.
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arbetslivsinriktade skall drasUtgifter för rehabiliteringsåtgärder23 §
arbetsgivaren skall för dem enligt kap. lagen22svaraav, om

allmän försäkring eller skattskyldige kan visaden1962:381 om om
syñar till denrehabiliteringen anställde skall kunna fortsättaatt attatt

förAvdrag sådana utgifter skall ocksåförvärvsarbeta. göras av en
eller delägareenskild näringsidkare i svenskt handelsbolag,ettav en

skattskyldige kan rehabiliteringen syñar tillden visa hanatt attom
fortsätta förvärvsarbete. Avdrag skall förskall kunna sitt även göras

skattskyldigeutgiñer för förebyggande behandling, den kan visaom
behandlingen syñe.har sådantatt ett

Grupplivförsäkringar

skall drasPremie för grupplivförsäkring för näringsidkare24 § av.
försäkringsersättningen utfaller efter väsentligt förmånligareOm

grunder vad gäller enligt grupplivförsäkring för statligtän som
anställda, skall avdrag förbara den del premien kangöras av som

grupplivförsäkringförmåner för statligtenligtmotsvaraanses
anställda.

Reseskyddsfirsäkringar

Premie för reseskyddsförsäkring avseende i näringsverk-25 § resor
samheten skall dras av.

Bilkostnader

Kostnader för med bil i näringsverksamheten skall26 § resor egen
med krona och för körd kilometer.dras 1 30 varje gällerDettaöreav

bilendock inte tillgång i näringsverksamheten.ärom en

Arbetsresor

fråga kostnader för27 § I till och från arbetsplatsen ochom resor om
begränsning avdragsrätteni för sådana kostnader tillämpas 12 kap. 2
och §§. den skattskyldige25-28 Om har kostnader för sådana resor
både i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet,
skall begränsningen de sammanlagda kostnaderna och i förstaavse
hand medföra minskning avdraget i inkomstslaget tjänst.en av



SOU 1997:2 kap.16 95

Egenavgifter

28 § Debiterade egenavgifter till den del deskall dras avserav
näringsverksamheten. ned ändradOm avgiñema sätts genom
debitering, skall motsvarande del avdraget återtöras.av

delägareEnskilda näringsidkare fysiska ioch ärpersoner som
beloppsvenska handelsbolag skall dessutom avdrag forgöra ett som

för egenavgiñerna för beskattningsåret. Avdragettäckasätts attav
skall återföras det följande beskattningsåret.

skyldig årsbokslut enligt bokföringslagenDen upprättaär attsom
eller jordbruksbokforingslagen skall1976:125 1979:141 göra

avdrag bara motsvarande avsättning i räkenskapema.görsom en

Avdrag enligt § andra stycket29 § 28 skall beräknas på underlagett
överskottet i näringsverksamheten fore avdragetmotsvararsom

minskat med
sjukpenning eller ersättning i kap. och15 13annan som avses
intäkt räknas inkomst anställning kap.enligt 2 §11som som av
stycket lagenförsta 1962:381 allmän försäkring.om

Avdraget får uppgå till högst 25 underlaget. frågaIprocent av om
inkomstersådana i 2 § lagen 1990:659 särskildsom avses om

löneskatt på vissa förvärvsinkomster får dock avdraget uppgå till
högst 18 procent.

Avdrag skall bara i fråga näringsverksamhet här i landet.göras om

30 § frågaI svenska handelsbolag skall avdraget för egenavgiñerom
beräknas för varje delägare för sig och avsättningama hosgöras
delägarna.

Pensionstörsäkringar och pensionssparkonton

31 Premier for§ pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensions-
sparkonton skall dras i den omfattning i kap.54av som anges

Avdrag skall bara den obegränsat skattskyldiggöras ärav som
under beskattningsåret. Den obegränsat skattskyldig baraärsom
under del beskattningsåret skall de avdrag dengöraen av som avser
tiden.
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arbetslöshetskassaAvgifter till

tillämpas bestämmel-avgifter till arbetslöshetskassafråga32 § I om
kap.semai 12 33

i bostadenArbete

särskilt inrättad delanvänderenskild näringsidkare33 § Om avenen
del kostnadernaskall skäligbostad i näringsverksamheten,sin en av

för andra kost-Avdrag skalldrasför hyra, ävengörasvärme m.m. av.
näringsverksarnheten.direkt orsakasför denna del, denader avom

minstarbetar i sin bostad 800enskild näringsidkare34 § Om en
göras förför kostnaderskall avdragunder beskattningsåret,timmar

Avdraginte har inrättats.särskiltbostaden, någotäven utrymmeom
utförs bostad påarbetet imed kronor årskall 2 000göras enper om

med kronormakes fastighet och 4 000skattskyldiges eller hansden
Är tolveller kortarebeskattningsåret längrei fall.år änannatper

justeras.timantalet och beloppetmånader skall
sådant arbete medräknasarbetade timmar skall baraantaletI som

utföra i bostaden.karaktär motiveratmed hänsyn till arbetetsdet är att
Även tjänst skalltill inkomstslagetarbete räknastillfälligt som

näringsverksamheten.samband medmedräknas det har näraom
baraskall medräknasskattskyldiges barnutförs denArbete som av

skattskyldigesutförs denfyllt Arbetebarnet har 16 år. avsomom
verksamhetenmakarna drivermedräknas baramake skall om

gemensamt.

Ökade yrkesfiskarelevnadskostnader för

förenade medfrskeresoryrkesfiskare§ En är35 gör somsom
för de ökadeavdragutanför hemorten skallövernattning göra

utanför sinhan vistashar grundlevnadskostnader han på attavsom
hemort.

och pågående arbeten17 kap. Lager

finns bestämmelserdetta kapitel§ I1 om
i §§, ochlager 3-25-

arbeten i §§.pågående 26-35-
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Auskaffningsvärde och verkligt värde

kapiteli dettaverkligt värdeanskaffningsvärde ochMed2 § avses
stycket bok-§ andraandra stycket och 14detsamma i 13 §som

andra-fjärde styckenakap. §eller i 4 9töringslagen 1976:125
lagen 1995:1559kap. §årsredovisningslagen 1995:1554, 4 5 om

kap. §värdepappersbolag eller 4 4kreditinstitut ochårsredovisning i
denförsäkringsföretag,årsredovisning ilagen 1995:1560 omom

räkenskapema.tillämpas påskallbestämmelsen

Lager

förbrukningelleromsättningavsedd förtillgång3 § En ärsom
det lägstavärdetill lägrefår intelagertillgång äntas avupp

följer eller4värdet, inteoch verkligaanskaffningsvärdet annat avom
ifinns 25till leveransnedskrivning påBestämmelser5 rättom

finnslagertillgångarskall deanskañhingsvärdet bestäms,När som
anskaf-deutgångvid beskattningsåretsi lagretkvar anses vara som

tillverkatsfats eller senast.

lagertillgångamaslägstfår till 974 § Lagret procenttas avupp
förstabestämmelserna i 3 §anskañhingsvärdesammanlagda trots

och liknandelager fastighetergäller dock intestycket. Detta av
lânefordringarobligationer,lager aktier,och inte hellertillgångar av

liknande tillgångar.och

Djur

alltid lagertillgångar.renskötseljordbruk ochDjur i5 § somanses
dentill lägre värde 85får inteSådant lager än procenttas avupp

och denför djur det slagproduktionskostnadengenomsnittliga av
behöver dock intedet fråga Djurenålderssammansättning är om.som

djurenshögre värdefall tilli något än motsvararetttas somupp
verkliga värde.sammanlagda

produktionskostnaden uppenbarligen integenomsnittligadenOm
dyrbara avelsdjur,anskaffningsvärdet, for särskiltt.ex.motsvarar
lägsta anskaff-till lägst detskall djuret 85 procenttas avavupp

och verkliga värdet.ningsvärdet

4 l6-I58I
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Aktier erhålls utdelningar och utskiftningarvissasom genom

6 § aktierFör erhålls sådan utdelning aktier i dotterbo-som genom av
lag i kap.41 §16 anskaffningsvärde så delstorsom avses anses som

det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelandeav
bolaget den förändring i marknadsvärdetmotsvarar ut-som som
delningen inneburit för dessa aktier. Det genomsnittliga anskaffnings-
värdet för aktiema i det utdelande bolaget skall minskas i motsvaran-
de mån.

denOm erhåller aktier i utdelning aktier i detägautan attsom
utdelande bolaget har lämnat ersättning för till utdelning,rätten anses
ersättningen anskaffningsvärde. Om någon ersättning inte harsom
lämnats, anskaffningsvärdet noll.är

§ aktier erhålls7 För sådan utskifming från ekonomisksom genom en
förening i 41 kap. § skall20 anskaffningsvärde försom avses som
aktierna anskaffningsvärdet för andelama i den föreninganses som
skiftat aktiema.ut

aktieförvärvVissa

8 § Om någon förvärvar aktier i svenskt aktiebolag och det inteett är
uppenbart han förvärvet får tillgång verkligt ochatt genom en av
särskilt värde med hänsyn till hans näringsverksamhet, gäller
bestämmelserna i 9 och §§.10

Aktierna får inte grund9 § på nedgång i deras värde tilltasav en upp
lägre värde anskaffningsvärdet, nedgången beror på utdelningän om
till förvärvaren medel fanns hos det utdelande bolaget vidav som
förvärvet och inte tillskjutet belopp. aktierna,Om innanmotsvarar en
sådan utdelning sker, har tagits till lägre värde anskaffnings-änupp
värdet, får de vid utgången det beskattningsår utdelningenav som
sker, inte till lägre värde det skattemässiga värdet vidtas änupp
ingången år, med tillägg beloppett motsvararav samma av som
skillnaden mellan anskañhingsvärdet och nämnda värde, dock högst

det utdelade beloppet.av

10 § Om sådan utdelning i 9 § sker det skattemäs-utan attsom avses
värdetsiga på aktiema påverkas och detta medför den skattskyldi-att

etter överlåtelse aktierna eller upplösning bolaget redovisarge av av
förlust, skall förlusten minskas med beloppett motsvararen som

utdelningen.
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andelar i svenskaaktier i gällerVad 8-1011 § ävensägssom om
inbetaldbelopp dåekonomiska föreningar. Med tillskjutet avses

eller andelarvid förvärv aktierBestämmelserna gäller ocksåinsats. av
förvärvarenutländska juridiska och tillämpas dåi även ompersoner

tillgång verkligt och särskilt värde.får aven

första hand skeutdelning iVid tillämpning 9-1112 § avansesav
tillskjutet belopp.medel sådanaandra än motsvararsom

Internationella aktiebyten

internationellt aktiebyte tillämpasaktier§ Avyttras13 ettgenom
avyttradeersättningen överstiger debestämmelserna i §§,14-17 om

denoch mellanskillnadenskattemässiga värdeaktiernas är större än
aktiebytemed internationelltkontanta ersättningen. Vad som avses

framgår 46 kap. 21av
fråga andrai aktier gäller också iVad 14-17sägs omsom om

andelar.

skall inte högre beloppbeskattningsår då aktierna14 § Det avyttras
avyttradeintäkt vad deän motsvarartas som summan avupp som

ersättning.skattemässiga värde och kontantaktiernas mottagen

Återstående del intäkten grund avyttringen skallpå§15 tasav uppav
inte samtligabeskattningsår då de aktierna Omdet mottagna avyttras.

återstående intäktenaktier skall så del denavyttras, stormottagna av
aktierförhållandet mellan antalet avyttratsmotsvarartas somupp som

och antalet aktier.under beskattningsåret mottagna

anskaffade för beloppaktierna16 § De mottagna ett somanses
aktiernas marknadsvärde vid aktiebytet.de avyttrademotsvarar

skall tillämpas de förvärvadeBestämmelserna i 46 kap. 25 §17 § om
internationellt aktiebyte, eller vidaktierna avyttras ett engenom

fusion eller ñssion.internationell
kapitalvinstenVad i kap. § den del46 25sägs somom avsom

ersättningeni stället tillämpas den del påi § skall på24 avavses
detta kapitel.avyttringen i § igrund 15som avsesav

skall avyttringVid tillämpning § och 46 kap. 25 §15 somav
aktierna tillbehandlas också övergår ägareatt genom arv,en ny

eller bodelning.gåvatestamente,
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Internationella fusioner fissioneroch

18 § När 13-17 på grund bestämmelserna i kap.36 17 § andraav
stycket eller 18 § tillämpas i fråga aktieägare i överlåtandeettom
företag vid internationell fusion eller fission, skall vad sägsen som

de avyttrade aktiema och de aktiema gälla aktiema i detmottagnaom
företagetöverlåtande respektive de aktier i det bolagetÖvertagande

lämnats ersättning vid fusionen.som som

Sammanläggning och delning värdepappersfonderav

Sammanläggning19 § eller delning värdepappersfonder enligtav
§ lagen 1990:111433 värdepappersfonder skall inte leda tilla om

delägarna skall intäkt.att ta upp en
Efter sådan ombildning anskaffningsvärde för deen anses som nya

andelama det anskaffningsvärde sammanlagt gällde för de äldresom
andelama. Om fond delas och den skattskyldige får andelar ien mer

nybildad fond, skall det anskaffningsvärde gällde för deän en som
äldre andelama fördelas depå andelama i förhållande till dessanya
nybildade fonders värde vid delningen.

fondernaFör finns bestämmelser i kap.38 16

örsäkringsföretag, kreditinstitutF och värdepappersbolag

försäkringsföretags20 § Ett placeringstillgångar enligt lagen
1995:1560 årsredovisning i försäkringsföretag skall behandlasom

lagertillgångar. Placeringstillgångama får till det lägstatassom upp
anskaffningsvärdet och verkliga värdet de tagits tillävenav om upp
högre värde i räkenskapema.ett

Vad i21 § 20 § gäller inte i fråga kontorsfastighetersägssom om som
huvudsakligen föravsedda försäkringsrörelsen och inte heller iär
fråga aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag.om

Kreditinstitut22 § och värdepappersbolag får lagerta upp av
överlåtbara värdepapper till det lägsta anskaffningsvärdet ochav
verkliga värdet tillgångarna tagits till högre värde iäven ettom upp
räkenskapema.

23 företag§ Om övergår från kollektiv värderingsmetod tillett en en
post-för-post-metod, skall det värde tillgångarna tilltassom upp
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enligt 20 eller 22 § höjas med belopp skillnadenett motsvararsom
mellan kollektiv värdering och post-tör-post-värdering för till-
gångarna det föregående beskattningsåret.

24 § Bestämmelserna i och20 22 tillämpas inte i den före-mån
har delat medel eller på något förfogat vinsttaget påut sätt överannat

inte lagligen hade kunnat ske tillgångarna tagitsett sätt som om upp
till värde i räkenskapema vid beskattningen.samma som

Kontraktsnedskrivning

25 § Avdrag får för nedskrivning värdet på tillgöras rättenav
leverans lagertillgångar, de köpts inte levereratsännuav om men
kontraktsnedskrivning. Avdrag får bara den skattskyldigegöras om
visar inköpspriset för tillgångar slag vid beskattnings-att av samma
årets utgång understiger det avtalade priset och högst med beloppett

skillnaden.motsvararsom

Pågående arbeten

26 i räkenskapema§ Den gjorda redovisningen pågående arbetenav
byggnads-, anläggnings-,i hantverks- eller konsultrörelse skall följas

vid beskattningen den inte strider bestämmelserna imotom
§§.27-35

27 § Inkomsten de pågående arbetena skall beräknas förav
arbeten på löpande räkning enligt 29, 34 och 35 §§, och-
arbeten till fast pris enligt 30-35 §§.-

enskild näringsidkareEn får tillämpa bestämmelserna för arbeten
utförs på löpande räkning på arbeten utförs till fast prisävensom som

under förutsättning den årliga bruttoomsättningen verksamheteniatt
normalt understiger 20 gånger det basbelopp gäller vidsom
beskattningsårets utgång.

Löpande räkning eller fast pris

28 § arbete utfört löpande räkningEtt på ersättningenanses om
uteslutande eller så uteslutande grundar sig på förhandpågott ettsom
bestämt arvode tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och deper
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fall arbetetutgifterna för arbetet. Ifaktiskaeventuella annat anses
pris.fastutfört till

Löpande räkning

räkningpå löpandeutförspågående arbetenVärdet§29 somav
ställetskall idet intetillgång. Omintebehöver tastas upp,upp som

förfakturerarbeskattningsåretskattskyldige underdenbeloppde som
intäkt.arbetena tas upp som

Fast pris

inte harpris ochutförs till fastarbetenPågående30 § somsom
anskaff-lägstavärde detfår inte till lägreslutredovisats äntas avupp

verkliga värdet.ningsvärdet och
pågåendefår dehantverksrörelseanläggnings- ochbyggnads-,För

upptill 97stycketi förstabestämmelsernaarbetena procenttastrots
anskaffningsvärdet.sammanlagdadetav

i 30for arbetenersättningskattskyldige fården§ Om31 som avses
den förskuld tillintäktbeloppet inteskall utantas som enupp som

utförs.räkning arbetetvars

arbeten skallpågåendeanskaffningsvärdet forberäkningVid32 § av
skattskyldige, dennesutförts denarbetsinsatssådanvärdet avsomav

beaktas.år intebarn under 16make eller
skall värdethandelsbolag,svensktuppdragstagarenOm är ett av

handelsbolaget inte beaktas.utförts delägare iarbetsinsatsden som av

förtill fast pris någonarbeteskattskyldige utfördenOm33 § ett
efter vadarbetet beräknasinkomstenräkning, skall ärsomavannans

skattskyldigedenintressegemenskap mellandet finnsskäligt, enom
bestämmel-anledningoch det finnsuppdragsgivarenoch attatt anta

skattskyldige eller uppdrags-for denutnyttjatsi 30-32 attserna
skatteförmån.obehörigskall fågivaren en

eller faktureraUnderlåtenhet slutredovisaatt

omfattning har låtit bliden skattskyldige i betydandeOm34 § att
enligt god redovisningssedslutredovisa eller fakturera belopp som
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hade kunnat slutredovisas eller faktureras, skall beloppde som
skäligen hade kunnat slutredovisas eller faktureras intäkt.tas upp som

Justering

35 § Om den skattskyldige sannolikt det belopp enligtgör att som
bestämmelserna i detta kapitel skall intäkt pågåendetas upp som av
arbeten överstiger vad kan förenligt med god redovisnings-som anses
sed, skall intäkten i skälig utsträckning justeras nedåt.

18 Inventarierkap.

§ Bestämmelserna i detta kapitel gäller forl maskiner och andra
inventarier avsedda för stadigvarande bruk. byggnads-är Att ochsom
markinventarier behandlas inventarier framgår kap.19 §18som av

kap.och 20 15
Vad inventarier gällersägs ocksåsom om

koncessioner, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwillpatent,
och liknande rättigheter förvärvats från någon ochsom annan,

anslutningsavgift eller anläggningsbidrag nyttighetsom avser en
knuten till fastighet och inteär till personligen.ägarensom en

Reparation underhålloch

Utgifter§ för2 reparation och underhåll inventarier skall drasav av
omedelbart.

Avdrag för anskaffning

Värdeminskningsavdrag

§ Utgifter för3 anskaffa inventarier skall drasatt årligaav genom
värdeminskningsavdrag. Avdragen beräknas enligt bestämmelserna
i 14-23 räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskriv-om
ning.

Värdeminskningsavdrag skall inte frågai sådanagöras om
konstverk och med dem jämförbara tillgångar kan beräknas hasom

bestående värde.ett
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avdragOmedelbart

haeller kanvärdemindreinventarier antasfråga4 § I är avsomom
drasutgiftenfår helaår,livslängd på högstekonomisk tre aven

rättighetersådanadock integälleromedelbart. Detta avsesm.m. som
stycket.andrai §1

ellerförloras,inventarier uttas§ Om utrangeras5 avyttras, ur
anskaffas, skalldebeskattningsårnäringsverksamheten somsamma

utgiñen omedelbart.drashela av

avdragsrättNyttjanderättshavares

arrendators ochbestämmelserfinnsoch 27kap. 26196 §1 om
inventarier.anskaffningnyttjanderättshavares avannan

restvärdeoch skattemässigtAnskajfhingsvärde

deför förvärvetutgifteninventarierförAnskaffningsvärdet är7 § om
förvärvasde påliknande Ompåbyte ellerköp, sätt.förvånas genom

anskaffningsvär-vid förvärvetmarknadsvärdetsätt,annat somanses
de.

anskañhingsvärdeinventariemasrestvärdetskattemässiga är8 § Det
värdeminskningsavdrag.gjordamedminskat

den skattskyl-näringsverksamhetingår iinventariema§ Om9 somen
ellerbodelning pågåva,förvärvardige testamente,genom arv,

gällde för denrestvärdeskattemässigadetliknande sätt, somanses
skäl talarsärskildainteanskafñringsvärde,tidigare ägaren omsom

det.mot

enligt 24har gjortskontraktsavskrivning ärföravdrag§ Om10
med avdraget.minskadförvärvetutgiñen föranskaffningsvärdet

hurframgårkaraktärsbytevidavskattningkap. §84011 § Av om
förs tillinventarierförbestämmas överskallanskaffningsvärdet som

näringsverksamhet.en
byggnads-anskaffningsvärdet försker,inteavskattning ärOm

privatbostads-fastighettillmarkinventarier höreller varsomensom
ursprungligadenbeskattningsåret,föregåendedetunderfastighet
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utgift fördennamedminskad 20anskaffningsutgiñen procent av
ochinventariemainnehañskattskyldigedenbeskattningsårvarje som

privatbostadsfastighet.varitharfastigheten en

harhonomstår näraeller någonskattskyldigeden12 § Om som
tillgodoräknakunnaskallskattskyldigeför denåtgärdervidtagit att

och detrimligtframståranskaffningsvärdehögre änsig somett som
obehörigfåskalldemför någonhar skettdettakan att enattantas av

ianskaffningsvärdet justerasskallbeskattningsavseende,iförmån
skälig mån.

Hänvisningar

föranskaffningsvärdebestämmelserSärskilda13 § m.m.om
i frågainventarier finns om

4ränteutgiñer i 14 kap.-
kap. 6näringsbidrag i 26-

kap. 18ersättningsfond i 28ianspråktagande av-
kap. 24utdelning i 34skattefri-

kap. 6fusioner i 35svenska-
och8-10 §§,kap.fissioner i 36ochfusionerinternationella-

i kap. 9verksamhetsöverlåtelser 37internationella-

restvärdesavskrivningavskrivning ochRäkenskapsenlig

Huvudregel

vidbeskattningsårför visstfår görasVärdeminskningsavdrag ett14 §
vidoch30med högstavskrivning procenträkenskapsenlig

avskrivnings-årmed högst 25restvärdesavskrivning procent avper
underlaget.

följande:bestårAvskrivningsunderlaget av
beskattningsåretsföregåendevid detinventariemavärdet på

balansräk-enligtvärdetavskrivningräkenskapsenligvidutgång,
restvärdet,skattemässigarestvärdesavskrivning detoch vidningen

inventariersådanaanskaffningsvärdet påmedökat som an-
fort-dettavid utgångenochbeskattningsåretunderskaffats avsom

näringsverksamheten,farande tillhör
och §§.enligt 16 17med avdragminskat

månader, skalltolveller kortarebeskattningsåret längre änOm är
motsvarande mån.ivärdeminskningsavdraget justeras
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Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning

§15 Bestämmelserna räkenskapsenlig avskrivning får tillämpasom
under förutsättning den skattskyldige har ordnad bokföringatt som
avslutas med årsbokslut och avdraget avskrivningenatt imotsvarar
räkenskapema.

Avyttringar

16 § Ett särskilt avdrag får inventarier anskaffats föregöras om som
beskattningsårets ingång under beskattningsåret eller denavyttras
skattskyldige har till försäkringsersättning förrätt inventarier harsom
gått förlorade under beskattningsåret. Avdraget den intäktmotsvarar

uppkommit med anledning avyttringen eller försäkringsfallet.som av
Avdraget får dock inte överstiga avskrivningsunderlaget enligt l4 §
före avdraget.

Särskilt hög utgift

17 § Om särskilt hög utgift för inventarier berott på de skallatten
utnyttjas för särskilt arbetstillfálle eller liknande, får merutgiftenett
dras under anskaffningsåret.av

Kompletteringsregeln

18 § Oavsett vad föreskrivs i 14, 16 och 17 får vidsom
räkenskapsenlig avskrivning avdrag med så högt beloppgöras ett att
det skattemässiga restvärdet inte överstiger anskaffningsvärdet av
inventariema, minskat med beräknad årlig avskrivning med 20en
procent.

Verkliga värdet

19 § Om den skattskyldige visar det verkliga värdet på inventarier-att
understiger det skattemässiga restvärdet efter avdrag enligt övrigana

bestämmelser i detta kapitel, får ytterligare avdrag medgöras ett
belopp skillnaden.motsvararsom
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Överavskrivn ing

avskrivningföljande,gälleravskrivningräkenskapsenligVid20 § om
får drasvadi räkenskapemahögre beloppgjorts med änhar avsom

vidbalansräkningenenligtinventariemaVärdetvid beskattningen.
för beräkningtill grundskall liggautgångbeskattningsårets av

överskjutandebeskattningsår. Detavskrivningsunderlaget för nästa
avskrivning med 20drasskall i stället procentbeloppet perav genom

avskrivningdet dåeñerbeskattningsåretmedfrån ochräknatår,
belopp.med för högtgjordes

Övergång avskrivningräkenskapsenligtill

inventa-avskrivningräkenskapsenligtillVid övergång21 § anses
beskattningsåretsföregåendevid detrestvärdeskattemässigariemas

balansräkningen,enligtinventariemavärdet påutgång omsom
årsbokslut inte upprättats.

intei dettainventariemavärdet påochårsbokslutOm upprättats
be-restvärdet, tillämpasskattemässigamed detstämmer överens

§§.i och 23stämmelserna 22

särskiltskallavskrivningräkenskapsenligtillEñer övergång22 §
räkenskapemaihar gjortsavskrivningarför sådanaavdrag göras som
beskattningen.vidhar dragitsinteföre övergången avsommen

förmed 20avskrivningför sådant belopp procentAvdrag görs genom
helt år.

räkenskapsenligtillföre övergångenskattskyldig23 § Om en
beskattningenvidvärdeminskningsavdraghögrehar gjortavskrivning

balansräk-enligtvärdetmellanskall skillnadeni räkenskapema,än
intäkt.restvärdeskattemässigainventariemasochningen tas somupp

räkenskapsenligdåbeskattningsårdet förstaskallIntäkten tas av-upp
fördelasdet,skattskyldige begärdeneller,skrivning tillämpas om
beskatt-följandetvåoch debeskattningsåretbelopp på detmed lika

ningsåren.

Kontraktsavskrivning

inven-till leveransavskrivningför påAvdrag får24 § rättengöras av
kontraktsavskriv-inte levereratsde köptstarier, ännumenom

inköpspri-visarskattskyldigebara denning. Avdrag får attgöras om
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för tillgångar slag vid beskattningsåretsset utgångav samma
understiger det avtalade priset och med beloppett motsvararsom
skillnaden.

Första stycket gäller inte i fråga sådana rättigheterom m.m. som
i 1 § andra stycket.avses

19 kap. Byggnader

§ detta kapitel1 I finns bestämmelser om
byggnader i 2-24 §§, och-
nyttjanderättshavares anskaffningar byggnader, markanlägg-av-

ningar och inventarier i 25-28 §§.

Reparation underhålloch vissa ändringsarbetensamt

Utgifter2 § för reparation och underhåll byggnad skall drasav en av
omedelbart.

Utgiñer för sådana ändringsarbeten byggnadpå kanen som anses
normala i näringsverksamheten behandlas utgifter för reparationsom
och underhåll. Hit räknas inte åtgärder innebär väsentligsom en
förändring fastigheten.av

I 23 och 24 finns särskilda bestämmelser reparation ochom
underhåll i samband med statliga räntebidrag.

Andelshus

delägare3 § En i andelshus skall inte dra utgifter förett reparationav
och underhåll andelshuset omedelbart till den del hans andelav av
utgiñema överstiger hans andel tio fastighetensprocentav av
taxeringsvärde året före taxeringsåret.

Avdrag för anskaffning

Värdeminskningsavdrag

4 § Utgifter för anskaffa byggnad skall drasatt årligaaven genom
värdeminskningsavdrag.
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avskrivningsplanenligtskall beräknasVärdeminskningsavdragen5 §
anskañhingsvärde.byggnadensår påefter viss procentsats peren

byggnadentill den tidmed hänsynskall bestämmasProcentsatsen
dåfrån den tidpunktskallutnyttjas. Beräkningenkunna görasanses

törvärvas.färdigställs ellerbyggnaden

Omedelbart avdrag

fåtal får helaår,användas barabyggnad avsedd6 § Om ettär atten
dras omedelbart.utgiften av

Utrangering

delför denavdragbyggnad, skall göras7 § Utrangeras aven
skrivits tidigare.inte haranskañningsvärdet avsom

Anskaffningsvärdet

och ledningarByggnadsinventarier

föravseddbyggnadanskañningsvärdet för8 § I är annatsomen
byggnadsinventarierutgifter förbostadsändamål skall inteändamål än

framgårbyggnadsinventariermedVadräknas in. avsom menas
§§.18-20

i vissa fallförledningarkap. § framgår20 16Av vattenatt m.m.
till byggnad.markinventarier räknasinte utansomanses

skattskyldigeuppförs denByggnad avsom

anskaffnings-skattskyldige,byggnad uppförs den9 § Om äraven
för uppföra den.värdet utgiñen atti

utgift det beloppi byggnadsrörelse räknasfråga arbetenI somom
enligt kap.intäkt 24 8tassom somupp

Köp m.m.

törvärvas köp,Anskaffningsvärdet för byggnad§10 genomsomen
utgiften för förvärvet.byte eller på liknande sätt, är
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byggnad§ Om förvärvas tillsammans med den11 mark bnen som
ligger på, så del ersättningen for fastighetenstoranses av avse
byggnaden det vid fastighetstaxeringen fastställda värdetsom
byggnaden fastighetens hela taxeringsvärde. någotHarutgör av
taxeringsvärde inte fastställts, skall beräkningen ske med tillämpning

bestämmelserna för fastighetstaxering.av
förvärvetIngår i sådana industritillbehör i kap.2 E §som avses

jordabalken, skall ersättningen för dessa räknas bort före beräkningen
enligt första stycket.

det belopp enligt beräkningen första stycketOm enligtsom avser
byggnaden omfattar byggnadsinventarier, anskaffnings-även utgörs

förvärdet byggnaden beloppet minskat med ersättningen för dessa.av

Anskaffningsvärdet för byggnaden skall justeras det visas12 § attom
del ersättningen för fastigheten enligt beräkningen iden §av som

byggnaden och byggnadsinventariemaänannat avsevärtavser mera
understiger särskildaeller värdet mark, skog, naturtillgångar,över- av

f:förmåner förvärvas. "m.m. som
fastigheten del i samfällighet särskildHar är taxe-en som en

ringsenhet, skall fastighetens andel samfällighetens taxeringsvärdeav
beaktas vid beräkningen enligt inkomsterna i samfälligheten11 om
beskattas hos delägarna.

Förbättringar m. m.

Till anskaffningsvärdet13 § skall läggas
utgifter för till- eller ombyggnad,
sådant värde nyttjanderättshavares förbättringarav en som

skallenligt 28 § intäkt näringsverksamhet förtas upp som av
fastighetsägaren, och

utgifter för reparation och underhåll inte har kunnat drassom av
på grund bestämmelserna i andelshus och3 § eller i 23 24av om

statligt räntebidrag.om

anskafningsvärdetJustering av

14 § Om den skattskyldige eller någon honomstår harnärasom
vidtagit åtgärder för den skattskyldige skall kunna tillgodoräknaatt
sig högre anskaffningsvärde framstår rimligt och detett än som som
kan detta har skett för någon dem skall få obehörigantas att att av en
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förmån i beskattningsavseende, skall anskaffningsvärdet justeras i
skälig mån.

Arv, gåva m.m.

förvärvas§ Om byggnad gåva,15 testamente,en genom arv,
bodelning eller på liknande inträder förvärvaren i den tidigaresätt,

skattemässiga situation fråga värdeminskningsavdrag.iägarens om

Hänvisningar

förSärskilda bestämmelser anskaffningsvärde16 § om m.m.
i frågabyggnader finns om

ränteutgifter i kap.14 4-
till närstående företag i kap.avyttringar 22 8-

näringsbidrag i 26 kap. 6-
ianspråktagande ersättningsfond i kap.28 18av-

utdelningskattefri i 34 kap. 26-
svenska fusioner i kap.35 8-

fusionerinternationella och fissioner i kap. och §§, och36 8 9-
-internationella verksamhetsöverlåtelser kap.i 37 9

Karaktärsbyte

Om byggnad har varit privatbostad under tidigare beskatt-17 § en
ningsår och avskattning inte sker enligt kap. avdrag för40 8 anses
värdeminskning ha gjorts anskaffningsvärdetmed 1,5 procent av
varje beskattningsår.sådant

Byggnadsinventarier

18 § Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en
byggnad avsedda direkt tjäna den näringsverksamhetär attsom som
bedrivs i byggnaden. Hit räknas således inte sådana anordningar som

nödvändiga för byggnadens allmänna användning.är
byggnadsinventarier gällerFör vad inventarier.sägssom om

19 § Om ledning för avlopp, elektrisk ellervatten, ström,en gas
liknande avsedd för både byggnads användning i närings-är en
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verksamheten och byggnadens allmänna användning, skall ai-
skaffningsvärdet fördelas mellan byggnadsinventarier och byggnad
i förhållande till den omfattning i betjänarvilken ledningen verç-
samheten respektive byggnadens allmänna användning.

ledning sin helhetEn räknas i byggnadsinventarier,som om
anskaffningsvärdet till minst fjärdedelar kan närings-tre anses avse
verksamheten. anskaffningsvärdet fjärdedelar kanOm till minst tre

byggnadens allmänna användning, räknas ledningen i sinanses avse
helhet till byggnaden.

konstruktion20 § En byggnadsinventarier, byg-ettanses omsom
gnadsvärde har fastställts för fastighetstaxeringen och denden vid i
sin helhet eller till viss del maskin ellertjänstgör redskap, någotsom

kan fallet med oljecistemer och siloanläggningar.som vara

Anslutningsavgifter och anläggningsbidrag

Bestämmelser21 § anslutningsavgiñer och anläggningsbidragom
finns i kap.18

Statliga räntebidrag

22 § Bestämmelser statliga räntebidrag för bostadsändamål finnsom
i kap.26 14

Byggnadsarbeten med statliga räntebidrag

23 § Utgifter för reparation och underhåll utförs i samband medsom
sådan ombyggnad för vilken statligt räntebidrag beviljats, skall dras

omedelbart bara till den del dessa utgifter tillsammans medav
utgiñema för ombyggnad överstiger den i bidragshänseende godkän-
da eller beräknade kostnaden bidragsunderlaget.

bidragsunderlaget24 § Om ändras beslut, skallettgenom senare
till omedelbart avdrag bedömas på grundval det beslutet.rätten av nya

Innebär beslutet ytterligare belopp skall dras omedelbart,att av
skall underlaget för värdeminskningsavdrag minskas med detta
belopp. Om värdeminskningsavdrag tidigare har gjorts på grundval

detta belopp, skall det omedelbara avdraget minskas med värde-av
minskningsavdragen.
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med förgjortshartidigareomedelbart avdragbeslutetInnebär att
ökas medvärdeminskningsavdragforunderlagetbelopp, skallhögt

intäktskallbeloppbeloppet. Sammaöverskjutande tasdet somupp
skulle havärdeminskningsavdragnäringsverksamhet. De somav

från intäkten.skall avräknastidigare årgjorts
meddelas.beslutetdå detbeskattningsårdetskall skeRättelse nya

förbättringarNyttjanderättshavares

beskattningNyttjanderättshavarens,

ellertill-förutgifterharnyttjanderättshavareOm§25 ny-,en
hanfastighetförbättringliknandeombyggnad eller somenavannan

bliromedelbartfastighetsägaren ägarenyttjanderätt ochmedinnehar
utgifterdessadranyttjanderättshavarenskallutförs,vadtill avsom

enligtberäknasskallAvdragetvärdeminskningsavdrag.årligagenom
täckdiken skallfrågaår. Itill femavskrivningsplan procent omper

år.till tioberäknasavdragetdock procent per
baraÄr användasavseddmarkanläggningenellerbyggnaden att

omedelbart.drasutgiñenfår helafåtal år,ett av

anskaffa sådanaförutgifterharnyttjanderättshavare att26 § Om en
inventarier hanandraellermarkinventarierbyggnadsinventarier, som

omedelbart blirfastighetsägaren ägareochnyttjanderättmedinnehar
dessadranyttjanderättshavarenanskaffas, skallvadtill avsom

i 18 kap.bestämmelsernaenligtutgiñer

förfastighetsägarenersättningfårnyttjanderättshavare§ Om27 aven
skalleller 26i 25anskaffningarellerförbättringar avsessom

Dennenyttjanderättshavaren.intäkt hosersättningen tas somupp
inteanskaffningsvärdetdelför denavdragsamtidigtskall göra somav

ersättningen.beloppmed högreinte ändocktidigare,skrivitshar av
dåbeskattningsåravdrag detskallnyttjanderättshavare göraEn

inteanskaffningsvärdetdelför denupphör,nyttjanderätten somav
tidigare.skrivitshar av

beskattningastighetsägarensF

liknandeombyggnad ellerellertill-sådanVärdet28 § annanny-,av
nyttjanderättsha-bekostatsochi §25förbättring av ensomsom avses

beskattningsårdetfastighetsägarenintäkt förskall tas somuppvare
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då nyttjanderättshavarens till fastigheten upphör, förbättringenrätt om
utförts under den tid fastighetsägaren fastigheten. Intäktenägtsom
skall beräknas på grundval tillgångens värde vid den tidpunkt dåav
nyttjanderätten upphör.

20 kap. Markanläggningar och substansminskning

finns1 § detta kapitel bestämmelserI om
markanläggningar i 2-16 §§,-
frukt- och bärodlingar i §§,17-19 och-
substansminskning i 20-28 §§.-

Bestämmelser anslutningsavgiñer och anläggningsbidrag finnsom
i kap.18

Definition

2 § Med markanläggningar anordningar eller anläggningaravses som
inte byggnader eller inventarierär och avsedda användasär attsom
i näringsverksamhet,ägarens kanaler, hamninlopp,vägar,t.ex.
parkeringsplatser, fotbollsplaner och planteringar. Hit räknas också
sådant arbete behövs för marken skall plan eller fast.att görassom

Brunnar, källare och tunnlar räknas markanläggningar till densom
del de inte sådana vid fastighetstaxeringär räknas till byggnad.som

Reparation underhålloch

Utgifter3 § för reparation och underhåll markanläggning skallav en
dras omedelbart.av

Avdrag för anskaffning

Värdeminskningsavdrag

4 Utgifter§ för anskaffa markanläggningar skall drasatt av genom
årliga värdeminskningsavdrag.

5 § Värdeminskningsavdragen skall beräknas enligt avskrivningsplan
till tio år anskaffningsvärdetprocent för täckdiken och skogs-per av
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fem Beräkningenmarkanläggningar.för andraoch tillvägar procent
färdigställs.anläggningenfrån den tidpunkt dåskall göras

underutförsarbetenförutgifterbara forAvdrag skall6 § göras som
följerintefastigheten,till annatskattskyldigetid då den är ägare om

i 13bestämmelserde nämnseller någon12 § somavav av

eller påbyteköp,tillövergårfastighet ägare§ När7 genomen nyen
anskaff-delför denavdragöverlåtarenskall göraliknande avsätt,

gäller ocksåtidigare. Detta närskrivitsharinteningsvärdet avsom
fastighetensned ochläggsverksamhetenbedrivnafastighetenden på

fastighetensförvärde ägare.därför saknarmarkanläggningar

avdragOmedelbart

får helafåtal år,användas baraavseddanläggning ett§ Om är att8 en
omedelbart.drasutgiften av

anskaffningarNyttjanderättshavares

nyttjanderättshavaresbestämmelserfinnskap. 25-28§ 199 I om
markanläggningar.anskaffning av

Anskaffningsvärdet

Markinventarier

utgiñer förintemarkanläggning skallföranskaffningsvärdet10 § I en
markinventariermedVadin.markinventarier räknas menassom

och 16 §§.framgår 15av

skattskyldigeanskafas denMarkanläggningar avsom

skattskyldigesdenmarkanläggningförAnskaffningsvärdet är§11 en
anläggningen.anskaffaforutgifter att

nyttjande-värdesådantocksåanskaffningsvärde räknasSom av
skall§kap. 28förbättringskostnader enligt 19 tasrättshavares som

fastighetsägaren.näringsverksamhet förintäktsom avupp
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Arv, gåva m.m.

12 § Om fastighet förvärvas gåva,testamente,en genom arv,
bodelning eller på liknande inträder förvärvaren i den tidigaresätt,

skattemässiga situation frågaiägarens värdeminskningsavdrag.om

Hänvisningar

13 § Särskilda bestämmelser anskaffningsvärde iörom m.m.
markanläggningar finns frågai om

ränteutgifter i kap.14 4-
avyttringar till närstående företag i 22 kap. 8-
näringsbidrag i kap.26 6-
ianspråktagande ersättningsfond i kap.28 18av-
skattefri utdelning i 34 kap. 26-
svenska fusioner i kap.35 8-

-internationella fusioner och fissioner i 36 kap. 8 och 9 §§, och
-internationella verksamhetsöverlåtelser i 37 kap. 9

Karaktärsbyte

§ den14 Om fastighet markanläggningen hör till varitsom
privatbostadsfastighet under tidigare beskattningsår och avskattning
inte sker enligt kap.40 8 avdrag för värdeminskning haanses
gjorts för varje sådant beskattningsår.

Markinventarier

15 § Som markinventarier räknas sådana anordningar eller
anläggningar avsedda användas tillsammansär med vissaattsom
inventarier i näringsverksamheten. Som markinventarier räknas också
ledningar, stängsel och liknande avspärrningsanordningar samt
inventarier används för viss verksamhet såsom fundament ochsom
liknande.

För markinventarier gäller vad inventarier.sägssom om

16 § Om ledning för avlopp, elektriskvatten, ellerström,en gas
liknande avsedd för bådeär den fastighetenpå bedrivna närings-
verksamheten och byggnads allmänna användning, skallen an-
skaffningsvärdet fördelas mellan markinventarier och byggnad i for-
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betjänar verksamhetenhållande till den omfattning i vilken ledningen
respektive byggnadens allmänna användning.

markinventarier,räknas i sin helhetledningEn som om an-
närings-skaffningsvärdet till minst fjärdedelar kantre avseanses

fjärdedelar kanverksamheten. anskaffningsvärdet till minstOm tre
räknas ledningen i sinbyggnadens allmänna användning,anses avse

helhet till byggnaden.

Frukt- och bärodlingar

buskar för frukt-Utgifter för inköp och plantering träd och17 § av
ellerfår under anskañhingsåreteller bärodling dras antingenav

årliga värdeminskningsavdrag.genom

skall enligt avskrivningsplanVärdeminskningsavdrag beräknas18 §
eñer frukt- eller bärodlingensviss år påprocentsatsen per

med hänsyn tillanskaffningsvärde. skall bestämmasProcentsatsen
Beräkningen skall frånden tid odlingen kunna utnyttjas. görasanses

den tidpunkt då odlingen färdigställs.

ochoch tillämpas också på frukt-19 Bestämmelserna i 12§ 7
bärodlingar.

för substansminskningAvdrag

för avdragFörutsättningar

vid utvinningfår för substansminskning20 Avdrag§ göras av
lagertillgång.fastighet intenaturtillgångar på ären som

substansminskningförfråga till avdragI trotsrätten ansesom
fastighetstaxeringslagen 1979:1152bestämmelsen i kap. §1 5 en

till täktmarkupplåtit nyttjanderättfastighetsägare har motsom
efter dettill täktmarkenengångsersättning, även attägaresom

skett.upplåtelsen

substansminskningInträdd

grundsubstansminskning har inträtt påAvdrag för21 § avsom
beloppnaturtillgångar får med högstutvinning göras ett som,av

tidigare beskattningsår,med de avdrag har gjortstillsammans som
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den del anskaffningsvärdet för hela tillgångenmotsvarar av som
belöper sig på utvinningen före beskattningsårets utgång.

Framtida substansminskning

fastighetsägare22 § Om skriftligt avtal har upplåtit rätten genom en
till utvinning naturtillgångar och har fått betalning för framtidaav
utvinning, skall avdrag för belopp i räkenskapemagöras sättssom av
för framtida substansminskning. Avdrag får med högst den delgöras

anskaffningsvärdet för hela naturtillgången kanav som anses avse
den återstående utvinning fastighetsägaren har fått betalning för.som
Avdraget skall återföras det följande beskattningsåret.

Avdrag23 § enligt 22 § skall inte upplâtelseavtalet hargöras, om
ingåtts mellan varandra närstående eller mellan närings-personer
idkare i intressegemenskap moder- och dotterföretag eller företag
under i huvudsak ledning. närstående till fysiskSomgemensam

räknas också sådana fåmansföretag fåmanshandelsbolagochperson
där den fysiska eller någon närstående till honom ärpersonen
företagsledare eller, direkt eller indirekt, aktier eller andelar. Vadäger

fysisk gäller inte dödsbo.sägssom om person

Anskafhingsvärdet

Anskañhingsvärdet för24 § naturtillgång har förvärvatsen som
köp, byte eller liknandepå skall beräknas med utgångs-sättgenom

punkt i utgiñen för förvärvet.
fastighetenOm har förvärvats gåva,testamente,genom arv,

bodelning eller på liknande skall anskaffningsvärdet beräknassätt,
med utgångspunkt i utgiften vid föregående köp, byte ellernärmast
liknande förvärv.

den25 § Om skattskyldige begär det, skall anskañiiingsvärdesom
det omkostnadsbelopp han skulle ha kunnat använda,anses som om

han utvinningen började hade täktmarkennär avyttrat mot en
ersättning motsvarade marknadsvärdet. får dock inteDetta ledasom
till anskañningsvärdet för naturtillgången till högre beloppatt tas upp

75 täktrnarkens marknadsvärde vidän tidpunkt.procent av samma

26 § tillståndOm enligt lag eller författning har förgettsannan
utvinning tillgång, skall anskaffningsvärdet beräknas bara förav en
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det område omfattas tillståndet och, vid tillämpning 25som av av
förhållandena började dettapå grundval utvinningen pånärav

område.

anskaffningsvärdet skall räknas in, förutom belopp har27 § I som
beräknats utgifter exploateringenligt 24-26 §§, för tillgångensäven
till den del utgiñema inte har dragits kostnad tidigare och inteav som
heller ingår i det omkostnadsbelopp beräknats enligt 25som

fastighet vilken naturtillgång har börjat utvinnas28 § Om påen en
till gåva, bodelning ellerövergår ägare testamente,en ny genom arv,

på liknande inträder förvärvaren i den tidigare skatte-sätt, ägarens
mässiga situation i fråga avdrag för substansminskning.om

Skogsfrågor21 kap.

detta kapitel finns bestämmelserl § I om
för awerkningsrättersättningar i 2-

skoganläggning och diken i 3av-
iskogsavdrag 4-21 §§, och-

skogskonto och skogsskadekonto i 22-40 §§.-
med skogsbrukVad framgår 22som avses av

årErsättningar för awerkningsrätt under flera

ersättning för awerkningsrätt till skog2 § Om skall betalas under
flera år, får den har till ersättningen intäkt varje årrätt tasom som upp
den del han fått under året.som

Anläggning dikenskog ochav

Utgifter för anläggning3 § skog och för dikning främjarav ny som
skogsbruk skall dras omedelbart.av

Bestämmelser skogsvägar och andra markanläggningar finnsom
i 20 kap.
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Skogsavdrag

fastighetgrund avyttring skog påAvdrag på4 § ären somav av
Skogsavdraglantbruksenhet och inte lagertillgångtaxerad är ensom

enligt bestämmelserna i §§.får 5-21göras
tillgrund intäktSkogsavdrag får inte pågöras tassom uppav en

näringsverksam-skogsmark ingår iefter det allbeskattning att som
har förvärvatsheten ägare.av en ny

anskaffningsvärde ochAnskafningsvärde, återstående
skogsintäktavdragsgrundande

anskaff-utgångspunkt i skogensSkogsavdrag skall beräknas med5 §
anskaffningsvärde den avdrags-och återståendeningsvärde samt

grundande skogsintäkten.

skogsmarkAnskaffningsvärde det värde skog och6 § är avsersom
lantbruksenhet.fastighet taxeradvid förvärv är somsomav en

Återstående minskat medanskaffningsvärde anskaffningsvärdetär
gjorda skogsavdrag.

beskattningsåretsAvdragsgrundande skogsintäkt är summan av
ochupplåtelse avverkningsrätt 60intäkt på grund procent avav av

eller skogs-beskattningsårets intäkt på grund avyttring uttag avav
försäkringsersättning för skog ochMed intäkt ocksåprodukter. avses

skogsprodukter.

storlek för juridiskaAvdragets personer

skogsavdrag medfår under innehavstidenjuridisk7 § En göraperson
visstanskaffningsvärdet. Avdrag förhögst 25 ettprocent av

får med högst belopp 50beskattningsår göras motsvararett som
skogsintäkten.den avdragsgrundandeprocent av

handelsbolagsdelägareAvdragets storlek för

bestämmelserna ifråga svenska handelsbolag tillämpas 78 § I om
beräknas för bolaget.Avdraget skall
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hsiskaförstorlekAvdragets personer

innehavstiden göraunderfårnäringsidkareenskildEn9 §
Medanskaffningsvärdet.50med högstskogsavdrag procent av
visstförfår avdrag§enligt 10 ettrationaliseringsförvärvförundantag

50 procentbeloppmed högst motsvararbeskattningsår ettgöras som
skogsintäkten.avdragsgrundandedenav

fastigheteri frågatillämpasskall §dödsbo 7 somFör omett
dödsfallet.efterdödsboet förvärvar

med högstskogsavdrag ettfårnäringsidkareenskild göra10 § En
skogsintäkten,avdragsgrundandehela den ombelopp motsvararsom

ellerliknandeeller sättbyteköp,fastighetenhan förvärvat genom
förvärvetvisar utgörochklyvningfastighetsreglering eller attgenom

rationali-rationaliseringskogsbruketsellerjordbrukets yttreiledett
överstigaintefårsammanlagdaavdragsbeloppetseringsförvärv. Det

rationaliserings-anskaffningsvärdedet50 avserprocent somav
detbaraparagraf får görasdennaenligtAvdragförvärvet.

följandeoch deförvärvatsharfastighetenvilketunderbeskattningsår
beskattningsåren.fem

förvärvstidpunkträknasklyvningochfastighetsregleringVid som
fastighetsbildningslagenenligtgällertillträdeförtidpunktden som

fastig-ochdetbegärskattskyldigedeneller,1970:988 om
enligtgällertillträdeförtidpunktdensökts,hetsbildning som

avtal.skriftligt

Beloppsgränser

ochkr00015belopplägremed änintefårSkogsavdrag göras11 §
i formbedrivsskogsbruket ettOmhundratal kronor.helt avmedbara

varjeföravdragetdockfårsamäganderättunderellerbolagenkelt
helaföravdragberäknatkronor,000till lägst 3 ettuppgådelägare om

minsttilluppgåttskulle haverksamhetenbedrivnaden gemensamt
kronor.00015

avdragfrågaiintestycket gällerförstai somBeloppsgränsema om
avdragsutrymmet.återståendedethelaomfattar

vid köpAnskafningsvärde m.m.

liknandeellerbyteköp,förvärvasfastighetOm12 § genomen
förersättningendelanskaffningsvärde så stor avsätt, somanses
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fastigheten den del fastighetens taxeringsvärdesom av som avser
skogsbruket helautgör taxeringsvärdet vid förvärvet. Tillav
skogsbruket räknas skogsmark med växande skog och sådana mark-
anläggningar används eller behövs för skogsbruk.som

13 § Om regeln i § inte12 kan tillämpas eller det uppenbartär att en
tillämpning skulle värde avviker frånett den verkligage som
ersättningen för skog och skogsmark, skall anskafñringsvärde tassom

belopp kanett den verkliga ersättningen.motsvaraupp som anses
gällerDetta också för ersättning betalas vid fastighetsregleringsom

eller klyvning på grund värdet den skog ochatt skogsmarkav av som
har tillagts den skattskyldiges fastighet överstiger värdet den skogav
och skogsmark har frångått denna.som

14 § Om företag förvärvar fastighetett från företag inomett annaten
svenska koncern, tillämpas bestämmelserna i 16 § andra ochsamma

tredje styckena 17samt
bestämmelserDessa tillämpas dock inte på sådana avyttringar som

i kap.22 6avses

15 § Vid rationaliseringsförvärv skall i anskaffningsvärdet räknas
såväl ersättningen för skog och skogsmark den del övrigasom av
kostnader med anledning förvärvet belöper sig på denav som
förvärvade skogen och skogsmarken.

Anskajfningsvärde och återstående anskafningsvärde vid arv m.m.

16 § Om fastighet förvärvas gåva,en testamente,genom arv,
bodelning eller på liknande gäller följande.sätt

Omfattar förvärvet all skogsmark i den tidigare närings-ägarens
verksamhet, inträder förvärvaren i den tidigare skattemässigaägarens
situation i fråga skogsavdrag.om

Omfattar förvärvet bara del skogsmarken,en av anses som
anskaffningsvärde och återstående anskañningsvärde för förvärvaren
så del den tidigarestor anskaffningsvärdeägarens och återståendeav
anskaffningsvärde värdet den förvärvade skogen och skogs-som av
marken värdet allutgör skog och skogsmark i dennesav av
näringsverksamhet förvärvet sker.när

Omfattar förvärvet mindre 20än värdet all skog ochprocent av av
skogsmark i förvärvskällan, och det inte fråga ideellär andelom en

fastighet, den anskaffningsvärdeägarens och åter-av en anses nye
stående anskaffningsvärde noll.vara
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tidigaredelförvärvar ägaresskattskyldig§ En17 av enensom
tredjeeller 16 §stycketförstai §14skogsmark det sätt angessom

beloppmedskogsavdrag motsvararha gjort ettstycket somanses
anskaff-återståendedetanskaffningsvärdet ochmellanskillnaden

förvärvet.vidningsvärdet

vidanskafningsvärdeåterståendeAnskafhingsvärde och
allframtidsupplåtelsedelavyttring, m.m.

förvärvasskogsmarkskattskyldigesdendel18 § Om en nyavaven
återståendeochanskaffningsvärdeskattskyldigesdenägare, anses

minskningenproportionminska ianskañhingsvärde avsomsamma
värdetocksågällerskogsmarken.och Dettaskogenvärdet avomav

fastighetsregle-grundminskar påskogsmarkochskogfastighetens av
klyvning.ellerring

mindre 20minskningen procenteller änförvärvetOmfattar av
ideellfrågadet inteochskogsmarken,ochskogen ärvärdet om enav

ochanskaffningsvärdeskattskyldigesdenfastighet, skallandel av en
iVadminskas.inteanskaffningsvärde dock sägsåterstående som

i 14sådana förvärvgäller intestyckedetta avsessom

fall dåsådantockså itillämpasi §Bestämmelserna 18 ett§19 en
tomtrörelselagertillgång iblir§enligt kap. 11fastighet 24 somen
förvärvatsdå haFastighetenskattskyldige bedriver.den av enanses

ägare.ny

grundengångsersättning påfår sådanskattskyldigedenOm20 § av
skogsmark,skog och§ föri kap. 643allframtidsupplåtelse som avses

skogsmarkenoch§ skogentillämpningen 18viddet attavanses
förvärvas ägare.en nyav

upplåtelseförersättningbestämmelserfinnskap. 8-§43 attI om
samband mediskogsprodukteravyttradeochavverkningsrättav

för denna.engångsersättningbehandlasallframtidsupplåtelse kan som

Hänvisningar

skogföranskañningsvärdebestämmelserSärskilda21 § m.m.om
finns i fråga om

företag i kap. 9till närstående 22avyttringar-
kap. §skattefri utdelning i 34 27-

fusioner i kap. 9 §svenska 35-
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-internationella fusioner och ñssioner i 36 kap. och8 9 §§, och
-internationella verksamhetsöverlåtelser i kap.37 9

Skogskonto och skogsskadekonto

22 § En enskild näringsidkare har intäkt skogsbruksom av
skogsintäkt får avdrag enligt bestämmelserna igöra 23-40 för
belopp på särskilt bankkonto skogskontosätts ellerettsom
skogsskadekonto.

Med skogsbruk den skattskyldige utnyttjar sin ellerattavses egen
arrenderad lantbruksenhet för skogshantering. Som skogsbruken

räknas också awerkning skog på lantbruksenhet på grundav en av en
avverkningsrätt den skattskyldige har förbehållit sig vidsom
överlåtelse fastighet eller vid fastighetsbildning och avyttringav en

sådan avverkningsrätt.av

Skogsskadekonto

23 § Avdrag för insättning på skogsskadekonto får baragöras om
stormfällning, brand, insektsangrepp eller liknandenågon händelse
har medfört tredjedel skogen bör awerkas i förtidänatt mer en av
och den skattskyldige visar den huvudsakliga delen be-att av
skattningsårets skogsintäkter kommer från sådan avverkning.

24 Avdrag för§ insättning på skogsskadekonto får inte dengöras om
skattskyldige beskattningsår också avdrag för insättninggörsamma
på skogskonto.

avdrag förOm insättning skogsskadekontopå har på grundvägrats
bestämmelserna i får23 den skattskyldige begära avdrag förav

insättning på skogskonto. sådanEn begäran skall ha kommit till
Skattemyndigheten inom månader eñer det det beslutattsex
meddelades innebär till avdrag för insättning på skogs-rättattsom
skadekonto inte föreligger, inte längre tid följerom av
bestämmelserna i taxeringslagen 1990:324.

Avdragets storlek

25 § Om inte följer 26 och f°ar27 avdraget visstannat ettav
beskattningsår högstmotsvara summan av
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skogsintäkten upplåtelse60 på grundprocent av av av av-
verkningsrätt,

avyttring skogspro-40 skogsintäkten på grundprocent av av av
dukter, och

skogsproduk-40 skogsintäkten på grund uttagprocent av av av
för förädling i näringsverksamhet.ter annan

liknande26 Om stormfällning, brand, insektsangrepp eller någon§
förtid,händelse bör awerkas imedför betydande del skogenatt en av

kommerfrånintäktenfår den skattskyldige, till den visardel han att
sådan awerkning, beloppavdrag med högstgöra ett motsvararsom
summan av

upplåtelse80 skogsintäkten grundpåprocent avav av av-
verkningsrätt,

skogsintäkten grund avyttring skogs-2. 50 påprocent av avav
produkter, och

skogspro-50 skogsintäkten grundpåprocent uttagav av av
dukter för förädling i näringsverksamhet.annan

Avdrag med belopp får också i fråga27 § i 26 § görassom anges om
ersättning försådan skog eller skogsprodukter i samband med

allframtidsupplåtelser i kap. § och43 8 tassom avses som upp som
näringsverksamhet.intäkt av

i också försäkrings-28 Vad 25-27 tillämpas på§ sägssom
ersättning för skog och skogsprodukter.

i förstautdelning från samfällighet 6 kap. 6 §29 § Om en som avses
intäkt näringsverksamheten, likställs den delstycket tas som avupp

från intäkt skogsbruk i samfällighetenutdelningen kommerav som av
hänför till, med intäktunder utdelningen sigdet beskattningsår som
bedrivit.skogsbruk den skattskyldige självav som

högt belopp det uppkommer30 Avdrag får inte med så§ göras ettatt
underskott.

Avdraget visst beskattningsår får inte understiga kronor31 § 5 000ett
för skogskonto kronor för skogsskadekonto. Avdrageteller 50 000
skall nedåt till heltavrundas hundratal kronor.
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kontotInsättning på

beskattningsår insättningvisstfår för påskattskyldig göra32 § En ett
bank. insättningOmskogsskadekonto i baraskogskonto eller görsen

bank, fårskogsskadekonto i avdragskogskonto eller änpå mer en
öppnade kontot.det förstinsättning påförbaragöras

till bankenbara medlen betalas infårAvdrag33 § göras senastom
1990:325skattskyldige enligt lagendendagden omsom

självdeklaration.och kontrolluppgifter skall lämnasjälvdeklaration

insättning skogskontoforden skattskyldige begär avdrag§ Om34
betalats påmedel§ andra stycket, deenligt 24 somanses

betalningenden dag dåskogsskadekontot inbetalade skogskontopå
medlen pådock baraskogsskadekontot gjordes. gällerpå Detta om

förtshartagitsdel de inte redan harskogsskadekontot, till den ut,
insättning påavdrag förtill skogskonto begärannäröver ett om

Överföring hartill skattemyndigheten.skogskonto kommer som
enligtmedlen 33 §det år dåskett tio år efter ingångenän avsenare

skall ha betalats in, beaktas inte.senast

kontosådantskogsskadekonto godtas baraskogskonto och35 § Som
för vilketbanks filial i Sverigeeller utländskhos svensk bank enen

år.tillgodoräknas minst gångränta peren
skogskontomedelpåskattlagen 1990:676I ränta m.m.om

skatt påfinns bestämmelser räntan.om

från kontotUttag

skogsskadekonto får tidigastskogskonto ellerfrån36 § Uttag göras
hela det inne-inbetalningsdagen. f°armånader etter Uttagfyra avse

lägre belopp 1 000eller del det, dock intestående beloppet änen av
kronor.

harfråga skogsskadekonto, tjugo år gåtttio eller, iSedan år om
skulledet då inbetalning enligt 33 §från ingången år göras,senastav

medel.betala kvarståendeskall banken ut

det insattaAvdraget skall återföras och resterande på37 § ränta
näringsverksamhet detbeloppet skall intäkttas upp som av

skogsskadekontotbeskattningsår då utbetalning från skogskontot eller
sker eller skulle ha skett enligt § andra stycket.36
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Med resterande efter avdrag för skattränta räntaavses som avses
i 35 § andra stycket.

bankByte av

Medel skogskonto eller38 § på skogsskadekonto får föras tillöver en
bank beskattning sker enligt § under förutsättning37utan attannan

inneståendehela det beloppet direkt förs motsvarandetillöveratt ett
mottagande banken.konto i den

överföring kontomedelVid skall den överförande bankenav
mottagande bankenden de uppgifter förlämna behövs denattsom

skallmottagande banken kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta
och lagenkapitel 1990:325 självdeklaration kontrollupp-ochom

giñer.

Arv m.m.

den skattskyldiges lantbruksenhet39 § Om övergår till ägareen ny
bodelning eller liknandepå skall gjordatestamente, sätt,genom arv,

återförasavdrag och resterande på insatta beloppränta tas upp som
intäkt näringsverksamhet. gällerDetta dock bara fastighetenav om

denutgjorde övervägande delen näringsverksamheten.av
Vad i första stycket gäller intesägs äganderätten övergårsom om

gåva.genom

Överlåtelse och pantsättning

40 § Om avtal träffas överlåtelse eller pantsättning medel påom av
skogskonto eller skogsskadekonto, skall gjorda avdrag återföras och
resterande på beloppetränta intäkt näringsverksamhet.tas upp som av

inteDet överlåtelse eller pantsättning skattskyldig påattanses som en
begäran skogsvårdsstyrelse förbinder sig inte förfogaatt överav en
medlen styrelsens tillstånd.utan
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ikapitalförlusterKapitalvinster och22 kap.
näringsverksamhet

bestämmelserkapitel finnsdetta1 § I om
kapitalförlust i inkomst-ochkapitalvinstmedvad avsessom-

näringsverksamhet i §§,3-5slaget
i §§,närstående företag 6-10kapitalförlust tillmedavyttringar-

och
till närståendekapitalvinst delägarrättermedavyttringar av-

§§.företag i 11-14

Hänvisningar

kapitalvinsterbestämmelsergrundläggandefinnskap.§ I 422 om
särskildakap. finnsoch 4946, 47kapitalförluster. 43, 44,och I

slag tillgångar.för vissabestämmelser av
frågafinns ianskaffningsvärdebestämmelserSärskilda m.m.om

om
ränteutgifter i kap. 414-

kap. 18ersättningsfond i 28ianspråktagande av-
i kap.skattefri utdelning 34 25-

fusioner i kap. 7svenska 35-
och §§, ochi 36 kap. 8 9fusioner och fissioner-internationella

i kap.verksamhetsöverlåtelser 37 9-internationella

kapitalförlustkapitalvinst ochmedVad avsessom

och förlust vidkapitalförlust vinstochMed kapitalvinst3 § avses
kapitaltillgångar.avyttring av

näringsverksamhetentillgångar ikapitaltillgångar andraMed avses
an

och liknandekundfordringarpågående arbeten,lageitillgångar,-
ochtillgångar,

inventarier.-

också vinst och förlustoch kapitalförlustMed kapitalvinst4 § avses
eller säljoptioner,enligt terminer och köp-grund förpliktelserpå av

lager-jämförbara medinte fråga förpliktelserdet är ärnär somom
tillgångar.
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avdrag för kapital-kapitalvinst behandlas också återfört§ Som5
konkurs enligt kap. tredje stycket.förlust vid 42 27 §

närståendemed kapitalförlust till företagAvyttringar

juridiskKapitalförluster skall inte dras6 § när avyttrarpersonav en
tillgångar juridisk och de juridiskatill ärpersonernapersonen annan

och dotterföretag eller står under i huvudsakmoder- gemensam
skall avdrag förledning. kapitalförlust inte skall drasOm en av,

kap.och underhåll inte återtöras enligt 23förbättrande reparationer
Vidare skall tillämpas.7-10

stycket gäller baraFörsta om
hos förvärvaren,-tillgångarna kapitaltillgångar ocksåär

förvärvaren skattskyldig för kapitalvinst vid avyttringär en av-
tillgångarna, och

intekapitalvinst vid förvärvarens avyttring tillgångarna ären av-
från Sverige grund dubbel-undantagen beskattning i på ettav

beskattningsavtal.
och underhållVad med förbättrande reparationersom avses

kap. § andra stycket andra stycket.framgår 23 2 och 10 §av

kapitalförlust inte skall dras grund bestämmel-§ Om på7 aven av
i 6 inträder förvärvaren i överlåtarens skattemässiga situationserna

fråga anskañningsvärdei och påverkar kapitalvinst-annatom som en
beräkning.

det byggnader eller markanläggningar8 § Om är avyttras,som
inträder förvärvaren i överlåtarens skattemässiga situation också i
fråga värdeminskningsavdrag och avdrag för förbättrandeom
reparationer och underhåll.

§ det skog inträder förvärvaren i överlåtarens9 Om är avyttras,som
skattemässiga situation också i fråga skogsavdrag.om

det näringsbostadsrätter inträder förvärvaren10 § Om är avyttras,som
överlåtarens skattemässiga frågai situation också i avdrag förom

förbättrande reparationer och underhåll.

l6-l58l5
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närståendeAvyttringar med kapitalvinst delägarrätter tillav
företag

Kapitalvinster11 § skall inte intäkt juridisknärtas upp som en person
näringsbetingade aktier eller andelar i svenska aktiebolag,avyttrar

svenska handelsbolag, svenska ekonomiska föreningar eller utländska
juridiska det avyttrade företaget till svensk juridiskpersoner en

inom svenska koncern.person samma
stycket gäller baraFörsta om

moderföretaget i koncernen aktiebolag, ekonomiskär ett en-
förening, Sparbank eller ömsesidigt skadeförsäkringsföretag,etten

tillgångarna kapitaltillgångar också hos förvärvaren,är-
förvärvaren skattskyldig för kapitalvinst vid avyttringär en av-

tillgångarna, och
kapitalvinst vid förvärvarens avyttring tillgångarna inte ären av-

frånundantagen beskattning i Sverige på grund dubbel-ettav
beskattningsavtal.

§ aktie eller andel näringsbetingad12 En anses om
det sammanlagda röstetalet för företagets aktier eller andelar i

procentföretagetdet avyttrade vid avyttringen eller25motsvarar mer
förröstetalet samtliga aktier eller andelar i det avyttrade företaget,av

eller
det sannolikt innehavet aktien eller andelen i detgörs att av

avyttrade företaget betingats verksamhet bedrivits företagetav som av
eller företag inom koncernen.annatav

kapitalvinst13 § Om inte skall intäkt på grundtasen upp som av
bestämmelserna i 11 inträder förvärvaren i överlåtarens skatte-
mässiga situation i fråga anskaffningsvärde och annatom som
påverkar kapitalvinstberäkning.en

avyttring14 § Om sker till utländsk juridisk i övrigten som en person
sådan i får11 regeringen eller den myndighetär som anges som

regeringen bestämmer medge uppkommen kapitalvinst inteatt en
skall intäkt.tas upp som
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Återföring23 kap. värdeminskningsavdragav

värdeminsknings-detta kapitel finns bestämmelser gjorda1 § I attom
skall återföras näringsfastigheter och närings-avdrag närm.m.

och privat-bostadsrätter eller blir privatbostadsfastigheteravyttras
bostadsrätter.

Bestämmelserna i gäller i fråga fastigheter och2-11 om
kapitaltillgångar bestämmelserna i ochbostadsrätter medan 12ärsom

lager-gäller i fråga fastigheter och bostadsrätter13 ärom som
tillgångar.

Kapitaltillgångar

Fastigheter

Vid följande avdragavyttring näringsfastighet skall2 § av en
återföras:

värdeminskningsavdrag markanläggningar,på byggnader och
skogsavdrag,
avdrag för substansminskning,
avdrag för avskrivningar och markanläggningarbyggnaderav

sambandi med ersättningsfond eller liknande fond har tagits iatt en
anspråk, och

avdrag det beskattningsåret och de fem föregående beskatt-
ningsâren för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll av
byggnader och markanläggningar.

Reparationer och underhåll förbättrande till den delanses som
fastigheten på grund åtgärderna i bättre skick vid avyttringenär änav
vid ingången det femte beskattningsåret före beskattningsåret ellerav
vid förvärvet, detta skeddeom senare.

Avdragen3 § i skall inte2 § återföras till den del desom anges avser
tiden före år 1952.

4 byggnad§ Om eller markanläggning denpå avyttradeen en
fastigheten har skrivits i samband med ersättningsfond harattav en
tagits i anspråk och fonden enskild näringsidkareavsattvar av en
enligt kap.28 gäller följande5 vid tillämpning § första2 stycketav

Avdraget för avskrivning skall återföras bara till den del det
det belopp återfördes enligt detta kapitel vid denmotsvarar som

avyttring låg till grund för avsättningen.som
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ersättningen för fastigheten5 § Om understiger omkostnadsbeloppet
vid kapitalvinstberäkningen, skall det belopp skall återförassom
enligt första2 § stycket minskas1-4 med skillnaden mellan
omkostnadsbeloppet och ersättningen.

delAvser ersättningen mark- eller byggnadsinventarier, skallen av
den delen inte räknas med i ersättningen.

Vid tillämpning denna paragraf skall omkostnadsbeloppetav
beräknas avräkning enligt kap. § belopp43 14 inteutan av som
återförs och enligt kap. och kap.43 24 § 45 11 § uppskovsbelopp.av

Med avyttring likställs6 § sådan överföring markav somm.m. avses
i43 kap. § sådan allframtidsupplâtelse5 i kap.43 6samt som avses

den innebär upplåtelse mark, byggnad eller markanläggning.om av

det bara7 § Om del fastigheten skall beräk-är avyttras,en av som
ningen de belopp skall återföras grundas på förhållandena påav som
den avyttrade fastighetsdelen. Vid tillämpning § beräknas5 iav

fallsådana omkostnadsbeloppet enligt kap.43 17

Bestämmelserna8 § i 2-5 och tillämpas också7 när en
näringsfastighet hos blir privatbostadsfastighet.ägaresamma

Vid tillämpningen § ersättningen för fastigheten5 uppgåav anses
till belopp dess marknadsvärde vid beskattnings-ett motsvararsom
årets detutgång. Om bara del fastighet blir privat-är en av en som
bostadsfastighet, beräknas omkostnadsbeloppet enligt kap.43 18

den skattskyldige begär det.om

9 Bestämmelserna i och§ 2-5 tillämpas också7 när en
näringsfastighet övergår till gåvaägare testamente,en ny genom arv,
eller bodelning och den blir privatbostadsfastighet i och med
övergången.

Vid tillämpningen § ersättningen för fastigheten5 uppgåav anses
till belopp dess marknadsvärde vid äganderätts-ett motsvararsom
övergången.

Bostadsrätter

10 Vid avyttring§ näringsbostadsrätt skall avdragen det be-av en
skattningsåret och de fem föregående beskattningsåren för utgifter för
förbättrande reparationer och underhåll bostadsrättslägenhetenav
återforas.
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till den delförbättrandeoch underhållReparationer somanses
vid avyttringenskickåtgärderna i bättrepå grund änlägenheten ärav

beskattningsåret ellerförebeskattningsåretfemtevid ingången detav
skeddedettavid förvärvet, senare.om

näringsbostadsrätti tillämpas ocksåBestämmelserna 10 §11 § när en
privatbostadsrätt, ellerblirhos ägaresamma-

eller bo-gåvatillövergår testamente,ägare genom arv,en ny-
övergången.i och medblir privatbostadsrättdelning och den

Lagertillgångar

värdeminsknings-skallnäringsfastighet,avyttringVid12 § enav
inte ibeskattningenvidåterföras de gjortsavdragen menom

räkenskapema.

stycket§ andraoch 9i 7Bestämmelserna 2-513 § samt
ellernäringsfastighettillämpas också§respektive 10 när en

testamente ellertillövergårnäringsbostadsrätt ägare arv,genomen ny
privat-den blirdöd ochanledning makesmedbodelning av

övergången.och medprivatbostadsrätt irespektivebostadsfastighet

Hänvisningar

skallintevärdeminskningsavdragBestämmelser14 § att m.m.om
återföras finns i fråga om

närstående företag i 22mellankapitaltillgångaravyttringar av-
kap. 6

i kap. 4fusioner 35-
ochi 36 kap. 7fusioner och fissionerinternationella-

i kap. 7verksamhetsöverlåtelser 37internationella-

ochmed fastigheterByggnadsrörelse, handel24 kap.
tomtrörelse

bestämmelsersärskildakapitel finnsdetta1 § I om
ochi och 18 §§,med fastigheter 2-8byggnadsrörelse och handel-

och §§.tomtrörelse i 9-183-
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Byggnadsrörelse och handel fastighetermed

2 § 4-7I i vilka fall fastigheter, aktier och andelaranges som
förvärvas köp, byte eller på liknande blir lagertillgångarsättgenom
i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.

inneharDen tillgång skall lagertillgångsom en som anses som en
enligt någon dessa bestämmelser, alltid bedriva antingenav anses
byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.

finns18 § bestämmelserI den får fastigheter, aktierattom som
eller andelar lagertillgångar i byggnadsrörelse ellerär handelsom
med fastigheter eller bodelning påtestamentegenom arv, genom
grund makes död i vissa fall bedriva sådan rörelse.av anses

byggnadstomtAvyttring av

byggnadstomt3 § Om någon bedriver bygg-avyttrasen av som
nadsrörelse eller handel med fastigheter, avyttringen ingå i denanses
verksamheten. Om den skattskyldiges huvudsakliga verksamhet
består tomtrörelse, avyttringen i stället ingå i tomtrörelsen.av anses

Vad med byggnadstomt framgår 9som avses av

Lagerfastigheter

4 § Om fastighet förvärvas köp, byte eller på liknande sätten genom
någon bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter,av som

blir fastigheten lagertillgång hos förvärvaren. Detsamma gälleren om
fastighet förvärvas på sådant maken till den bedriversätten av som

byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.
Bestämmelserna i första stycket gäller också förvärvaren ellerom

dennes make företagsledare i fåmansföretag ellerär fåmans-ett ett
handelsbolag och fastigheten skulle ha varit lagertillgång ien
byggnadsrörelse eller handel fastighetermed den hade förvärvatsom

företaget.av

5 § Bestämmelserna i § gäller4 inte
fastigheten uppenbarligen förvärvas för till huvudsakligattom

del användas stadigvarande i näringsverksamhet änen annan
fastighetsförvaltning bedrivs fastighetsägaren, dennes makesom av
eller fåmansföretag eller fåmanshandelsbolagett därettav
fastighetsägaren eller maken företagsledare, ellerär
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uppenbarligen heltförvärveti fråga byggnadsrörelse,2. om om
saknar samband med byggnadsrörelsen.

fastighetsförvaltande företagIagerandelarLageraktier och i

fastighetsförvaltande företagAktier och andelar i6 § anses som
skulle ha varitfastigheterlagertillgångar någon företagets enom av

med fastigheter,byggnadsrörelse eller handellagertillgång i om
andelen.innehar aktien ellerfastigheten hade direkt denägts av som

gäller dock baraDetta om
företagsledarefåmansföretag och innehavarenföretaget ärär ett

företaget eller make till företagsledaren,i
och före-mellan innehavarendet finns intressegemenskapen

ellertaget,
handelsbolag.företaget svensktär ett

andelen i handels-inte barasådana fall i 6 §7 § I 3som avses anses
handelsbolagetssvarande delbolaget också andelenmotutan aven

dock bara delagertillgång hos delägaren. gällerfastigheter Dettasom
lagertillgângarha varitbolagets fastigheter skulle omav som

fastigheterna hade direkt delägaren.ägts av

vid byggnadsarbeten fastigheterUttagsbeskattning på inte ärsom
lagertillgångar

förlagertillgång har varit föremål8 § Om fastighet inte ären som
fastighetsägaren bedriverbyggnadsarbeten i byggnadsrörelseen som

arbetenadirekt eller svenskt handelsbolag, skall värdetettgenom av
intäkt i byggnadsrörelsen.tas upp som

svensktBedrivs byggnadsrörelsen, direkt eller ettgenom
värdet hanshandelsbolag, fysisk skall dock egetav en person, av

arbete ringa värdeintäkt bara än tas uttas upp som om varor av mer
byggnadsrörelsen i samband med arbetet.ur

Tomtrörelse

§ Med tomtrörelse9 näringsverksamhet består i avyttringavses som
mark för bebyggelse byggnadstomt. Tomtrörelse kanav vara

kvalificerad eller enkel.
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finns10-17 bestämmelser skattskyldigI närom en anses
bedriva tomtrörelse. 3 § finns bestämmelser avyttringarI attom av
byggnadstomter i vissa fall ingår i byggnadsrörelse eller handel med
fastigheter.

finns fastigheter18 § bestämmelser den fårI att ärom som som
lagertillgångar i tomtrörelse ellertestamentegenom arv, genom
bodelning på grund makes död i vissa fall bedrivaav anses
tomtrörelse.

Vad kvalificerad tomtrörelseärsom

Med kvalificerad10 § tomtrörelse verksamhet huvud-avses som
sakligen består i avyttring byggnadstomter från fastigheterav som
uppenbarligen har förvärvats för ingå i yrkesmässig markavyttring.att

Vad enkel tomtrörelseärsom

§ enkel tomtrörelse uppkommer skattskyldig under tioll En när en
kalenderår har minst byggnadstomter kan räknas15avyttrat som

till tomtrörelse. Vid beräkningen skall avyttringarsamman en av
byggnadstomter på olika fastigheter eller olika delar fastighetpå av en
räknas till tomtrörelse bara med hänsyn tilltomternasamman en om
inbördes läge normalt kan ingå i och tomtrörelse.anses en samma

Vid beräkningen12 § antalet avyttrade byggnadstomter skall denav
eller har varit gift räkna också makens avyttringar underärsom

äktenskapet under tioårsperioden.
fastighet harOm förvärvats köp, byte eller liknandepåen genom

eller gåva, skall förvärvaren ocksåräkna överlåtarenssätt genom
avyttringar under tidsperioden, förvärvaren ärom

förälder,överlåtarens far- eller morförälder, avkomlingmake,
eller avkomlings make,

dödsbo där överlåtaren eller någon i 1ett nämns ärperson som
delägare, eller

aktiebolag, svenskt handelsbolag eller ekonomisk för-ett ett en
ening där överlåtaren eller tillsammans med någonensam person som

i på grundl det sammanlagda innehavet aktier ellernämns av av
andelar har bestämmande inflytande.ett

13 § Vid beräkningen antalet avyttrade byggnadstomter skallav
upplåtelser mark för bebyggelse likställas med avyttring.av



kap.24 137SOU 1997:2

avdrag för avsättning tilldet slag berättigar tillAvyttringar somav
kap. skall inte räknas in.ersättningsfond enligt 28 §5

huvudsakligen skall14 Avyttringar byggnadstomter§ somav
ändamål och avyttringaranställda föranvändas gemensamt avav

bostadsändamål ingår inte i enkeltill anställda förbyggnadstomter
tomtrörelse.

kvalificeradskattskyldige bedriverdock inte dengällerDetta om
fastigheter.byggnadsrörelse eller handel medtomtrörelse,

påbörjad i och med avyttringenenkel tomtrörelse15 § En avanses
femtonde byggnadstomten.den

femtondedag då denflera byggnadstomter denOm avyttras
välja i vilken ordningfår den skattskyldigebyggnadstomten avyttras,

skall avyttrade.tomterna anses

enkel tomtrörelseSlutavyttring lagret iav en

tomtrörelseåterstoden lagret i enkel16 Om§ avyttras, ansesav en
skall i ställeti tomtrörelsen. Avyttringenavyttringen inte ingå

kapitalvinster.behandlas enligt bestämmelserna för
före det beskattningsårvid utgången beskattningsâretOm lagret av
tagits till lägretill beskattning hardå avyttringen skall etttas uppupp

skall mellanskillnadenanskañhingsvärdet,värde tasän somupp
tomtrörelsen.intäkt i

vinstensådan deloch andra styckena gäller inteFörsta somav
avyttringen kanhellerinom detaljplan. gäller intemark De omavser

skatteförmån tillobehörigväsentligen i syfteha skett attantas ge en
dem hartilleller förvärvaren eller någonden skattskyldige som en av

med.intressegemenskap

enkel tomtrörelse avbrytsNär

eller dennesenkel tomtrörelseskattskyldig bedriver17 § Om somen
under tioi rörelsenbyggnadstomterinte har någramake avyttrat

ingå idäreñer inteavyttringar skerkalenderår, tomt-somanses
bestämmelsernaenligtbehandlasAvyttringarna skall i ställetrörelsen.

för kapitalvinster.
dock inte avyttringarstycket gällerBestämmelserna i första av

hellergäller inteinom detaljplan.byggnadstomter De avytt-om



138 25 kap. SOU 1997:2

ringarna sker under sådana förhållanden tomtrörelseatt nytten
skall påbörjad.anses

Avyttringar det slag till avsättning till ersättnings-rättav som ger
fond enligt 28 kap. § avbryter5 inte tidsperioden i första stycket.

Gemensamma bestämmelser om arv m.m.

någon18 § Om eller bodelning påtestamentegenom arv, genom
grund makes död förvärvar fastigheter, aktier eller andelar harav som
varit lagertillgångar i byggnadsrörelse, handel med fastigheter eller
tomtrörelse hos den avlidne, behåller tillgångarna sin karaktär hos
förvärvaren bara denneom

vid förvärvet själv bedriver sådan byggnadsrörelse, handel med
fastigheter eller tomtrörelse där tillgångarna skulle ha varit lager-
tillgångar de hade förvärvats köp, ellerom genom

fortsätta den avlidnes verksamhet.attavser
tillgångarnaOm lagertillgångar hos förvärvaren, denneär anses

medbedriva antingen byggnadsrörelse eller handel fastigheter eller
tomtrörelse.

25 kap. Arbetsgivares pensionskostnader

detta kapitel1 § finns bestämmelserI arbetsgivaresom
avdragsrätt för tryggande pensionsutfástelser i 2-15 §§,av-

-intäkter och avdrag vid kostnadsutjämning mellan arbetsgivare
i 16

-intäkter vid ersättning från pensionsstiñelse i 17
återföring avdrag för kontoavsättning i §§,18-20 ochav-

-intäkter vid Övertagande och upphörande näringsverksamhet,av
i21m.m.

Pensionskostnader skall drassom av

2 § Arbetsgivares kostnader för pensionsutfástelseratt trygga genom
pensionsförsäkring, avsättning till pensionsstiñelse enligt lagen
1967:531 tryggande pensionsutfástelse ochom av m.m.
kontoavsättning skall dras i den utsträckning i 4-15 §§.av som anges

pensionsutfästelseEn skall beaktas bara försäkring förom en
utfästelsen skulle ha varit sådan pensionsförsäkring i 53en som avses
kap.
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pensionsskuldredovisningMed kontoavsättning särskild§3 avavses
pensionerAvsättningar förtill pensioner ellerunder rubriken Avsatt

tryggandeförpliktelser enligt lagen 1967:531och liknande om av
kontoavsättningavdragsgrundandepensionsutfästelse Medm.m.

pensions-sådanakontoavsättning till den del den avseravses
enligt ochutfästelser avdragsrätt föreligger 4-1 1för vilkas tryggande

§§.15
finnspensionsmedelavkastningsskatt pålagen 1990:661I om

för arbetsgivareavkastningsskattbestämmelser tryggatsomom
§ finnskontoavsättning. kap. 17pensionsutfästelse I 16genom

avdrag för avkastningsskatt.bestämmelser om

pensionsplanAllmän

enligt allmänför pensionsutfästelser§ Kostnader4 att trygga en
träder i kraftpensionsplanpensionsplan skall dras Om allmänav. en

snabbarearbetsgivaren lämnat utfästelsestegvis enommen
dennagrundskall kostnader påtillämpning planen, även avav

utfästelse dras av.

§ lagendetsamma i 4Med allmän pensionsplan§5 somavses
ochtryggande pensionsutfästelse 6 7I1967:531 m.m.om av

gjorda enligtfallbestämmelser utfästelser i vissafinns att ansesom
enligt sådanpensionsutfästelseallmän pensionsplan, någonäven om

pensionsplan inte har gjorts.

pensionsbestämmelserbehandlasSom allmän pensionsplan6 § som
Landstingsför-kommunförbundet,rekommenderats Svenskaav-

pastoratförbund, ochSvenska kyrkans församlings- ochbundet eller
kommunal-kommun,antagits pensionsreglemente ettsom av en-

Landstingsförbundet, det förkommunförbundet,förbund, Svenska
admini-föroch landstingenkommunerna organetgemensamma

församlings- ochSvenska kyrkansstration personalpension,av
socialvårdens planerings- ochpastoratförbund eller Sjukvårdens och

förarbetsgivarerationaliseringsinstitut eller någon annan varsav
kommun,pensionsutfästelser enligt pensionsreglementet etten

Landstingsförbundetkommunalförbund, Svenska kommunförbundet,
har tecknateller kyrkans församlings- och pastoratförbundSvenska

borgen eller liknande garanti.
ochPensionsutfästelser har lämnats statligt företagettsom av som

tecknat borgen för gjorda enligthar eller liknande garantistaten anses
allmän pensionsplan.
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Ryms-inom-regeln

Utfistelser för§ pensionsförmåner7 inom vad enligtsom ryms som
allmän pensionsplan sedvanligt inom branschen för arbetstagareären

med motsvarande uppgifter eller dennes efterlevande gjordaanses
enligt allmän pensionsplan. tryggandetOm sker kontoavsätt-genom
ning, gäller detta bara till den del utfástelsema tryggas genom
kreditförsäkring.

örmånstak för allmänF pensionsplan

8 § Kostnader för tryggande skall dras enligt § bara4av om
den högsta pensionsgrundande lönen enligt planen inte-

överstiger basbelopp30 eller det högre pensionsgrundande belopp
gällde enligt planen vid utgången år och1977,som av
livsvarig ålderspension vid full intjänandetid enligt planen inte-
komma överstiga den procentuella andel olika delarattavses av av

den pensionsgrundande lönen i nedanstående tabell ellersom anges
det högre pensionsbelopp gällde vid utgången år 1977.som av

Del pensionsgrundande Procentuellav
lön andel

inte överstigersom
basbelopp7,5 15 %

överstiger 7,5som
inte 20 basbelopp 70 %men

överstigersom
20 basbelopp 40 %

Om planen till ålderspension 15 denrätt utöver procentger av
pensionsgrundande lön inte överstiger basbelopp,7,5 hindrarsom
detta inte avdrag enligt 4 den överskjutande pensionenatt görs om

avsedd tilläggspension enligtär lagenersätta 1962:381att om
allmän försäkring.
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Anställningstid får räknas insom

såväl arbetstagarensfår§avdrag enligt 4Vid bedömningen§9 av
innanarbetsgivarehosanställningstidsammanlagda samma

arbetsgivaretidigareanställningstid hosgjordes ochutfästelsen
inte hardettagällerVadutfästelsen. äveniräknas sagts omsom nu

skallberäknasavdragetpensionsplanen. Närden allmännamedgetts i
utfästshartidigareräknasarbetstagarenpensiondock sådan av som

anställningstidunder denarbetsgivarnanågonoch somtryggats avav
iutfästelsen.iräknas

ålderföre 65 årsPension

innebärpensionsutfästelse rättKostnader för10 § tryggaatt somen
avseddakostnaderinklusive attålder ärföre 65 årstill pension som-

arbetstagarendempensionsförmåner motsvarartrygga somsom
i denskall drasålderpensionerades vid 65 årsfå hanskulle avom -

pensionsplan. Iallmänenligtkanförmånerutsträckning sådana ges
föreningarekonomiskaelleraktiebolagiarbetstagarefråga somom

kostnaderdock sådanafårföretaget,inflytandebestämmandehar över
efterbaradrasålderföre årspensionering 60 avsom avser

hararbetstagarebedömningenVidmedgivande enligt 15 om enav
närståendesoch hansarbetstagarensinflytande beaktasbestämmande

i företaget.eller andelaraktierinnehavsammanlagda av

storlekAvdragets

pensions-pensionsutfästelsertryggandeförAvdragll § genomav
förbehövskostnadernadelmed den attskallförsäkring göras somav

i §§.4-10utfästelsertrygga som avses
vadföravdragskallpensionsstiñelse görastryggandeFör genom

arbetsgivarensvadtilldock högst motsvararsätts somuppav,som
medskallJämförelsenutfästelser. görasför sådanapensionsreserv

skulder.för dessefter avdragtillgångarStiftelsens
belopp drasskall detkontoavsättningtryggandeFör somavgenom

för sådanapensionsskuldenredovisadedenökningenmotsvarar av
tillutgångbeskattningsåretsföregåendefrån detutfästelser

utgång.beskattningsårets
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Avdrag för utfästelser allmän pensionsplanutöver

12 pensionsutfástelsema§ Om förmåner innebär awikelseravser som
från gällande allmän pensionsplan, skall avdrag vadgörasen utöver

framgår 11som av om
utfástelsema till den del de sådana awikelser har tryggatsavser-

pensionsförsälcring,genom
arbetsgivaren visar det bara fråga awikelser,att är smärreom-

och
uttästelsema har lämnats före utgången år 1977.av-

Första stycket gäller i fråga utfästelser tilläven arbetstagareom
har anställts hos arbetsgivare efter år 1977, motsvarandesom en om

utfästelser har lämnats arbetsgivaren till andra arbetstagare föreav
utgången år 1977.av

Med awikelser sådana förmånsbeloppsmärre allmänutöveravses
pensionsplan ligger inom för den högstasom ramen. ,Dettägällerpensionsgrundande lönen enligt planen. dock bara om
den genomsnittliga kostnaden för fönnånsbeloppen inte överstiger
åtta kostnaden för pensionsutfástelsenprocent enligt den allmännaav
pensionsplanen. Med genomsnittlig kostnad för fönnånsbeloppen

den merkostnad motsvarande förmåner skulle medföra,avses som om
de skulle lämnas samtliga omfattas den allmännasom av

Överstigerpensionsplanen. kostnaden för fönnånsbeloppen vad som
får avdrag inte försagts någon del den kostnadgörasnu, av som

överstiger kostnaden för pensionsutfástelse enligt den allmänna
pensionsplanen.

Alternativregeln

13 § Kostnader för pensionsutfastelse arbetsgivare gjort fören som en
arbetstagare och inte skall dras enligt 4-12 §§, skall drassom av av
enligt bestämmelserna i andra stycket utfästelsen tryggatsom genom
pensionsförsäkring. Avdraget skall beräknas på arbetstagarens lön
från arbetsgivaren under beskattningsår eller under detsamma
föregående beskattningsåret.

Avdraget får inte överstiga
35 lönen till den del dennaprocent inte överstiger 20av-

basbelopp, och
25 lönen till den del dennaprocent överstiger 20 inte 30av men-

basbelopp.
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näringsverksamhetavslutadgrundPensionsförsäkring på av

enligtnäringsverksamhet,sinavslutararbetsgivare14 Om§ somen
skallpensionsutfästelsetryggande1967:531lagen25 § m.m.avom
helaskallpensionsiörsäkring,pensionsutfästelsetrygga genom enen

dock integällerdras Dettaförsäkringenförkostnaden omav.
ekonomiskaelleraktiebolagiarbetstagaresådanautfästelsen avser

företaget.inflytandebestämmande överharföreningar som

Dispens

medgeSkattemyndigheten attskäl, fårsärskildafinnsdetOm15 §
och4-7följerbeloppmed högre änfäravdrag ettgöras avsom

10 §§.
hosöverklagasfårstycketförstaenligtbeslutSkattemyndighetens

överklagas.târaintebeslutRiksskatteverketsRiksskatteverket.

arbetsgivaremellanKostnadsutjämning

allmänenligtpensionsutfástelserarbetsgivare16 § Om tryggat enen
innehållerplanenochkontoavsättningpensionsplan genom

olikamellanpensionskostnadenutjämningbestämmelser avom
skallarbetsgivare,

bestämmelserdessaenligtbetalararbetsgivarenavgifter som-
ochdras av,

bestämmelserenligt dessatillgodoförsarbetsgivarenmedel som-
intäkt.tas upp som

pensionsstiftelsefrånErsättning en

fårarbetsgivarekostnaderellerutgiñerErsättning för17 § som en
gäller inteintäkt. Dettapensionsstiftelse skallfrån tas somuppen

tillhararbetsgivarenmedel sattlämnasersättning avsomavsom
avsättningen.föravdragstiftelsen göraattutan

föravdraggjorthararbetsgivaren samtmedelSådana som
användahandskall i första närhar fåttstiftelsenavkastning ansessom

ersättning.stiftelsen lämnar
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Återföring avdrag för kontoavsättningav

18 § Om den avdragsgrundande kontoavsättningen uppgår till ett
lägre belopp vid beskattningsårets utgång den avdragsgrundandeän
kontoavsättningen vid det föregående beskattningsårets utgång, skall
mellanskillnaden intäkt.tas upp som

19 § Om det finns disponibla pensionsmedel vid beskattningsårets
fårutgång, arbetsgivaren i stället för det belopp följer 18 §som av-

intäkt lägst-ta upp som summan av
-tio de disponibla pensionsmedlen vid det föregåendeprocent av

beskattningsårets utgång, och
beskattningsårets avdrag för premier för pensionsförsäkringar,-

och avsättning till pensionsstiñelse till den del dessa avser samma
pensionsutfastelser den avdragsgrundande kontoavsättningen.som

Om beskattning sker enligt första stycket, skall minskningarsenare
den avdragsgrundande kontoavsättningen inte intäkttasav upp som

till den del de de belopp redan tagits intäkt.motsvarar som upp som

Disponibla pensionsmedel

20 § Med disponibla pensionsmedel skillnaden mellanavses
den avdragsgrundande kontoavsättningen vid det föregående

beskattningsårets utgång ökad med förmögenheten vid beskatt-
ningsårets utgång i sådan pensionsstittelse tryggaren som samma
pensionsutfästelser, beräknad enligt den upphävda lagen 1947:577

statlig förmögenhetsskatt, ochom
pensionsreserven vid beskattningsårets utgång för sådana

pensionsutfástelser i till1 den del dessa inte tryggadeärsom avses
pensionsförsälcring ökad med medel då står kvar igenom som

stiftelsen arbetsgivareninteoch har gjort avdrag för vidsom av-
sättningen.

Disponibla pensionsmedel skall dock aldrig uppgå till högreanses
belopp vadän den avdragsgrundandemotsvararsom
kontoavsättningen vid det föregående beskattningsårets utgång.

Övertagande och upphörande näringsverksamhetav

21 § Ersättning till näringsidkare förtar över ansvareten som
pensionsutfástelser i samband med han närings-att tar över en
verksamhet skall intäkt.tas upp som
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näringsverksamhet, skall dis-arbetsgivare upphör med sinOrm en
beskattningsår dåintäkt detpensionsmedelponibla tas upp som

upphör.verksamheten .
efterdödsboetlikvidation ellerarbetsgivare träder iObm enomen

pensionsmedeldisponiblaarbetsgivare skiftas, skall tas somupp
likvidation fattas ellerbeskattningsår då beslutetintäkt för det om

skiñas.boet

26 Näringsbidragkap.

näringsbidrag och vissakapitel finns bestämmelser§ dettal I om
stöd till näringsidkare.andra

Näringsbidrag

återbetalningsskyldighetnäringsbidrag stödMed2 § utan somavses
näringsverksamhetenförtill näringsidkarelämnas staten,aven

i kap. 1615,landsting, juridiska 7kommuner, som avsespersoner
allmän-enligt lagen 1952:167och allmänningsskogaroch 19 om

Dalarna.ningsskogar i Norrland och

skalllikställs stödåterbetalningsskyldighetMed stöd§3 utan som
återbetalas bara under förutsättning att

förhar uppställtsnäringsidkaren inte uppfyller de villkor som
stödet,

har meddelatsnäringsidkaren inte följer de föreskrifter närsom
beviljades, ellerstödet

förutsätt-inträffar uppenbarligen rubbarnågot oväntat som
stödet.ningarna för

föranvändsskall intäkt det4 § näringsbidrag inteEtt tas som omupp
formomedelbart eller iutgift inte skall dras sig aven som av vare

värdeminskningsavdrag.

förnäringsbidrag skall intäkt det används5 § Ett tas om enupp som
tillutgift skall dras omedelbart. utgiften hänför sigOm ettsom av

tidigare det intäkt, fårbeskattningsår då bidraget skallän tas upp som
året.avdraget detgöras senare

Återbetalas bidraget, skall det återbetalade beloppet dras av.
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6 § utgift för anskaffaOm näringsbidrag för sådananvänds attett en
tillgång värdeminskningsavdrag, skallskall drasen som av genom

anskaffhingsutgiñen bidragetminskas med bidraget. Om är större än
det skallskattemässiga minskningenrestvärde återstår göras,närsom
skall intäkt.mellanskillnaden tas upp som

Återbetalas avskrivningsunderlag ökasbidraget, skall tillgångens
harbeloppet, dock högst det beloppmed det återbetalade med som

anskaffningsvärdet. bidrag har tagitspåverkat Om ävenett upp som
skall avdrag vid återbetalningen förförsta stycket,intäkt enligt göras

intäkten.den del motsvararsom

används för anskaffa lagertillgångar,näringsbidragOm7 § attett
utgiftenför vilken har täckts bidraget intelagretskall den del avav

tillgångarna.värderingenmed vidräknas av
Återbetalas skall tillgångarnas anskaffningsvärdebidraget, ökas

återbetalade beloppet.detmed

näringsbidrag skall användas beskattningsår8 § Om ett änett senare
erhålls, skall tillämpningendå det bestämmelserna i skjutas5-7av

beskattningsåret,till det den skattskyldige begär det.senare omupp

återbetalningsskyldighetfrån VillkorligBefrielse

skallstöd återbetalas9 § Om under andra villkorett än sägssom som
till näringsidkarei 3 § har lämnats för näringsverksamheten frånen

eller någon i tillämpas2 10-12staten annan som avses om
näringsidkaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldighet.

efterskänkt10 § Ett belopp skall inte intäkt, stödettas upp som om
forhar utgift inte skall dras sig omedelbartanvänts en som av vare

eller i form värdeminskningsavdrag.av

eñerskänkt belopp11 § Ett skall intäkt, stödet hartas upp som om
för utgift skall dras omedelbart eller i formanvänts en som av av

värdeminskningsavdrag.

12 Om stödet har§ för sådan utgiñ för anskaffaanvänts atten en
tillgång skall dras värdeminskningsavdrag, får densom av genom
skattskyldige det år då det efterskänkta beloppet skall tas upp som
intäkt ordinarie avskrivning värdeminsknings-utöver göra ett extra
avdrag det efterskänkta beloppet. avdragDetta fårmotsvararsom
dock inte överstiga det skattemässiga restvärdet före avdraget.
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till,stödet harvadden skattskyldige inte kan visaOm använts13 §
omedelbart,skall drasha till utgifterskall det använts avanses som

intäkt.och det efterskänkta beloppet skall tas somupp

bostadsändamålStatligt räntebidrag för

intäkt.skallbostadsändamål14 Statligt räntebidrag för§ tas somupp
Återbetalas drasbeloppetåterbetaladedetbidraget skall av.

räntebidragmedsambandibyggnadsarbetenBestämmelser om
finns och §§.i 19 kap. 23 24

Avgångsvederlag jordbrukaretill

sittupphör medjordbrukaretillStatligt avgångsvederlag15 § som
tillbetalasdetintäktjordbruk utskall närutomtas enupp som

tillstatsmedelövergångsbidragsärskiltjordbrukare har fått avsom
intehanbidrag,få sådantberättigadjordbruket variteller hade att om

upphört med jordbruket.

totaliörsvarspliktigaFamiljebidrag till

till totaltörsvars-familjebidragbestämmelserSärskilda16 § om
kap. 21.§näringsbidrag finns i lli formpliktiga av

Periodiseringsfonder27 kap.

avsättningarAvdrag för

kapitel för beloppbestämmelserna i dettaAvdrag får enligtl § göras
periodiseringsfond.tillsättssom av en

privatbostadsföretag,detta kapitel gäller inte förBestämmelserna i
förvaltnings-värdepappersfonder ochinvestmenttöretag, svenska

företag.

beräknas för varjefråga svenska handelsbolag skall avdraget2 § I om
hos delägama.delägare för sig och avsättningarna göras
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Juridiska3 § skyldiga årsbokslutär enligtupprättaattpersoner som
bokföringslagen 1976:125 får avdrag bara motsvarandegöra om
avsättning i räkenskapema.görs

juridiskNär avsättning för andelgör i svensktetten person en
handelsbolag och den juridiska och handelsbolaget inte harpersonen

räkenskapsår, skall avsättningen boksluteti för detgörassamma
räkenskapsår då handelsbolagets räkenskapsår löper Beloppet skallut.
dock alltid dras vid taxeringen för det beskattningsår dåav
handelsbolagets överskott eller underskott till beskattning.tas upp

4 § Varje års avsättning i näringsverksamheten skall bilda en egen
fond.

Beloppsgränser

Juridiska5 § får dra högst belopp motsvararettpersoner av som
överskottet näringsverksamhetenprocent före avdraget.av av

6 § Enskilda näringsidkare och fysiska delägare iärpersoner som
svenska handelsbolag får dra högst belopp 25ett motsvararav som

för periodiseringsfond justeratprocent ett positivt resultat.av
Med det för periodiseringsfond justerade resultatet över-avses

skottet eller underskottet näringsverksamheten före avdrag förav
avsättning till periodiseringsfond

ökat med
avdrag för egenavgiñer enligt kap.16 28 och-
avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 30 kap.,-

minskat med
sjukpenning och liknande ersättningar i kap.15 13som avses-
återfört avdrag för egenavgifter enligt 16 kap. 28 och-
återfört avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 30 kap.-

Återföring avdragenav

7 § Avdrag för avsättning till periodiseringsfond skall återförasen
vid taxeringen det femte taxeringsåretsenast efter det då avdraget

gjordes. Om taxering på grund förlängning räkenskapsår inteav av
sker det året, skall avdraget återföras det följande taxeringsåret.senast

avdragen8-10 förI finns bestämmelser avsättningamaattom
i vissa fall skall återföras tidigare och i 11-14 periodiserings-att
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förställetverksamhet itillöverföras attfall fåri vissafonderna annan
återförs.avdragen

tiden i §7sina avdrag,skall återföra ävenjuridisk§8 En omperson
har löptinte ut, om

näringsverksamheten,bedrivaupphörden att
svensktidelägareSverige bara såsomi ettbeskattasden

näringsverk-bedrivaupphörhandelsbolagetochhandelsbolag att
på någottilleller övergår ägareandelenellersamheten avyttras nyen

sätt,annat
upphör,näringsverksamhetenförskattskyldigheten

Sverige påibeskattasskalllängreintenäringsverksamheten
dubbelbeskattningsavtal,grund ettav

fusion,upplösesden genom
ellerlikvidation,träda iskalldenbeslutasdet att

konkurs.iden försätts

tidenavdrag,sinaåterföraskall ävennäringsidkareenskild§9 En om
löpt§ inte hari 7 ut, om

näringsverksamheten,bedrivaupphörhan att
upphör,näringsverksamhetenförskattskyldigheten

Sverige påibeskattasskalllängrenäringsverksamheten inte
ellerdubbelbeskattningsavtal,grund ettav

konkurs.försätts ihan

skallhandelsbolagsvensktidelägarefysisk10 § En är ettsomperson
har löpt§ intetiden i 7 ut,avdrag,sinaåterföra även omom

näringsverksamheten,bedrivaupphörhandelsbolaget att
tillövergåreller ägarehandelsbolagetiandelen avyttras nyen

på något sätt,annat
upphör,näringsverksamhetenförskattskyldigheten

Sverige påibeskattasskallinte längrenäringsverksamheten
dubbelbeskattningsavtal,grund ettav

ellerlikvidation,träda iskallhandelsbolagetbeslutasdet att
konkurs.iförsättshandelsbolagetellerdelägaren

får övertasfall fondernaI vilka

aktiebolagtillnäringsverksamhetenskildFrån

ellernäringsverksamhetsinöverförnäringsidkareenskild11 § Om en
finnsdetochaktiebolagtillnäringsverksamhetendriñen ettav



27 kap. SOU 1997:2

särskilda skäl uttagsbeskattning, får periodiseringsfondemamot
aktiebolaget.övertas av

Från handelsbolag till aktiebolag

12 § Om näringsverksamheten i svenskt handelsbolag överförsett till
aktiebolag och det finns särskildaett skäl uttagsbeskattning, fårmot

de periodiseringsfonder handelsbolaget hos delägarnasom avser
aktiebolaget.övertas av

handelsbolagFrån till enskild näringsverksamhet

13 § Om fysisk delägare i svenskt handelsbolagär etten person som
tilldelas realtillgångar skifte vid bolagets upplösning och detgenom
finns särskilda skäl uttagsbeskattning, får avsättningamamot till
periodiseringsfonder och de motsvarande avdrag han gjort försong
andelen ha gjorts i enskild näringsverksamhet vid de taxeringaranses
då han gjorde avdragen.

Vad realtillgångar framgårär 30 kap. 19som av

Från juridisk till juridiskperson annan person

14 § Om näringsverksamheten i juridisk övertasen person av en
juridisk får också periodiseringsfondema vidannan övertasperson,

fusioner i 35 kap.,som avses-
ombildningar enligt kap.8 sparbankslagen 1987:619, och-
överlåtelse ömsesidigt livförsäkringsföretagsett hela för-av-

säkringsbestånd till för ändamålet bildat forsäkringsaktiebolag.ett
Om ekonomisk förening skiñar aktier enligt 41 kap. 20 fåruten

det aktiebolag aktier skiftas den ekonomiskaövertaut for-vars
eningens periodiseringsfonder.

Effekter hos den övertar fondernasom

15 § Om periodiseringsfond denövertas, fondenen övertaranses som
själv ha gjort avsättningen och avdraget för denna vid den taxering då
avdraget gjordes.
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Ersättningsfonder28 kap.

avsättningarförAvdrag

för beloppkapiteli dettabestämmelsernaenligtfårAvdrag§1 göras
tillsätts avsom

inventarier,ersättningsfond för-
markanläggningar,ochbyggnaderersättningsfond för-

ochersättningsfond for mark,-
renskötsel.jordbruk ochdjurlager iersättningsfond för-

tillgångarsådanakapitel intei dettainventarierMed somavses
stycket.§ andrakap. 1i 18nämns

förberäknasavdragetskallhandelsbolagsvenskafråga2 § I om
bolaget.

bokföringslagenenligtårsbokslutskyldig upprätta3 § Den är attsom
får1979: 141jordbruksbokföringslagen göraeller1976:125

räkenskapema. Dettaiavsättningmotsvarandebara görsavdrag om
mark.förersättningsfonderi frågadock integäller om

till avdragErsättningar rättsom ger

fårersättningsfondavsättning till görasförAvdrag4 § om enen
ellerbrandför skadaersättningnäringsidkare får annangenom

markmarkanläggningar,byggnader,inventarier,olyckshändelse på
renskötsel.ellerjordbrukieller djurlager

fårnäringsidkarefår ocksåavsättningAvdrag för göras5 § om en
mark iellermarkanläggningarbyggnader,inventarier,ersättning för

samband med att
liknandeellerexpropriationi anspråkfastighet tas genomen

forfarande,
detförhållandensådanaunderfastighet attavyttrasannarsen

kanskäligenoch det intetvångsavyttring antas attmåste som enanses
funnits något tvång,hadedet inteden skulle ha ävenavyttrats om

ellerjordbruketsåtgärder förled ifastighet ettavyttras somen
rationalisering,skogsbrukets yttre

flyg-grunddärför det påtillfastighet attstatenavyttras aven
olägenhet, ellerpåtagligbo på denbuller inte går utanatt

naturvårds-enligtfastighet inskränksförfoganderätten till en
enligtinskränkningmotsvarandeeller det skerlagen 1964:822 en



kap.28 SOU 1997:2

någon författning, under förutsättning ersättningenatt ärannan en
engångsersättning.

fråga6 § l byggnader, markanläggningar eller mark får avdragom
bara tillgångarna kapitaltillgångar.göras ärom

vdragets storlekA

Avdraget får7 § inte överstiga den ersättning skall tassom upp som
intäkt.

Om ersättningen avyttrad fastighet, får avdraget inteavser en
överstiga de belopp i inkomstslagettassumman av som upp
näringsverksamhet som

kapitalvinst vid avyttringen, och-
återförda värdeminskningsavdrag enligt kap.23m.m.-

sådanAtt kapitalvinst i andra stycket for enskildasom avses
näringsidkare kan räknas till inkomstslaget näringsverksamhet fram-
går 13 kap. 7 § andra stycket.av

8 § Om den skattskyldige med anledning skadan eller avyttringenav
avdrag för värdeminskninggör ett större inventarier,på byggnader

eller markanläggningar han skulle haftän till, skallrättannars
avdraget för avsättning till ersättningsfond för inventarier eller
ersättningsfond för byggnader och markanläggningar minskas i
motsvarande mån.

9 § Avdraget för avsättning till ersättningsfond för djurlager i
jordbruk och renskötsel får inte överstiga minskningen lager-av

under beskattningsåret.reserven
Om lagret har stigit i pris under beskattningsåret, får lagerreserven

vid beskattningsårets ingång beräknas på grundval den procentsatsav
med vilken lagret vid denna tidpunkt faktiskt har skrivits ned och det
återanskaffningsvärde lager skulle ha haft vidsamma
beskattningsårets utgång.

Ianspråktagande fondernaav

Vad fonderna får anspråk föritas

10 § En ersättningsfond för inventarier får tas"i anspråk för
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reparationunderhåll ochföroch kostnaderavskrivning avav-
ochinventarier,

med deoch renskötsel,jordbrukinedskrivning djurlagerav-
stycket.andra§begränsningar framgår 13avsom

fårmarkanläggningarbyggnader ochersättningsfond för tas11 § En
anspråk föri

reparationochunderhållförkostnaderavskrivning och avav-
kapitaltillgångar,markanläggningarbyggnader och ärsom

reparationunderhåll ochförkostnaderochavskrivning avav-
inventarier, och

med derenskötsel,ochjordbrukidjurlagernedskrivning av-
stycket.andra13 §begränsningar framgår avsom

anskaffninganspråk förimark fårförersättningsfond12 § En tas av
kapitaltillgång.mark ärsom

renskötsel fårjordbruk ochidjurlagerersättningsfond för tas13 § En
djurlager.sådantnedskrivninganspråk föri ettav

beloppmed högstanspråkFonden får i motsvararetttas som
sådantanskaffa djur tillförbeskattningsåretutgiñema under ettatt

desslagret ivärde påtill lägrefår inte ledaNedskrivningenlager. ett
godtagits.skulle habeskattningsårets utgångvidhelhet än annarssom

ianspråktagande får skeNär

anskaffastillgångarföri anspråkersätmingsfond får14 § En tas som
dåbeskattningsårdetutförs efter utgångenarbetenoch avsom

gjordes.avsättningen
markanläggningarbyggnader,anspråk förifår ocksåFonden tas

beskattningsåranskaffas undermarkoch som ensammasom
skall detfallsådantintäkt. I attskallersättning tas ansesupp som

anspråk omedelbartifondenochtill fondenavsättning tasgörs att
efteråt.

sträcker sigmarkanläggningarellerbyggnaderarbete påOm15 §
sistaunder detanspråkifår fondenbeskattningsår,flera tasöver

förkostnadereller förtillgångarnaavskrivningförbeskattningsåret av
avdragaktuella åren,under dedemreparationerunderhåll och omav

gäller ocksåde tidigare åren. Dettagjortsredan harutgifterna inteför
i frågaluñfartyg ochochfartygombyggnadellerfrågai omavom ny-

markinventarier.byggnadsinventarier och
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Turordning

avsättningtidigare ha tagits i anspråk före16 § En anses en senare
slagsavsättning till ersättningsfond.samma

Beskattningskonsekvenser fonderna anspråkinär tas

ersättningsfond17 § Om i anspråk enligt bestämmelserna itasen
detta kapitel, skall det ianspråktagna beloppet inte intäkt.tas upp som

iutgifter18 § Sådana ersättningsfond i anspråk för, skalltassom en
inte dras iav.

fondenOm i anspråk för avskrivning inventarier, byggnadertas av
eller markanläggningar, räknas bara den del utgifterna inteav som
täcks det ianspråktagna beloppet anskaffrrfngsvärde förav som
tillgången vid beräkning värdeminskningsavdrag.av

Om fonden i anspråk för anskaffa mark, skall anskaff-tas att
ningsvärdet för marken minskas med det ianspråktagna beloppet när
omkostnadsbeloppet beräknas.

Om fonden i anspråk för anskaffa lager, lagrettas att anses
nedskrivet med det ianspråktagna beloppet.

Återföring avdragenav

ersättningsfond19 § Om inte i anspråk under dettas senasten
beskattningsår för vilket taxering sker under det tredje taxeringsåret
efter det då avdrag för avsättningen gjordes, skall avdraget återföras
då. Om taxering på grund förlängning räkenskapsår inte skerav av
det året, skall avdraget återföras det följande taxeringsåret.senast

Skattemyndigheten får, det finns särskilda skäl, medge attom
fonden behålls under viss tid därefter. Som längst får den behållasen
till och med det beskattningsår för vilket taxering sker under det sjätte
taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen gjordes.

20 § Avdraget skall återföras, tiden i inte19 § har löptäven ut,om
om

fonden i anspråk i strid med 10-15 §§,tas
den huvudsakliga delen näringsverksamheten överlåts,av
den huvudsakliga delen näringsverksamheten tillfallerav en

eller flera på grundägare eller bodelning,testamentenya av arv,
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näringsverksam-bedrivafonden upphörinneharden4. attsom
heten,

upphör,näringsverksamhetenforskattskyldigheten
Sverigebeskattas ilängre skallnäringsverksamheten inte

dubbelbeskattningsavtal,grund ettav
fusion,fonden upplösesinneharden genomsom

likvidation,träda ifonden skallinneharbeslutas dendet att som
eller

konkurs.fonden försätts iinneharden som
avsättningengäller inteförsta stycket 2-4iVad sägs omsom

i § 1-4.avyttring 5sådangrundas på som avsesen
vissaersättningsfonder ibestämmelserfinnsoch 2423I attom

återförs.avdragenstället förinågonfall får attövertas annanav

fysiskellernäringsidkare ärenskild21 § Om sompersonenen
tillfor avsättningfått avdraghandelsbolag harsvensktdelägare i ett

sådana fallmarkanläggningar ibyggnader ochersättningsfond fören
inkomsfáláget närings-iskall återföringeni 5 görassom avses

har tagitsbeloppfondentill den delverksamhet motsvarar uppsom
värdeminsk-återföringnäringsverksamhet vidintäkt avsom av

återföras iövrigt skallAvdraget ienligt kap.ningsavdrag 23m.m.
kapital.inkomstslaget

idelägarefysisknäringsidkare ochenskild ettärEn sompersonen
avsättning tillförskall återföra avdraghandelsbolagsvenskt en

kapital.för mark i inkomstslagetersättningsfond

tillägg 30återförs skall särskiltavdraget procent22 § När ett avom
inkomstslag.intäkt iåterförda beloppetdet tas sammaupp som

något tillägg.det intesynnerliga skäl skalldet finnsOm göras

fårfall fonderna övertasI vilka

ersättningsfonderfåri kap.sådana fusioner 3523 Vid§ avsessom
övertas.

fårkap. 20skiftar aktier enligt 41ekonomisk föreningOm uten
aktieraktiebolagdetersättningsfonder i föreningen övertas varsav

skiftas ut.

medgesärskilda skäl,får, det finnsSkattemyndigheten24 § attom
ersättningsfonder blirdeni näringsverksamhet övertas av somen

grundnäringsverksamheten påtill huvudsakliga delendenägare av
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eller bodelning i stället för avdragen återförstestamente attav arv,
enligt första20 § stycket

Skattemyndigheten25 § får, det finns särskilda skäl, medge att ettom
företags ersättningsfonder helt eller delvis företag.övertas ett annatav
För sådant medgivande krävsett

det företaget moderföretag och det andra företagetatt är ettena
dess helägda dotterföretag,är

företagenbåda helägda dotterföretag tillatt är samma
moderföretag,.eller

det företaget svenskt aktiebolag eller svenskatt är ettena en
ekonomisk förening aktier eller andelar till 90än ägsprocentvars mer

moderföretag tillsammans med eller förmedlingett ettav genom av
eller flera dess helägda dotterföretag och det andra företaget är ettav

sådant företag, moderföretaget, eller moderföretagets helägdaannat
dotterföretag.

svensktMed helägt dotterföretag aktiebolag ellerettavses en
svensk ekonomisk förening aktier eller andelar till 90änvars mer

företag moderföretaget.procent ägs Bara svenskaett annatav
aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker och
svenska ömsesidiga skadeförsäkringsföretag kan räknas som
moderföretag.

Effekter hos den övertar fondernasom

26 § Om ersättningsfond den fondenövertas, övertaren anses som
själv ha gjort avsättningen och avdraget för denna vid den taxering då
avdraget gjordes.

Överklagande

27 Skattemyndighetens§ beslut enligt § andra19 stycket, 24 eller
§ får25 överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får

inte överklagas.

29 kap. Upphovsmannakonto

1 § enskildEn näringsidkare har intäkt i egenskapsom av upp-
upphovsrätthovsman enligt lagen 1960:729 till litterära ochom

konstnärliga verk upphovsmannaintäkt får avdrag enligtgöra
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särskiltbeloppkapitel föri detta sätts ettbestämmelserna som
frågaifår inteAvdragupphovsmannakonto. görasbankkonto om

fotografiska verk.intäkt som avser
dödsfalletbeskattningsårsig detavdragfår inteDödsbo göra vare

ellersker senare.

inteupphovsmannakontoUtbetalat belopp från§2 som upp-anses
hovsmannaintäkt.

avdrag gällerförutsättning för§3 Som
vid be-i Sverigeskattskyldigskattskyldige obegränsatden äratt

ochutgång,skattningsårets
under beskatt-upphovsmannaintäkterskattskyldigesden2. att

upphovsmanna-överstiger hansminstningsåret med 50 procent
beskattningsåren.föregåendede tvåunder någotintäkter av

Avdragets storlek

beskattningsårvisstAvdrag får4 § ett
upphovsmannaintäk-beloppmed högst motsvarargöras ett som-

ten,
tredjedelartvåmed högst belopp motsvarargöras ett avsom-

förföre avdragavdraget ochnäringsverksamheten föreöverskottet av
ochkap.egenavgifter enligt 16 28avsättning för

efter avdragetöverskottet,med högre beloppinte än attgöras-
till minstegenavgifter, uppgåravsättning förförföre avdragetmen

kronor.30 000
kronor.understiga 10 000beskattningsår får intevisstAvdraget ett

tusental kronor.heltavrundas nedåt tillskallAvdraget

påInsättning kontot

påinsättningbeskattningsårfår för visstskattskyldig5 § En göraett
insättning påi bara bank. Omupphovsmannakonto görsen

förbarafår avdragi bank,upphovsmannakonto görasänmer en
det först öppnade kontot.insättning på

dentill bankenmedlen betalasfår bara6 § Avdrag senastgöras om
1990:325skattskyldige enligt lagendag den omsom
självdeklaration.skall lämnasjälvdeklaration och kontrolluppgiñer
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7 § Som upphovsmannakonto godtas bara sådant konto hos svensken
bank eller utländsk banks filial i Sverige för vilket räntaen
tillgodoräknas minst gång år.en per

lagenI 1990:676 skatt skogskontomedelräntaom m.m.
finns bestämmelser skatt på räntan.om

frånUttag kontot

8 § från upphovsmannakontoUttag får tidigast fyra månadergöras
efter inbetalningsdagen. fårUttag hela det innestående beloppetavse
eller del det, dock inte lägre belopp 000 kronor.1änen av

Sedan fem år har gått från utgången det år då inbetalning enligtav
6 § skulle skall banken betala kvarstående medel.göras,senast ut

Avdraget9 § skall återföras och resterande det insattaränta
näringsverksamhetbeloppet skall intäkt dettas upp som av

beskattningsår då utbetalning från upphovsmannakontot sker eller
skulle ha skett enligt § andra8 stycket.

Med resterande eñer avdrag for skattränta räntaavses som avses
i andra7 § stycket.

Byte bankav

10 § Medel upphovsmannakonto får föras till banköver en annan
beskattning sker enligt 9 § under förutsättning hela detutan att att

innestående beloppet direkt förs till motsvarande konto i denöver ett
mottagande banken.

Vid överföring kontomedel skall den överförande bankenav
lämna den mottagande banken de uppgifter behövs för denattsom
mottagande banken skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta
kapitel och lagen 1990:325 självdeklaration ochom
kontrolluppgifter.

Överlåtelse, pantsättning, utflyttning och dödsfall

Medel upphovsmannakonto11 § på skall intäktgenast tas upp som
näringsverksamhetav om

träffasavtal överlåtelse eller pantsättning medlen,om av
medlen övergår till den skattskyldiges make bodelning,genom

eller
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inte längrebeskattningsårets utgångden skattskyldige vid3. är
skattskyldig Sverige.obegränsat i

upphovsmannakontoskall medelskattskyldige dör,Om den tas
beskattningsåri dådetnäringsverksamhetintäkt senastupp som av

vidi falleller delvis, dock inte någotdödsboet skiftas helt änsenare
dödsfalletefter det dåtredje kalenderåretden taxering sker detsom

inträffade.

30 Expansionsfonderkap.

avsättningarAvdrag för

bestämmelserna enskildakapiteli dettaenligt§ Avdrag får1 göras av
i svenskadelägareoch fysiskanäringsidkare ärpersoner som

expansionsfond.tillhandelsbolag för belopp sätts ensom av
närings-inte i frågai detta kapitel gällerBestämmelserna om

ekonomisk intresse-europeiskverksamhet bedrivssom av en
utländsktutländsk juridiskgruppering eller än ettpersonannanav en

bolag.

beräknas för varjesvenska handelsbolag skall avdragetfråga2 § I om
delägarna.och avsättningarna hosdelägare för sig göras

Beloppsgränser

förhögst belopp§ Avdrag får med3 göras motsvarar ettett som
resultat. Avdraget begränsas ocksåexpansionsfond justerat positivti

högsta beloppexpansionsfonden inte får överstiga detpå så sätt att
bestämmelserna kapitalunderlaget i 5-9 §§.isom omanges

resultatJusterat

expansionsfond justerade resultatet överskottet4 § Med det för avses
eller före för avsättningunderskottet näringsverksamheten avdragav
till expansionsfond

medökat
avdrag för egenavgifter enligt 16 kap. 28-

minskat med
sjukpenning och liknande ersättningar i kap.15 13som avses-

och
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återfört avdrag lör egenavgifter enligt kap.16 28-

Kupan/underlag enskildaför näringsidkare

5 § enskilda näringsidkare får expansionsfondenFör uppgå till högst
så belopp 72 expansionsfondenett stort att procent motsvararav

förkapitalunderlaget expansionsfond.

§ Med kapitalunderlaget för expansionsfond6 skillnadenavses
tillgångarnamellan värdet på och värdet på skulderna i närings-

verksamheten vid beskattningsårets utgång
ökat med

underskott näringsverksamheten till den del avdrag för under-av-
skottet inte enligt någon de bestämmelsergörs i 14 kap.av som anges

första24 § och andra styckena, och
sådan övergångspost i kap.31 14 § första stycket,en som avses-

minskat med
kapitaltillskott under beskattningsåret.-

Bestämmelserna i kap.31 9-14 vilka tillgångar och skulderom
räknas till näringsverksamheten, hur tillgångarna värderassom om

övergångsposten skall tillämpas också vid beräkningsamt om av
kapitalunderlaget för expansionsfond.

7 § Bestämmelser fördelning kapitalunderlaget mellan makarom av
tillsammans deltar i näringsverksamheten finns i kap.55som

Kapitalunderlag för handelsbolagsdelägare

8 § För delägare i svenska handelsbolag får expansionsfonden inte
uppgå till så högt belopp kapitalunderlaget för expansionsfondett att

negativt.är

9 § Med kapitalunderlaget för expansionsfond delägarensavses
justerade anskaffningsvärde för andelen i bolaget beräknat enligt 47
kap. vid beskattningsårets utgång

ökat med
sådan övergångspost i kap.31 17 § första stycket,en som avses

minskat med
28 expansionsfonden,procent av
kapitaltillskott under beskattningsåret, och
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närstående till del-tilldelägaren ellerfrån bolaget till4. lån en
marknadsmässig.lånetinte påräntan ärägaren, om

med kapital-lagertillgång,handelsbolagetOm andelen i är avses
värdeskattemässigaandelensexpansionsfond i ställetunderlaget för

i förstaoch 43utgång justerat medvid beskattningsårets posterna
stycket.

skall tillämpas§kap. 17i 31Bestämmelsen övergångspostenom
expansionsfond.förberäkning kapitalunderlagetockså vid av

Återföring avdragenav

återförasskallexpansionsfondavsättning till senast§ Avdrag för10
§§.i 11-13förhållandenföreligger sådanadetnär angessom

i vissaexpansionsfondenfinns bestämmelser14-18I attom
avdragenförställetverksamhetfall överföras tillfår attannan

återförs.

enligt ellertillåtet 5vadexpansionsfonden överstiger§11 Om ärsom
återföras.del avdragenskall motsvarande8 av

sina avdragskall återföranäringsidkareenskild12 § En om
näringsverksamheten,bedrivaupphörhan att

näringsverksamheten upphör,skattskyldigheten för
Sverige påbeskattas iskallnäringsverksamheten inte längre

dubbelbeskattningsavtal,grund ettav
beskattningsåret,underskattskyldig och dörhan begränsat4. är

eller
konkurs.försätts ihan

sina avdragskall återförahandelsbolagi svensktdelägare13 § En ett
om

näringsverksamheten,bedrivahandelsbolaget upphör att
tilleller övergåri handelsbolaget ägareandelen avyttras en ny

på något sätt,annat
upphör,näringsverksamhetenskattskyldigheten för

Sverigebeskattas iskallnäringsverksamheten inte längre
dubbelbeskattningsavtal,grund ettav

under beskatt-och dörskattskyldigbegränsatdelägaren är
ningsâret,

ellerlikvidation,skall träda ihandelsbolagetdet beslutas att
i konkurs.handelsbolaget försättsdelägaren eller

16-15816
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I vilka fall fonderna får övertas

Från enskild näringsidkare till enskild näringsidkareannan

14 § En expansionsfond får övertas om
samtliga realtillgångar i enskild näringsverksamhet övergåren-

till obegränsat skattskyldig fysisken testamente,person genom arv,
gåva eller bodelning, och

vid eller skriftligen förklararmottagaren testamente hanattarv-
expansionsfonden,övertar eller

vid gåva eller bodelningparterna träffar skriftligt avtal om-
övertagandet.

Expansionsfonden får dock inte till den del den överstigerövertas
värdet realtillgångama i näringsverksamheten vid övergången. Denav
får inte heller till den del denövertas överstiger värdet realtill-av
gångarna i näringsverksamheten vid utgången det tredje be-av
skattningsåret före det aktuella ökat med tredjedel. Värdeten av

somrealtillgångama skall beräknas det i 31 kap. 12 §sätt anges
första stycket l-4 och

Om expansionsfonden denövertas, fonden självövertaranses som
ha gjort avsättningarna och avdragen för dem.

Från enskild näringsverksamhet till handelsbolag

15 § En expansionsfond får överföras om
enskild näringsidkare överlåter samtliga realtillgångar ien-

näringsverksamheten till svenskt handelsbolag hanett harsom en
andel i eller överlåtelsen får andel ochgenom en

han lämnar skriftlig förklaring han för fonden tillatt överen en-
expansionsfond för andelen.

Om expansionsfonden överförs, delägaren ha gjort avsätt-anses
ningama och avdragen för dem för andelen i handelsbolaget.

Från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

16 § En expansionsfond får överföras om
obegränsat skattskyldig enskild näringsidkare överlåteren-

samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till aktiebolagett som
han aktier i elleräger överlåtelsen kommer aktierägagenom att

han lämnar skriftlig förklaring expansionsfonden skallatten-
beskattat kapitalersättas i bolaget, ochav
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72kapitaloch dettatill bolagethan skjuter till kapital motsvarar-
expansionsfonden.procent av

handelsbolagsdelägaretillhandelsbolagsdelägareFrån annan

fårexpansionsfond§17 En övertas om
obegränsattillövergårhandelsbolagsvensktandel i ett enen-

eller bodel-gåvafysiskskattskyldig testamente,genom arv,person
ning, och

hanförklararskriftligenellervid atttestamentemottagaren arv-
ellerexpansionsfonden,övertar

skriftligt avtalträffarbodelningellervid gåvaparterna om-
övertagandet.

till den del den överstigerExpansionsfonden får dock inte övertas
får inte hellerenligt kap.anskaffningsvärdet 47 Denjusteradedet

anskafñiingsvärdet vidjusteradedel den överstiger dettill denövertas
meddet aktuella ökatbeskattningsåret föredet tredjeutgången enav

tredjedel.
gäller i ställethandelsbolaget lagertillgång,andelen iOm attär

del den överstiger andelensexpansionsfonden inte får till denövertas
den del dentillskattemässiga värde. får inte hellerDen övertas
beskattnings-det tredjeöverstiger motsvarande värde vid utgången av

aktuella ökat tredjedel.före det medåret en
fonden självexpansionsfonden denOm övertarövertas, anses som

avsättningama och avdragen för dem.ha gjort

handelsbolag till näringsverksamhetFrån enskild

18 § expansionsfond får överförasEn om
delägare i svenskt handelsbolag tilldelas realtillgångaretten-

skiñe vid bolagets upplösning,genom
delägaren lämnar förklaring han förskriñlig överatten-

expansionsfond förexpansionsfonden för andelen i bolaget till en
enskild näringsverksamhet, och

finns särskildadet skäl uttagsbeskattning.mot-
expansionsfonden överförs, delägaren ha gjortOm av-anses

sättningama och avdragen för näringsverksamhet.dem i enskild
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Definition realtillgångarav

§ Med realtillgångar19 alla sådana tillgångar räknas iavses som
kapitalunderlaget för expansionsfond i enskild näringsverksamhet
med undantag kontanter, banktillgodohavanden och liknande till-av
gångar.

Expansionsfondsskatt

kap.20 § Av 1 2 § och kap. framgår59 9 § expansionsfondsskattatt
skall betalas vid avsättning till expansionsfond och att ett mot-en
svarande belopp skall dras från den slutliga skatten vid återföring.av

31 kap. Räntefördelning

Hur räntefdrdelning görs

Enskilda näringsidkare1 § och fysiska delägare iärpersoner som
svenska handelsbolag skall räntefördelning enligt bestäm-göra
melsema i detta kapitel.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte i fråga närings-om
verksamhet bedrivs europeisk ekonomisk intressegrup-som av en
pering eller utländsk juridisk utländsktän ettav en annan person
bolag.

och räntefördelningPositiv negativ

Vid positiv räntefordelning2 § får positivt fördelningsbelopp drasett
i inkomstslaget näringsverksamhet. kap. framgårAv 41 9 § attav

belopp skall intäkt i inkomstslaget kapital.tassamma upp som
Vid negativ räntefördelning skall fördelningsbeloppnegativtett

intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. kap.Av 41 9 §tas upp som
framgår belopp skall dras i inkomstslaget kapital.att samma av

och fördelningsbeloppPositivt negativt

3 positivt fördelningsbelopp§ Ett beräknas positivtatt ,ettgenom
kapitalunderlag för räntefordelning multipliceras med statslåneräntan
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ökad medbeskattningsåretförenovember åretvid utgången treav
procentenheter.

negativtberäknasfordelningsbeloppnegativtEtt att ettgenom
statslåneräntanmedmultiplicerasräntefördelningitalunderlag förkap

procentenhet.tidpunkt ökad medvid ensamma
tid tolvkortareelleromfattar längrebeskattningsåret änOm

motsvarande mån.ifördelningsbeloppet justerasskallmånader,
§§.framgår 8-17beräknaskapitalunderlagetHur av

från räntefördelningUndantag

negativapositiva ellerdetRäntefordelning skall inte§4 göras om
skattskyldige skalldenkronor.högst Omkapitalunderlaget 50 000är

forgäller dettakapitalunderlag,beräkna än ett summan avmer
kapitalunderlagen.

räntefördelningSärskilt positivom

beloppmed högsträntefördelning fårPositiv mot-§5 göras ett som
resultat.räntefördelning justeratförettsvarar

överskottetjusterade resultateträntefördelningMed det för avses
räntefördelningforenäringsverksamheteneller underskottet av

ökat med
egenavgiñer enligt 16 kap. 28föravdrag-

kap., ochperiodiseringsfond enligt 27tillavdrag för avsättning-
enligt 30kap.,expansionsfondavsättning tillavdrag för-

minskat med
i kap. 1315liknande ersättningarsjukpenning och som avses-

kap. 28egenavgifter enligt 16föråterfört avdrag-
periodiseringsfond enligt 27tillför avsättningåterfört avdrag-

ochkap.,
expansionsfond enligt kap.30tillför avsättningåterfört avdrag-

drafråndelvis avståfår helt ellerskattskyldige ettatt6 § Den av
fördelningsbelopp.positivt

fördelningsbeloppSparat

positiva grunddras påfordelningsbeloppethela detinte7 § Om avav
förasfördelningsbeloppbeloppåterstående sparatskall5 eller 6
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vidare till beskattningsår. Om den skattskyldige dånästa har ett
negativt fördelningsbelopp, skall det sparade fördelningsbeloppet
kvittas detta.mot

Kapitalunderlaget

Enskilda näringsidkare

8 § Med kapitalunderlaget för räntefördelning för enskild närings-en
idkare skillnaden mellan värdet tillgångarnapå och värdet påavses
skulderna i näringsverksamheten vid det föregående beskattningsårets
utgång

ökat med
underskott näringsverksamheten under föregåendedet be-av-

skattningsåret till den del avdrag för underskottetinte har gjorts enligt
kap.24någon de bestämmelser i 14 § första och andraav som anges

styckena,
kvarstående fördelningsbelopp, ochsparat-

sådan övergångspost i första14 § stycket,en som avses-
minskat med

72 expansionsfonden enligt kap. vid det föregåen-30procent av-
de beskattningsårets utgång, och

kapitaltillskott under det föregående beskattningsåret.-

Andelar i9 § svenska handelsbolag räknas aldrig tillgångar isom
näringsverksamheten.

10 § Som tillgångar eller skulder i näringsverksamheten räknas inte
fordringar eller skulder som avser

statlig inkomstskatt,-
statlig förmögenhetsskatt,-
kommunal inkomstskatt,-
egenavgifter,-
avkastningsskatt enligt 2 § lagen5 1990:661 avkast-om-

ningsskatt på pensionsmedel,
särskild löneskatt enligt 3 § lagen 1991:687 särskildom-

löneskatt på pensionskostnader,
statlig fastighetsskatt,-
mervärdesskatt skall redovisas i självdeklaration enligt 14som-

kap. §3 mervärdesskattelagen 1994:200,
avgift enligt lagen 1994:1744 allmänna egenavgifter, ochom-
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enligt taxeringslagenskattetillägg och törseningsavgiñ-
1990:324.

vid räknas ocksåavdrag gjorts beskattningen§ Till den del harll
följande skulder i näringsverksamheten:som

skuldreserveringar,-
avsättningar till periodiseringsfonder, och-

ersättningsfonder.avsättningar till-

§ Vid värdering tillgångarna skall12 av
skattemässigafastigheter lagertillgångar till detär tassom upp

har gjorts vidvärdet minskat med värdeminskningsavdrag som
beskattningen i räkenskapema,intemen

pågående arbeten,andra fastigheterlagertillgångar än samt
till det skattemässigakundfordringar och liknande tillgångar tas upp

värdet,
restvärdet,inventarier till det skattemässigatas upp

till anskafñiings-fastigheter kapitaltillgångarär tassom upp
medför mark, byggnader och markanläggningar ökatvärdet

gjorda värdeminsknings-förbättringskostnader och minskat med
avdrag,

valuta gäller vidfordringar i utländsk till det värdetas upp som
beskattningen,

medel skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmanna-6. på
konto till halva beloppet, ochtas upp

andra tillgångar till omkostnadsbeloppet vidtas upp en av-
yttring.

Vad värdeminskningsavdrag gäller också i frågasägssom om om
liknande avdrag för substansminsk-avdrag såsom skogsavdrag och
ning sådana belopp med vilka ersättningsfonder och liknandesamt
fonder har tagits i anspråk.

13 § Fastigheter i Sverige kapitaltillgångar och harärsom som
förvärvats före får stället förvärvade denutgången år 1990 iav anses

januari sådant fall skall hänsyn inte till utgifter och1 1993. I tas
avdrag före år 1993, vad i andra stycket.utöver som anges

Anskaffningsvärdet vid denna tidpunkt skall motsvaraanses en
viss del fastighetens taxeringsvärde för år 1993 minskad medav
värdeminskningsavdrag och liknande avdrag vid års1982-1993
taxeringar, avdragen tillår uppgått minst 10 procentom per av

delnämnda taxeringsvärdet. del taxeringsvärdet skallDenav av som
användas förär

småhusenheter 54 procent,-
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hyreshusenheter 48 procent,-
industrienheter 64 ochprocent,-
lantbruksenheter 39 till den del taxeringsvärdet inteprocent-

bostadsbyggnadsvärde eller tomtmarksvärde för privat-avser
bostadsfastighet.

Om marknadsvärdet byggnader,på mark och markanläggningar
förvärvade den januari vid det föregående1 1993som anses

beskattningsårets utgång understeg anskaffningsvärdet75 procent av
enligt andra stycket, skall detta värde justeras i skälig mån.

Med14 § Övergångsposten negativt fördelningsunderlag videttavses
års1995 taxering. Om den skattskyldige på grund förlängtav

räkenskapsår inte taxerades för näringsverksamheten då, iavses
stället negativt fördelningsunderlag vid 1996 års taxering.ett
Övergångsposten jämkningskall beräknas sådan för-utan av
delningsunderlaget gällde då, beskattningsåret omfattadesom om
längre eller kortare tid tolv månader.än

näringsverksamhetenOm övergår till fysisken person genom arv,
gåva, bodelning eller liknande förvärvarentestamente, sätt, övertar

Övergångsposten.

Bestämmelser fördelning15 § kapitalunderlaget mellan makarom av
tillsammans deltar i näringsverksamheten finns i kap.55 11som

Handelsbolagsdelägare

Med kapitalunderlaget16 § för räntefördelning för delägare i etten
svenskt handelsbolag det justerade anskaffningsvärdet föravses
andelen i bolaget beräknat enligt kap. vid det föregående47 beskatt-
ningsårets utgång

ökat med
kvarstående fördelningsbelopp, ochsparat-

sådan övergångspost i § första17 stycket,en som avses-
minskat med

värdet kapitaltillskott under det föregående beskattningsåret,av-
och

lån från bolaget till delägaren eller någon närstående till-
delägaren under det aktuella beskattningsåret, lånetpå interäntanom

marknadsmässig.är
Med kapitalunderlaget för räntefördelning för andel äravses som

lagertillgång i stället det skattemässiga värdet.
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vidfördelningsunderlagnegativtövergångspostenMed17 § ettavses,
förlängtgrundpåskattskyldigedentaxering. Om1995 års av

idå,näringsverksamhetenförtaxeradesinteräkenskapsår avses
taxering.1996 årsvidfördelningsunderlagnegativtstället ett

för-Övergångsposten jämkningsådanberäknasskall utan av
omfattadebeskattningsåretgällde då,delningsunderlaget omsom

delägarensmånader.tolv Om nettouttagtideller kortarelängre än
deunderbolagetfråntillskottochskillnaden mellan uttag

såväl hansöverstigithar1991-1994årenbeskattningsår taxeratssom
demellanskillnadenbeskattningenvidfrån bolagetnettoinkomst

hansdragits avunderskottdeochtagitsinkomster somsomuppsom
minskamellanskillnaden över-skallresultat,bolagetsandel av

gångsposten.
fysisktill testamente,övergårandelenOm genom arv,personen

övergångs-förvärvarenliknandeeller påbodelninggåva, sätt, övertar
posten.

Koncembidrag32 kap.

intäktochhos givarenskall drasKoncembidrag tas§1 somuppav
iförutsättningarnarför avdraggivaren visarhos attmottagaren, om

uppfyllda.kapiteldetta är
förkostnadbetalningintekoncembidrag ärMed som enavses en

intäkter.bibehållaellerför förvärvagivaren att

Definitioner

svenskaktiebolag,svensktmoderföretagMed2 § ett enavses
ömsesidigtsvensktellersparbanksvenskekonomisk förening, etten

aktierna eller90skadetörsäkringsföretag än procentäger avmersom
föreningekonomiskensvenskelleraktiebolagi svensktandelarna ett

ägda företaget.dotterföretag detmed helägtoch

Förutsättningar

dotterföretagoch helägtmellan moderföretagBidrag

helägt dotter-tillmoderföretagkoncembidrag från3 § Ett ettett
skallmoderföretagdotterföretag tillfrån helägtföretag eller ettett

förutsättningdras under attav
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varken givaren eller privatbostadsföretag,mottagaren är invest-
mentföretag eller förvaltningsföretag,

både givaren och redovisar bidragetmottagaren i själv-öppet
deklarationen vid års taxering,samma

dotterföretaget har varit helägt under givarens och mottagarens
hela beskattningsår eller sedan det började bedriva verksamhet av
något slag,

inte enligt dubbelbeskattningsavtalmottagaren skallett haanses
hemvist i utländsk ochstat,en

bidraget lämnas från dotterföretaget till moderföretaget,om
utdelning under beskattningsåret från dotterföretaget inte skall tas upp

intäkt hos moderföretaget.som

Bidrag mellan helägda dotterföretag

4 § Ett koncembidrag från helägt dotterföretag till helägtett ett annat
dotterföretag skälltill moderföretag dras desamma av, om
förutsättningar i 3 § l-4 uppfyllda och underärsom anges
förutsättning att

moderföretaget investmentföretag ellerär förvaltningsföretag,
utdelning under beskattningsâret från det dotterföretag som ger

koncembidraget inte skall intäkt moderföretaget,tas ellerupp som av
utdelning under beskattningsåret från det dotterföretag tarsom
koncembidraget skallemot intäkt moderföretaget.tas upp som av

Bidrag mellan företag kan fusionerassom

§ koncembidrag5 Ett från moderföretag till svensktett aktiebolagett
inte helägt dotterföretagär skall drasett de förutsättningarsom av, om

i 3 § och2 4 uppfyllda och ägarförhâllandenaärsom anges om
under givarens och hela beskattningsår ellermottagarens sedan

började bedriva verksamhetmottagaren något slag har varit sådanaav
fusioner mellanatt mottagaren moderföretag och dotterföretaggenom

har kunnat uppgå i moderföretaget. I sådana fall skall fusion anses
kunna moderföretagäga när ett 90äger änrum procentmer av
aktierna i dotterföretag, inte iett andra fall.men
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förmedlasBidrag kunnatsom

lämnahade kunnatgivaren ettskall draskoncembidrag§6 Ett av om
elleravdrag enligt 4tillmedföretagkoncembidrag till rättannatett

ytterligareförmedlingdirekt ellerdärefter,§ och bidraget5 avgenom
sådantvidarebefordras till sätthade kunnat ettföretag, mottagaren

för detavdragtillhaftskulle hatörmedlande företag rättvarjeatt
vidarebefordrade bidraget.

Ändrade ägarförhållanden

moderföretagtilldotterföretagblir helägtföretag nytt§ ett7 Ett som
ochgivarensdet till utgången mottaga-fortsätteroch att avvarasom

underhelägtha varitägarförändringenbeskattningsår trotsansesrens
dotterfö-ochmoder-förhållandena mellanbeskattningsåret,hela om
föregickbeskattningsårbådasdelhela denunderretaget somav

avdraghañ tillskulleföretagenvarit sådana rättägarförändringen att
underhade beståttförhållandenatill varandrakoncembidragför om

beskattningsår.hela deras

Dispens

ochgivarenhosbidrag drasmedgefår tas§ Regeringen8 att ett av
de förutsätt-fleraellerhosintäkt ävenmottagaren avenomupp som
gäller dockuppfyllda. Detintei detta kapitelningar ärangessom

bara om
aktiebolag,svensktsåväl givaren är ettmottagaren ensom-

svensktSparbank ellersvenskekonomisk förening,svensk etten
skadeförsäkringsföretag,ömsesidigt

intressegemenskap medgivaren har mottagaren,-
betydelseväsentligverksamhetförlämnasbidraget är avsomen-

ochsynpunkt,samhällsekonomiskfrån
redovisasbidraget öppet.-

Kommissionärsiörhållanden33 kap.

verksamhet förbedriverkommissionärsföretag ett1 § Om ett en
överskot-kommittentfciretageträkning, fårkommittentföretags ta upp

uppkommerdetkommissionärsverksamheten eller, etttet omav
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underskott, dra detta, förutsättningarna i detta kapitel ärav om
uppfyllda.

Överskott eller underskott kommissionärsverksamheten skallav
hos kommittentföretaget behandlas företaget självt hadesom om
bedrivit verksamheten.

Bestämmelser verksamhet för flera kommittentföretagsom
finns iräkning 4 och §§.5

Definitioner

2 § Med kommissionärsföretag svenskt aktiebolag ellerettavses en
svensk ekonomisk förening bedriver verksamhet i föregetsom namn

eller flera andra svenska aktiebolags eller svenska ekonomiskaett
föreningars räkning.

Med kommittentföretag det bolag eller förening fördenavses vars
räkning verksamheten bedrivs.

Förutsättningar

kommittentföretagEtt

Överskottet3 § eller underskottet kommissionärsverksamheten fårav
respektive dras hos kommittentföretaget under förutsätt-tas upp av

ning att
kommissionärsförhållandet grundat på skriftligt avtal,är
kommissionärsföretaget bedriver kommissionärsverksamheten

uteslutande för kommittentföretagets räkning,
kommissionärsföretaget under beskattningsåret inte bedriver

verksamhet i nämnvärd omfattning vid sidan kommissionärs-av
verksamheten,

verksamheten har bedrivits detpå kapiteli dettasätt som anges
under båda företagens hela beskattningsår eller sedan kommis-
sionärsföretaget började bedriva verksamhet något slag,av

beskattningsåren för båda företagen slutar vid tidpunkt,samma
och

båda företagen skulle ha till avdrag för koncembidrag enligträtt
till32 kap. de hade lämnat sådant det andra företaget underom

beskattningsåret.
Vid prövning förutsättningen i första stycket skall kommis-6av

sionärsverksamheten ingå i båda företagens verksamhet.anses
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Flera kommittenzföretag

kommissionärsverksamhetbedriverkommissionärsföretaget4 § Om
beskatt-underräkningkommittentföretagsför eller fleratvå samma
drasrespektiveeller underskottetöverskottetningsår, får tas avupp
stycketförstai §3förutsättningarhos dessa företag de angessomom

kommittentföretag.varjeförhållande tilluppfyllda il och 3-6 är
kommissionärsverk-bedrivakommissionärsiöretagetskallDessutom

räkning.kommittentföretagensuteslutande församhet

ansökan§ efter4tillämpningvidSkattemyndigheten får§5 avav
förstai §förutsättningen 3frånkommittentföretagen medge undantag

organisa-tillkommitkommissionärsförhållandet harstycket avom
synnerli-andrafinnsdetellermarknadstekniska skältoriska eller om

skäl.ga
Riksskatteverket.hosöverklagasfårSkattemyndighetens beslut

över-klagas.får inteRiksskatteverkets beslut

näringsverksamhetiutdelningar34 kap. Räntor och

bestämmelserkapitel finnsdetta1 § I om
kapital iinkomstslaget 2bestämmelser ivissatillämpning av-

optionslån i 3kapitalrabatt på-
i 4-9 §§,vinstandelslånför påavdragsrätt ränta-

iutdelning 10lämnadavdrag för-
och§§,utdelningar i 11-21skattefria-

§§.skattefritt i 22-28delatshar-tillgångar utsom
privatbostads-frånutdelningförskattefrihetbestämmelseEn om

finns i kap. 9företag 15
räknasersättningarutsträckningi vilkenBestämmelser somom

frågafinns iränta om
ochkap. 28-insättningsgaranti i 42

kap.i 42avyttrade tillgångarförlivräntai formersättningar av-
29-31 §§. i

ibestämmelsernatillämpasnäringsverksamhetinkomstslaget§2 I
kapitalinkomstslaget om

intäkt i kap.41utdelningochskall räntata somuppsomvem-
12

andraoch§ förstai kap. 13utdelning 41tillförvärv rättav-
styckena,
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utnyttjande företrädesrätt till teckning vinstandelslån i 41av av-
kap. 15

utdelning aktier i dotterbolag i 41 kap. 16av-
utbetalningar vid nedsättning aktiekapital eller reservfond ochav-

liknande förfaranden i kap.41 17
utskiñning från ideella föreningar i kap.41 18-
utskiftning från ekonomiska föreningar i kap.41 19-22 §§,-
utdelning från delägarbeskattade utländska juridiska ipersoner-

kap.41 23
utdelning och utskiftning från dödsbon efter intepersoner som-

obegränsat skattskyldiga vid dödsfallet i 41 kap. 24var
skattetillgodohavanden i kap.41 25 och-
lotterier i kap.41 26-

Om aktierna falli i 41 kap. eller16 § blir lagertill-20som avses
gångar hos skall det lägsta aktiemas anskañningsvärdemottagaren, av
och deras verkliga värde intäkt kap.I 17tas mottagaren.upp som av

anskaiifningsvärdet6 och 7 finns bestämmelser hur skallom
bestämmas i sådana fall.

Kapitalrabatt på optionslån

3 § Ett svenskt aktiebolag skuldebrev förenade med köp-utsom ger
eller teckningsoptioner avseende aktier, skall inte dra eventuellav en
skillnad mellan emissionspriset och marknadsvärdet.

Avdragsrätt för påränta vinstandelslån

4 § svensktEtt aktiebolag eller svensk ekonomisk föreningen som
har tagit vinstandelslån, skall dra Vinstandelsräntanett bara iupp av
den utsträckning följer 5-9 §§.som av

Med vinstandelsränta storlek beroenderänta detäravses vars av
låntagande företagets utdelning eller vinst och med vinstandelslån

lån med helt eller delvisett ränta vinstandelsränta.äravses som
För på vinstandelslån gällerränta allmänna bestämmelserannan

till avdrag för kostnaderrätt i näringsverksamheten.om

Emissioner den allmänna marknaden

Vinstandelsräntan5 § skall dras lånet har bjudits tillutav om
teckning denpå allmänna marknaden.
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skall vinst-fåmansföretag,det låntagande företagetOm är ett
tillbetalasdendeltill dendock drasandelsräntan inte av

i företaget,aktie- eller andelsägare
i företaget,företagsledare

ellerelleri 1till någonnärståendeär avsessomsomperson
medintressegemenskapgrund harpånågon annansom

företaget.

Riktade emissioner

företrädesrättellerhar fåttflera ensamrättellerOm6 § personeren
drasvinstandelsräntan ensamrättenskalllånet,teckningtill av omav

till någonhar lämnatsinteföreträdesrätteneller som
företaget,låntagandei detandelsägareaktie- ellerär

i kap.14med företagetintressegemenskaphar sådan som avses
22

ellerfåmansföretag,detföretagetföretagsledare i är ettär om
eller andelsägareaktieägareföretagsledare,närstående tillär en

fåmansföretag.deti företaget är ettom

Är noterade pålåntagande företagetaktiema eller andelarna i det§7
vinstandelsräntanskallmarknadsplats,svensk börs eller auktoriserad

fåttharandelar i företagetellerde aktierdras även ägerom somav
har lämnatsföreträdesrättenföreträdesrätt till teckning lånet, omav

eller andelar.förhållande innehav aktiertill derasi av
värdesammanlagdaskall dras skall detOm räntan genomsomav,
andelsägamaaktie- ellerföreträdesrättema kan ha tillförts tasanses

beskattningsårdetintäkt skallföretaget. Intäkten tas uppavupp som
lånet avslutas.teckningendå av

drasvinstandelsräntanSkattemyndigheten får medge även8 § att av
förbehål-harandelar i företagetaktier ellereller flera ägersomom en
beslutför sådantförutsättningtill teckning lånet. ärlits En etträtt av

medaffärsmässig grundkan ha bestämts pålånevillkoren antasatt
lånettill omständigheternahänsyn när togs upp.

Riksskatteverket.får överklagas hosSkattemyndighetens beslut
Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

skallfåmansföretag,det låntagande företaget9 § Om är ett
i 6-8 §§förutsättningarnavinstandelsräntan inte dras även omav -

-till den del den betalas tilluppfylldaär
i företaget,aktie- eller andelsägare
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företagsledare företaget,i
närstående till någonär i eller eller1person som som avses

någon på grund har intressegemenskap med före-som annan
taget.

Avdrag för lämnad utdelning

10 § Bestämmelser i vilka fall lämnad utdelning skall drasom av
finns frågai om

investmenttöretag och värdepappersfonder i 38 kap. 15-
kooperativa föreningar i kap.38 18-21 §§,-
sambruksföreningar i kap.38 25-
samfálligheter i 38 kap. 26 och-
Sparbankemas säkerhetskassa i kap.38 28-

Skattefria utdelningar

11 § Med utdelning i 12-18 inte sådan utdelning på andelaravses
i kooperativa föreningar i form rabatt eller pristillägg denav som
utdelande föreningen skall dra enligt kap.38 19av

Utdelning till förvaltningsföretag svenska aktier andelarpå och

Utdelning12 § förvaltningsföretag från svensktett tar emot ettsom
aktiebolag eller svensk ekonomisk förening skall inte tasen upp som
intäkt till den del den utdelning förvaltningsföreta-motsvaras av som

beslutar för beskattningsår. Sådan utdelningget samtligasamma av
aktier i svenskt aktiebolag i 41 kap. räknas16 § inteett som avses
i utdelningen från förvaltningstöretaget.

förvaltningstöretag13 § Med svenskt aktiebolag och svenskavses
ekonomisk förening förvaltar värdepapper eller liknande till-som
gångar och i övrigt varken direkt eller indirekt bedriver änsom mer
obetydlig verksamhet. förvalt-Investmentföretag inteanses som
ningsföretag.
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och andelarnäringsbetingade aktiersvenskaUtdelning på

andelar i svenskaaktier ochnäringsbetingadeUtdelning på14 §
skall inteekonomiska föreningaraktiebolag och svenska tas upp som

denintäkt, tas emot avom
föreningekonomisksvensksvenskt aktiebolag ellerett somen-

förvaltningsföretag,ellerinvestmentföretaginte är
Sparbank, ellersvensken-

skadeförsälcringsföretag.svenskt ömsesidigtett-

och andelaktieoch andelnäringsbetingad aktieMed15 § somavses
förutsättninglagertillgång, underinte attär -

andelar iaktier ellerföretagetsröstetalet försammanlagdadet
25utgångbeskattningsåretsföretaget viddet utdelande motsvarar

andelar i detellersamtliga aktierförröstetaletellerprocent avmer
ellerföretaget,utdelande

andelen betingaselleraktiensannolikt innehavetdet attgörs av
medeller företagföretagetbedrivsverksamhet somavavsomav

förhållandenorganisatoriskaelleräganderättsförhållandenhänsyn till
detkan stå nära.anses

aktier ellerutdelning påför§ gäller inteBestämmelserna i 1416 §
detförvaltningsföretaginvestmentföretag ellerandelar från ett .om

på vilkaeller andelarenstaka aktierutdelande företaget änäger mer
eller andelarnaaktiemaintäkt,skulle ha tagitsutdelning som omupp

andelama iaktiema ellerdet företagdirekthade ägerägts somav
investmentföretaget.ellerförvaltningsföretaget

företagandelar iaktier ellerföretag förvärvar annat17 § Om ettett
verkligttillgångfåruppenbart förvärvareninteoch det attär aven

förinte §verksamhet, gäller 14till sinvärde med hänsynsärskiltoch
vidutdelande företagethos detmedel farmssådanautdelning somav

inbetaldellertillskjutet beloppoch inteförvärvet motsvararsom
medel sådanaandraförsta hand skeUtdelning iinsats. änavanses

inbetald insats.belopp ellertillskjutetmotsvararsom

utdelning påheller för sådangäller inteBestämmelsen i 14 §18 §
föreningen skall drautdelande kooperativadenförlagsinsatser avsom

kap. 20enligt 38
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Utdelning utländska aktierpå och andelar

Utdelning19 § på aktier och andelar i utländsk juridisken person
skall inte intäkt svenskt företagtas ettupp som av om

utdelningen på grund 11-18 inte skulle ha tagitsav upp som
intäkt den utdelande juridiska hade varit svensk, ochom personen

inkomstbeskattningen den utländska juridiska inteav personen
väsentligt lindrigare inkomstbeskattningen enligt denna lagär än av
svenskt företag med motsvarande inkomster.ett

Förutsättningen i20 § § skall alltid19 2 uppfylldanses om
den utländska juridiska hemmahörande i deär ettpersonen av

länder med vilka Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtalett som
omfattar inkomster i allmänhet avtalsländer,

den juridiska inkomster har uppkommit i verksamhetpersonens
i Sverige eller i något avtalsland, och

inkomsterna beskattas med inkomstskatt normal i detären som
land eller de länder där verksamheten bedrivs.

inkomsterna tillOm obetydlig del har uppkommit i verksamhet i
andra länder avtalsländer eller i särskiltnågon skattemässigtän
gynnad verksamhet, hindrar inte detta förutsättningarna i förstaatt
stycket och uppfyllda.2 3 anses

§ Aktier och andelar21 i företag hemmahörande iett ärsom en
utländsk medlem i Europeiska gemenskapenstat ärsom anses som
näringsbetingade också innehavet 25 ellermotsvarar procentom mer

aktie- eller andelskapitalet i företaget och aktierna ellerävenav om
andelarna lagertillgångar.är

Med företag hemmahörande i utländskär ärstatsom en som
medlem i Europeiska gemenskapen utländskt företagavses som

bedrivs i denågon associationsformer i bilagaav som anges
34.1,

enligt skattelagstiñningen i medlemsstat hemma-en anses
hörande i den och inte enligt dubbelbeskattningsavtal medstaten ett
tredje land ha hemvist utanför gemenskapen, ochanses

skyldigt betala någon de skatter i bilagaär att av som anges
34.2, valmöjlighet eller till undantag.utan rätt

Tillgångar har delats skattefrittutsom

22 § Bestämmelserna i gäller i de fall23-28 då
tillgång delas till juridiskuten en person,-



kap. 17934SOU 1997:2.

inte skallgrund bestämmelserna i 11-21utdelningen av-
intäkt, ochtas upp som

den utdelandeuttagsbeskattafinns särskilda skäldet mot att-
juridiska personen.

Lager

ellerkundfordringarpågående arbeten,lagertillgångar,23 § Om
värde hosskattemässigttill högreliknande tillgångar etttas upp

mellanskillnadenskallhos utdelaren, tasänmottagaren upp som
intäkt hos mottagaren.

Inventarier

iinträderinventarier delasdet24 § Om mottagarenår ut,som
värdeminskningsavdrag.frågautdelarens skattemässiga situation i om

Kapitaltillgångar

.Om iinträderdelaskapitaltillgångar25 § det mottagarenut,är som
anskaffningsvärde ochfrågaskattemässiga situation iutdelarens om

kapitalvinstberäkning.påverkarannat ensom

skog och bostadsrättermarkanläggningar,Särskilt byggnader,om

delasbyggnader eller markanläggningardet26 Om ut,§ är som
i frågasituation ocksåutdelarens skattemässigaiinträder mottagaren

förbättrande reparationeroch förvårdeminskningsavdrag avdragom
underhåll.och

i utdelarensinträderdelasdet skog27 Om§ är ut, mottagarensom
fråga skogsavdrag.skattemässiga situation också i om

inträderdelasnäringsbostadsrätter28 Om det§ mottagarenut,är som
förfråga avdragsituation också ii utdelarens skattemässiga om

underhåll.förbättrande reparationer och
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35 kap. Svenska fusioner

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga fusioner enligtom
kap. aktiebolagslagen14 22 § 1975:1385,
kap.12 och3 8 lagen ekonomiska1987:667 för-om

eningar,
kap. och bankaktiebolagslagen11 l 18 1987:618,

kap. och7 2 8 sparbankslagen 1987:619,
10 kap. och2 8 lagen 1995:1570 medlemsbanker,om

och
.15 kap. och försäkringsrörelselagenl 18 1982:713.a

Bestämmelserna i och gäller4 7 också försäk-när ett
ringsföretags hela försäkringsbestånd i andra fall i förstaän som avses
stycket försäkringsföretag.övertas ett annatav

Vad i detta kapitel det överlåtande företaget gäller,sägssom om
det finns flera överlåtande företag, och dessa.vart ettom av

Uttagsbeskattning

Fusionen2 § skall inte leda till uttagsbeskattning enligt kap.15 2

Kapitalvinster och kapitalförluster

Kapitalvinster3 § och kapitalförluster uppkommer fusionenvidsom
hos något de deltagande företagen skall inte intäkttasav upp som
respektive skall inte dras av.

Återföring Värdeminskningsavdragav

4 § Värdeminskningsavdrag skall inte återföras enligt 23 kap.m.m.
hos det överlåtande företaget.

Lager

§ Om lagertillgångar,5 pågående arbeten, kundfordringar eller lik-
nande tillgångar till högre skattemässigt värde hos dettas ettupp
Övertagande företaget hos det överlåtande, skall mellanskillnadenän

intäkt hos det företaget.Övertagandetas Motsvarande gällerupp som
leverantörsskulder eller sådana förpliktelser jämförbaraärom som
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Övertagandedetvärde hostill lägrelagertillgångarmed etttas upp
överlåtande.hos detföretaget än

Inventarier

Övertas företaget i detÖvertagandeinträder detinventarier, över-6 §
värde-frågasituation iskattemässigaföretagetslåtande om

minskningsavdrag.
Övertagandevärde i dettill högretillgångarnaOm etttas upp
får företagetstycket,förstaföljerföretagets räkenskaper än som av

mellanskillnadenavskrivning bararäkenskapsenligtillämpa tasom
fusionenbeskattningsår dåskall detintäkt. Intäkten tas uppupp som

ochbeskattningsåretdetfördelas med lika beloppgenomförs eller
beskattningsåren.de följandetvå

Kapitaltillgångar

Övertas förpliktelser, inträdermotsvarandeellerkapitaltillgångar7 §
skattemässigaöverlåtande företagetsföretaget i detdet Övertagande

påverkarochanskañhingsvärdei frågasituation annat ensomom
kapitalvinstberäkning.

ochmarkanläggningar, skogbyggnader,Särskilt om
bostadsrätter

Övertas inträder detmarkanläggningar,byggnader eller över-8 §
situationskattemässigaöverlåtande företagetsföretaget i dettagande

förbättrandeoch avdrag förvärdeminskningsavdragfrågaockså i om
och underhåll.reparationer

Övertas överlåtandeföretaget i detinträder det Övertagandeskog,9 §
skogsavdrag.skattemässiga situation också i frågaföretagets om

Övertas företagetnäringsbostadsrätter, inträder det Övertagande10 §
situation också i frågaöverlåtande företagets skattemässigai det om

förbättrande reparationer och underhåll.avdrag för
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Framtida utgifter

Övertas11 § betalningsansvaret för framtida utgifter det över-som
låtande företaget har dragit skall avdraget återföras hos detav,
Övertagande företaget. Det Övertagande företagets avdragsrätt för
utgifterna skall bedömas med utgångspunkt i förhållandena vid
beskattningsårets utgång.

Kvarstående kapitalförlust på delägarrätter

Övertagande företaget12 § Det det överlåtande företagetsövertar rätt
till sådant avdrag för kvarstående kapitalförlust på delägarrätter som

i46 kap. första34 § stycket.avses
fusionenOm sker enligt kap.14 22 § aktiebolagslagen

1975:1385 och moderbolaget fåmansföretag vid utgångenär ettom
det beskattningsår då fusionen sker eller dotterbolaget ettav var

företagsådant vid ingången det föregående beskattningsåret, gällerav
första stycket bara moderbolaget vid tidpunkt ägdesistnämndaom

90 aktierna i dotterbolaget.än procentmer av
fusionenOm sker enligt kap.12 eller 3 § lagen 1987:667l om

ekonomiska föreningar, gäller första båda före-stycket bara om
ningarna kooperativa.är

Hänvisningar

13 § Bestämmelser fusion finns också i frågaom om
periodiseringsfonder i 27 kap. 8 och §§,l4-
ersättningsfonder i kap.28 20 och §§, och23-
underskott i kap.39 14-20 §§.-

36 kap. Internationella fusioner och fissioner

§ Bestämmelserna i detta1 kapitel gäller vid internationella fusioner
och fissioner.

Definitioner

Med2 § internationell fusion ombildning uppfylleravses en som
samtliga följande förutsättningar:
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skulder ochsamtliga tillgångarföretagseller fleraEtt samt
fleraföretag, ellerbefintligtförpliktelserandra övertas ett annatav

förpliktelserandraskulder ochtillgångarsamtligaföretags samt
företag.dem nybildatövertas ett avav

företagenöverlåtandeeller deöverlåtande företaget2. Det upp-
likvidation.löses utan

Övertagandet hemma-vidföretagOmbildningen berör ärsom
Europeiska unionen.imedlemsstaterhörande i olika

associationsformerdebedrivs i någon4. Företagen som angesav
i bilaga 36.1.

de skatterbetala någonskyldigaFöretagen är att som angesav
till undantag.valmöjlighet elleri bilaga 36.2, rättutan

elleröverlåtande företageti detandra aktieägaretillErsättning
formlämnas iÖvertagande företagetdetöverlåtande företagende än

ersättningeventuellt kontantföretaget ochÖvertagandeaktier i detav
de aktiernominella värdet pådettiohögst procentmotsvarar avsom

aktier,värde på dessanominelltersättning. Saknaslämnas somsom
beräknas påställetersättningen itillåtna kontantaskall den högsta

företagetÖvertagandedetaktiekapitalet iinbetaladeden del detav
aktiema.sig påbelöpersom

uppfyllerombildninginternationell fissionMed3 § somavses en
förutsättningar:följandesamtliga

för-och andraskuldertillgångarsamtligaföretagsEtt samt
andra företag.eller fleratvåpliktelser övertas av

likvidation.upplösesöverlåtande företagetDet utan
Övertagandet hemma-vidföretagOmbildningen berör ärsom

Europeiska unionen.imedlemsstateri olikahörande
associationsformerdebedrivs i någonFöretagen angessomav

"i bilaga 36.1.
skatterdebetala någonskyldigaFöretagen är att som angesav

till undantag.ellervalmöjligheti bilaga 36.2, rättutan
deöverlåtande företageti detandra aktieägare äntillErsättning

Övertagandei detaktieri formlämnasÖvertagande företagen av
högst tioersättningeventuellt kontantoch motsvararföretaget som

lämnasde aktiervärdet pånominelladet somprocent somav
dessavärde pånominelltSaknasföretag.respektiveersättning av

beräknasi ställetersättningenkontantatillåtnaden högstaskallaktier,
företagetÖvertagandeiaktiekapitalet detinbetaladedetdelpå den av

aktierna.sig påbelöpersom
tillersättninglämnarÖvertagande företagendeochVart ett av

erhålls.dettill värdetförhållandeiaktieägareandra somav
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§ företag4 Ett hemmahörande i viss medlemsstatanses vara en om
det enligt lagstiftningen i denna hemmahörande i iärstat staten
skattehänseende och inte ha hemvist i på grundstatanses en arman av

dubbelbeskattningsavtal. Om företaget enligt dubbel-ett ett
beskattningsavtal ha hemvist i medlemsstat, detanses en annan anses

hemmahörande i denna andra medlemsstat.vara
överlåtande företagOm har fast driftställe i Sverige ochett ett

både det överlåtande och det Övertagande företaget hemmahörandeär
i andra medlemsstater, tillämpas överlåtande7-15 detsom om
företaget hade varit hemmahörande i Sverige.

Med fast driftställe§ i Sverige i detta kapitel5 sådan platsavses en
affärsverksamhetför eller sådan verksamhet fastär etten som

driftställe i Sverige enligt 2 kap. § och, det finns dubbel-27 ettom
beskattningsavtal med den där det företagetÖvertagande ärstat
hemmahörande, enligt avtalet.

Vad i detta6 § kapitel det överlåtande företaget vidsägssom om
fusioner gäller, det finns flera överlåtande företag, ochvart ettom av
dessa. Vad i detta kapitel det Övertagande företagetsägssom om
gäller vid fissioner i stället de Övertagande företagen.

Vad aktier i detta kapitel gäller också andelar.sägssom om

Huvud regler

internationell fusion7 § En eller fission skall inte leda till detatt
överlåtande företaget skall intäkter eller avdrag, detta göraupp om

framgårinte något eller11 16annat av

Övertagande företaget8 § Det inträder i det överlåtande företagets
skattemässiga situation, det inte framgår något §§.9-16annatom av

Tillgångar och förpliktelser

fråga9 § tillgångarI och förpliktelser gäller och bara till7 8om
den del

tillgångarna och förpliktelsema överförs från företag ärett som
hemmahörande i Sverige till företag hemmahörande iett ärsom en

medlemsstat,annan
tillgångarna och törpliktelsema knyts till fast driñställe iett

Sverige för det Övertagande företaget, och
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frånundantagenintefasta driftställetfrån detinkomsten är3.
dubbelbeskattningsavtal.grundi Sverigebeskattning ettav

avskrivningRäkenskapsenlig

Övertagandevärde detitill högreinventarier10 § Om etttas upp
tillämpafår företagetföljer 8företagets räkenskaper än som av

mellanskillnadenavskrivning bararäkenskapsenlig tas somuppom
ellerfusionenbeskattningsår dådetskallIntäktenintäkt. tas upp

det beskatt-belopp pålikafördelas medellergenomförsfissionen
beskattningsåren.följandede tvåningsåret och

reserveringarFonder och

ersättningsfonder ochperiodiseringsfonder,fråga11 § I reserve-om
förutsättning-debaragäller och 8utgiñer 7framtidaringar för om

ochtillgångarnadelnågoni frågaföreliggeri 9 § avomangesar som
förpliktelsema.

ersättningsfonderochperiodiseringsfonderskallfissionerVid
nettovärdetill detförhållandeiÖvertagande företagenfördelas de
skillnadennettovärdeMedvarje företag.överförs till avsessom

i beskatt-törpliktelsemapåoch värdettillgångarnavärdet påmellan
ningshänseende.

kvarstående kapitalförlustochUnderskott

F usioner

underskott enligt 39föravdragfrågagäller § ifusioner 8Vid12 § om
enligtdelägarrätterkapitaltörlust påkvarståendeföroch avdragkap.

idotterföretag gårhelägtbarastycketförstakap. 34 § när46 ett upp
bankaktie-företagetöverlåtandedeteller är ettmoderföretagsitt när

förutsätt-dekrävsförsäkringsaktiebolag. Dessutom attbolag eller ett
tillgångarnadelnågonföreligger i fråga§i 9ningar avomangessom

förpliktelsema.och

företagetÖvertagandekap. det övertarenligt 39Underskott§13 som
dras förstskalloch §§,enligt 8 12överlåtande företagetfrån det av

skedde.fusionenbeskattningsår dåefter detbeskattningsåretdet sjätte
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Om det överlåtande företaget bankaktiebolag ellerär ett ett
försäkringsaktiebolag, gäller beloppsspärren i kap.39 10-12 för
det Övertagande företagets till sådant avdrag. Med utgifträtt iavses
sådana fall fusionsvederlaget.

14 § Om det överlåtande företaget fåmansföretag vid ingångenettvar
beskattningsåret före det beskattningsår då fusionen skedde, skallav

kvarstående kapitalförlust på delägarrätter enligt kap.46 § första34
stycket dras enligt 8 och bara12 det Övertagande företagetav om
ägde 90 aktiernaän i det överlåtande företaget vidprocentmer av

tidpunkt.samma

F issioner

15 § Vid fissioner gäller inte 8 § i fråga avdrag för underskottom
enligt kap.39 och avdrag för kvarstående kapitalförlust på del-

enligt 46 kap. 34 § förstaägarrätter stycket.

Tillgångar knutna till fast driftställeett i medlemsstaten annan

16 § Om tillgångar och förpliktelser överförs internationellgenom en
fusion eller fission från företag hemmahörandeett i Sverigeärsom
till företag hemmahörande iett är medlemsstat, gällersom en annan
andra och tredje styckena till den del tillgångarna och förpliktelsema

knutna till plats iär tredje medlemsstat fast driftställeär etten en som
där enligt dubbelbeskattningsavtal mellanett Sverige och den tredje

eller det inte finns någotstaten dubbelbeskattningsavtalom som- -
skulle ha varit fast driftställe där kap.2ett 27 § hade tillämpats iom
denna stat.

fusions-En eller fissionsförlust skall inte dras av.
Det överlåtande företaget har vid tillämpning kap.16 18 ochav

19 och lagen 1986:468 avräkning utländsk skatt tillrättom av
avdrag respektive avräkning för utländsk skatt det hadesom om
betalat den skatt skulle ha tagits i den tredje det inteut statensom om
hade funnits sådan lagstiftning där skall finnas enligt detsom av
Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 direktivetantagna

beskattningssystem för ñision,ett fission,gemensamt överföringom
tillgångar och utbyte aktier eller andelar berör bolag i olikaav av som

medlemsstater 90/434/EEG.
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överlåtande företagetdetaktieägarna ihosSkattekonsekvenser

överlåtandedethade aktier iföretagetÖvertagandedetOm17 §
avdragnågotintäkt ellernågonskall det inte göraföretaget, ta upp

upplöses.överlåtande företagetdetgrund attav
understegför aktiernaröstetaletdock intestycket gällerFörsta om

fallsådantöverlåtande företaget. Ii detsamtliga25 rösterprocent av
tillämpas 18

detöverlåtande företageti detandra aktieägare änfråga18 § I om
internationellabestämmelsernaföretaget tillämpasÖvertagande om

och ilagertillgångarpå aktierkap. 13-18i äraktiebyten 17 som
kapitaltillgångar.aktierkap. 20-2846 ärsom

verksamhetsöverlåtelserInternationella37 kap.

internationellagäller vidkapiteli dettaBestämmelsernal §
verksamhetsöverlåtelser.

Definitioner

överlåtelseverksamhetsöverlåtelseinternationellMed2 § avses en
förutsättningar:följandesamtligauppfyllersom

i ellerverksamheten elleritillgångarsamtligaföretagsEtt en
företag.överlåts tillverksamhetsgrenarflera ett annat

medlems-hemmahörande i olikaöverlåtelsenvidFöretagen är
unionen.i Europeiskastater

associationsfonnerdebedrivs i någonFöretagen angessomav
i bilaga 36.1.

de skatterskyldiga betala någonFöretagen attär angessomav
undantag.tillvalmöjlighet ellerbilagai 36.2, rättutan

företaget.Övertagandei detform aktieriErsättningen lämnas av
förpliktelserandraskulder ellerföretaget haröverlåtandedetOm som

ocksålämnasersättningenfåröverlåtna tillgångarna,till dehänför sig
för dessaÖvertagande företagetdetform övertar ansvareti attav

förpliktelser.
omfattasrörelsegrensådanMed Verksamhetsgren avsomenavses

den bestäm-eller,1995:1554årsredovisningslagenkap. 6 §5 om
verksamheten.delmotsvarandetillämplig,intemelsen är aven

andelar.ocksåkapitel gälleraktier i dettaVad sägs omsom
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3 § Bestämmelserna företag hemmahörande och vadom var anses om
med fast driftställe i Sverige i 36 kap. och tillämpas4 5som avses

också vid internationella verksamhetsöverlåtelser.

överlåtandeDet företaget

4 § Vid internationella verksamhetsöverlåtelser skall ersättningen inte
intäkt hos det överlåtande företaget. stället skallItas upp som

följande intäkt:tas upp som
det skattemässiga värdet fastigheter lagertillgångarärav som

minskat med Värdeminskningsavdrag har gjorts vid beskattning-som
inte i räkenskapema,en men

det skattemässiga värdet andra lagertillgångar fastigheter,änav
pågående-arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar,av av av

och
det skattemässiga restvärdet inventarier.av

deOm överlåtna inventariema bara del det överlåtandeär en av
företagets samtliga inventarier, skall skälig del restvärdet fören av

somsamtliga inventarier skattemässigt restvärde för detas upp
överlåtna inventariema.

Överlåtelsen§ skall inte leda5 till uttagsbeskattning enligt kap.15
§hos det överlåtande företaget.2

6 § Kapitalvinster och kapitalförluster uppkommer vid över-som
låtelsen hos det överlåtande företaget skall inte intäkttas upp som
respektive skall inte dras av.

Värdeminskningsavdrag7 § skall inte återföras enligt kap.23m.m.
hos det överlåtande företaget.

anskaffningsvärde8 § Som för de aktier det överlåtande före-som
får i ersättning, skillnaden mellan värdena i beskatt-taget anses

ningshänseende depå tillgångar överlåts och de förpliktelsersom som
övertas.

företagetöverlåtandeDet och det Övertagande

Vid9 § internationella verksamhetsöverlåtelser tillämpas också 36
kap. och8-11, 16 §§. det i dessaNär bestämmelser hänvisas till 36
kap. § i stället7 4-7 i detta kapitel.avses
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underskottavdrag förÖvertagande företaget skall inteDet överta
kvarstående kapitalförluster påkap. eller avdrag förenligt 39

första stycket.delägarrätter enligt 46 kap. 34 §

gäller föliande.Vid tillämpning kap. §10 § 36 llav
överlåtandei detöverlåtelsen inte omfattar samtliga tillgångarOm

periodiseringsfonder ochandelföretaget, får högst så stor aven
förhållandet mellanersättningsfonder nettovär-övertas motsvararsom

överlåtande företagetnettovärdet i detdet överförs ochdetav som
förpliktelsertillgångar ochföre överlåtelsen. sådanaomedelbart Bara
i nettovärdeträknasförutsättningarna i 36 kap. 9 §uppfyllersom

överförs.detav som
del detill denför framtida utgifter skallReserveringar övertas

till det överlåts.hänför sig som

vissaunderskott föröverskott och38 kap. Beräkning av
juridiska personer

bestämmelserkapitel finns1 § dettaI om
försäkringsföretag §§,i 2-13-

värdepappersfonder i §§,investmentföretag och 14-17-
kooperativa föreningar i 18-21 §§,-
privatbostadsföretag i §§,22-24-
sambruksföreningar i 25-
samfälligheter i 26 och-

och §§.Sparbankemas säkerhetskassa i 27 28sparbanker och-

Försäkringsföretag

livförsäkringsföretag2 Med§ avses
försäkringsrörelselagenlivförsäkringsbolag enligt kap. 4 §l

och1982:713,
försäkringsföretag bedriver livförsäkringsrörelseutländskt som

i med stöd lagen för utländskaSverige 1950:272 rättav om
försäkringsföretag bedriva försäkringsrörelse i Sverige eller lagenatt
1993:1302 EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige.om

Med skadeförsäkringsföretag försäkringsföretag änannatavses
livförsäkringsföretag.

Utländska försäkringsföretag bedriver försäkringsrörelse isom
Sverige, bedöms bara med hänsyn till företagetden verksamhet som
bedriver från fast driftställe här.
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Livförsäkringsföretag

Intäkter hänför3 § sig till tillgångar och skulder förvaltassomsom
för försäkringstagamas räkning liksom influtna premier skall inte tas

intäkt hos livförsäkringsföretag. Kostnader hänför sigupp som som
till sådana intäkter och premier skall inte dras av.

Bestämmelserna4 § i § gäller inte3 till den del intäkterna, premierna
och kostnaderna hänför sig till försäkringar i redovisningshänse-som
ende grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- ochtas upp som
olycksfallsförsäkringar i 2 kap. § första stycket3 l ochsom avses a

b första2 3 § stycket b försäkringsrörelselagenl och 4samt
dessa intäkter,1982:713. För premier och kostnader gäller i stället

6-9 §§.

§ lagen5 I 1990:661 avkastningsskatt pensionsmedel finnspåom
bestämmelser avkastningsskatt för livförsäkringsföretag.om

Skadeförsäkringsföretag

svenska skadeförsälcringsföretag6 § För gäller, vad följerutöver som
bestämmelserövriga i denna lag, attav

följande skall intäkttas upp som
minskning försäkringstekniska avsättningar för räkning,av egen
minskning säkerhetsreserv,av
minskning regleringsfond för trafikförsäkring, ochav
minskning utjämningsfond,av

följande skall dras av:
sådana avgifter och bidrag till kommuner, föreningar och sam-

manslutningar stödja verksamhet med syfteatt attsom avser
förebygga skador faller inom för den rörelse företagetsom ramen som
bedriver,

ökning försäkringstekniska avsättningar för räkning,av egen
ökning säkerhetsreserv,av
utbetald återbäring, och
verkställd premieåterbetalning.

§ Med försäkringstekniska7 avsättningar för räkningegen avses
sådana avsättningar enligt kap.7 1 § första stycket försäkringsrörelse-
lagen 1982:713 premiereserv, avsättning för oreglerade skador,
tilldelad återbäring och utjämningsavsättning för kreditförsäkring
minskade med värdet återförsäkringsgivares ansvarighet.av
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Med8 § säkerhetsreserv för förlustertäcka sådanaattavses en reserv
i försäkringsrörelsen beror på slumpmässiga eller i övrigtsom
svårbedömbara faktorer till den del inte överstiger vadreserven som
behövs för tillfredsställande konsolidering.en

enligt9 Med utjämningsfond§ fond bolagsordningenavses en som
får användas bara till täcka förluster själva försäkringsrörelsenpåatt
och eñer sådan förlusttäckning har skett förluster på rörelsenatt- -
i sin helhet, till förlusternaden del inte enligt bolagsordningen skall
täckas andra medel för framtida bruk. frågaIär avsattaav som om
sådana ömsesidiga bolag omfattas försäkringsrörelselagenintesom av
1982:713 skall detta framgå bolagets stadgar stället föriav av
bolagsordningen.

bolagsordningen ändras företagetOm så får användarättatt att en
utjämningsfond på enligt första stycket, skall fondensätt änannat

ha minskat med hela det belopp den uppgick till före änd-anses som
ringen. fråga utjämningsfonder fanns den januariI l 1929om som

inskränktgäller detta bara det funnits bestämmelser disposi-om om
tionsrätt.

10 § Som överskott utländskt skadeförsäkringsföretagsettav
försäkringsverksamhet skall två företagetstas procentupp av
premieinkomst försäkringsrörelseden bedrivs i Sverige.av som

Med premieinkomst bruttobeloppet försäkringspre-åretsavses av
mier, det vill avdrag för återförsäkringspremier.säga utan

Fördelning intäkter och avdragav

försäkringsföretag11 § Om skall dela intäkt eller avdragett ettenupp
mellan olika delar sin verksamhet, skall fördelningen pågörasav
skäligt sätt.

Hänvisningar

Bestämmelser12 § försäkringsföretagens placeringstillgångarom
finns kap.i 17 20, 21, 23 och §§.24

13 § Bestämmelser fusioner mellan försäkringsföretag ochom om
Övertagande försäkringsbestånd försäkringsföretagmellan finns iav

kap.35
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värdepappersfonderInvestmentfiretag och

svenskt aktiebolag ellerinvestmentföretagMed14 § ett enavses
föreningsvensk ekonomisk

uteslutande förvaltar värde-uteslutande eller så gott somsom-
löseller liknande egendom,papper

välfördelat värdepap-uppgift väsentligen är att ettgenomvars-
riskfördelning, och-aktie- eller andelsägarepersinnehav erbjuda
aktier eller andelarantal fysiska ägerett stort personersom-

värdepappersfonder gäller,investmentföretag svenskaoch§15 För
bestämmelser i denna lag,följer övrigautöver attsom av

ochskall intäktkapitalvinster på delägarrätter inte tas upp som
inte skall draskapitalförluster på delägarrätter av,

för heltskall belopp år 2intäkt motsvarartas ettupp somsom
för värdepappersfonderför investmentföretag och 1,5 procentprocent

beskattningsårets ingång, ochderas delägarrätter vidvärdet påav
för beskattnings-företaget eller fonden beslutarutdelning som

belopp det uppkommerskall dras dock inte med så högtåret ettattav,
underskott.

g Mbolag iSådan utdelning samtliga aktier i ett annat avsesav som
intekap. § skall dock dras16 av.

värdepappersfonder enligtSammanläggning eller delning 3316 § av
leda tillvärdepappersfonder skall intelagen 1990:1114§ oma

uttagsbeskattning enligt kap. 215
eller de upphördade fonderna inträder i denellerDen nya

anskaff-skattemässiga situation i fråga tillgångarnasfondemas om
påverkar kapitalvinstberäkning.ningsvärde och annat ensom

tiden föreRättigheter och skyldigheter i fråga skatt som avserom
fullgjorts övergår till denombildningen och inte utnyttjats ellersom

fördelas rättigheterna ochnybildade fonderna. Vid delningeller de
skyldighetema förhållande tillmellan de nybildade fonderna i

värde vid delningen.fondemas

skallinvestmentforetag, 40företag upphör17 § Om ett att vara
företagets delägarrätter vid ingångenvärdet påprocent avav

delägar-värdet företagetsbeskattningsåret intäkt. Om påtas upp som
beskatt-vid ingången något de fem föregåendehögrerätter var av av

investmentföretag skall intäktenoch företaget det året,ningsåren var
värden.i stället beräknas på det högsta dessaav

får företaget intäktstället för vad i första stycketI sägs somsom
kapitalvinster på delägarrätter minskat medta upp summan av
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haft under denföretagetkapitalförlustermotsvarande somsumman av
och medtidigast fråndockinvestmentföretag,har varittid detsom

ingången år 1991.av

föreningarKooperativa

ekonomisk föreningföreningMed kooperativ är18 § somavses en
1987:667§ lageni kap. 1det 3påöppen sätt omsom anges

lika Omtillämparochekonomiska föreningar rösträtt. ensom
intetillbedriver försäljningföreningekonomisk sompersoner

förföreningenföreningen, skallinträde ikraven föruppfyller att
återbäring på köptatilldem rättöppen varorsammageanses som

får.medlemmarnasom
centralorganisationerföreningarsKooperativa öppnaanses som

föreningarsådana lokalainträde bara förbeviljardeäven somom
soliditetskötsel ochstadgar,centralorganisationens krav påuppfyller

varje områdeföretag inomendaoch bara antasäven ett somom
centralorganisatio-likagäller kravet påmedlem. detNär rösträtt anses

före-förhållande tillikooperativa rösträtten utövasäven omner som
medlemsantal.ningarnas

vinsten sinförening lämnarkooperativUtdelning19 § avavensom
eller pristillägg i förhållandei form rabattkooperativa verksamhet av

skall drasköp eller försäljningartill gjorda av.

i förhållande tillkooperativ förening lämnarUtdelning20 § som en
ekonomiska föreningarinbetalda insatser enligt lagen 1987:667 om

förlagsinsatser gäller dettafråga andra insatserskall dras I änomav.
inte skallutdelningen enligt kap. 12-17till den del 34dock inte

skallden del inteintäkt Om tasmottagaren.tas uppsomavupp som
utdelningen,tiouppgår till högstintäkt procentmottagaren avsom av

utdelningen drasskall dock hela av.
centralorgani-ekonomisk förening direkt eller indirektOm ären

föreningar, skall utdelningen på förlagsinsatserför kooperativasation
kooperativ enligtcentralorganisationen inte 18dras ärävenav om

Är utdelningen dock inte drasförvaltningsföretag, skallföreningen ett
enligt kap. föranlett utdelningtill den del den 34 12 § att somav

föreningen har tagit inte skall intäkt.emot tas upp som

Avdraget för utdelning skall det beskattningsår för vilket21 § göras
utdelningen beslutas.

7 16-1581
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Avdrag skall bara föreningen visar förutsättningarnagöras attom
för avdrag uppfyllda.är

Privatbostadsiöretag

fråga22 § I fastighet i Sverige tillhör privatbostadsfö-ettom en som
retag

skall bara följande intäkter tas upp:
belopp for helt år fastighetensett motsvarar tre procentsom av

taxeringsvärde föreåret taxeringsåret, och
erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål,

skall bara följande kostnader dras av:
på lånat kapital har lagts ned i fastigheten,ränta som

återbetalning statliga räntebidrag för bostadsändamål, ochav
tomträttsavgäld.

det inte fannsOm något taxeringsvärde fastställt för fastigheten,
skall intäkten enligt första stycket beräknas på värde1 ett som
uppskattas enligt de grunder gällde för fastställa taxerings-att ettsom
värde för föreåret taxeringsåret.

23 § Om fastigheten har del i samfällighet sådanänen annan som
i kap. första6 6 § stycket, skall också fastighetens andelavses av

intäkter och kostnader i samfällighetens verksamhet tas ;upp av
privatbostadsföretaget. intäkterDessa och kostnader skall dock tas

frågabara det ärupp om om
sådana intäkter och kostnader i 22som avses
kapitalavkastning till den del den överstiger 300 kronor, eller
kapitalvinster och kapitalförluster.

samfällighetenOm särskild taxeringsenhet, skall fastighetensär en
andel samfällighetens taxeringsvärde räknas i underlaget forav
intäktsberäkningen enligt 22 § första stycket

Om fastigheten har24 § del i sådan samfällighet i 6en som avses
kap. första6 § stycket, skall också utdelning från samfälligheten tas

intäkt privatbostadsföretaget.upp som av

Sambruksföreningar

25 § Lönetillägg och liknande ersättningar sambruksforeningsom en
lämnar till medlem eller någon med hänsyn till resutateten annan av
verksamheten skall dras av.
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Samfálligheter

iför inkomsterskattskyldigaJuridiska26 § är enpersoner som
tilldra utdelningskallsamfällighet enligt kap. § första stycket,6 6 av

beskattningsåret.beslutas fördelägarna som

säkerhetskassaSparbankernas

säkerhets-till SparbankernasBidrag Sparbank lämnar§27 ensom
kassa skall dras av.

säkerhetskassan.intäkt hosBidraget skall tas upp som

lämnar tillsäkerhetskassaSparbankernas28 Utdelning§ spar-som
drasbankema skall av.

års39 underskottkap. Tidigare

från det före-näringsverksamheten kvarstår§ underskott1 Ett somav
finnsutsträckning det inteskall dras i dengående beskattningsåret av

i detta kapitel.begränsningarnågra
finnsstycket ochstycket, § tredje 19 20§ andra 13I 2 samt

stället skallavdrag för underskottet ibestämmelser göras ettattom
år.senare

och ackordvid konkursBegränsningar

underskott intekonkurs, skallden skattskyldige forsatt i2 § Om är
dras av.

fullhar fåttned borgenäremalonkursen läggs på grundOm attav
på grundför underskottbetalning, skall avdrag göras avsom

har dras tidigare.konkursen inte kunnat av

handelsbolag denskattskyldige eller svensktden3 § Om ett som
skuldsaneringkonkurs ellerskattskyldige delägare i får ackordär utan

avdrag för underskottskallenligt sklldsaneringslagen 1994:334, ett
de skulder iminskas med beloppett motsvarar summan avsom

skuldsaneringen.fallit bort ackordet ellerverksamheten genomsom
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Definitioner

Vid4 § tillämpning andra-åttonde styckena 5-20 harsamtav
följande begrepp nedan angivna innebörd.

Med företag svenskt aktiebolag, svensk ekonomiskettavses en
förening, svensk Sparbank, svenskt ömsesidigt försäkrings-etten
företag eller utländskt bolag.ett

Med underskottsjfêiretag företag hade underskottett ettavses som
det föregående beskattningsåret eller underskott från tidigare årett

inte har fått dras på grund koncembidragsspärren i §13som av av
eller bestämmelserna ombildningar i och §§.19 20om

Med juridisk också svenskt handelsbolag.avsesperson
företagEtt ha bestämmande inflytande företagöver ett annatanses

detta dotterföretag till det förra enligt kap. § aktiebolags-1 5är ettom
lagen 1975:1385, kap. § lagen1 4 1987:667 ekonomiska före-om
ningar, kap. 6 § bankaktiebolagslagen1 1987:618, kap.1 2 §
sparbankslagen 1987:619, kap. lagen1 § 1995:15705 om
medlemsbanker eller kap.1 9 § försäkringsrörelselagen 1982:713.

utländsktEtt bolag och sådan fysisk eller juridisk somen person
i § ha7 bestämmande inflytande företagefätdåterföretagöver ettavses anses e om

detta skulle ha varit till bolaget eller personen, om
bolaget eller had varit svenskt aktiebolag.ettpersonen

Med koncern vad koncern enligt någon deäravses som en av
bestämmelser i femte stycket.nämnssom

Med moderföretag företag moderföretag enligtett äravses som
någon de bestämmelser femtei stycket.nämnsav som

Med ägarförändring sådana förändringar i fråga detavses om
bestämmande inflytandet eller ägandet i 6-9 §§.som anges

Begränsningar hos företag efter ägarförändringar

finns5 § I 6-9 bestämmelser avdrag för underskott begrän-attom
vid vissa ägarförändringar. Bestämmelser vad begräns-sas om

ningarna beloppsspärren och koncembidragsspärren innebär finns
i §§.10-14

Ägarförändringar

6 § Vid sådana ägarförändringar innebär företag förvärvaratt ettsom
det bestämmande inflytandet underskottsförétag inträder delsöver ett

beloppsspätr, dels koncembidragsspärr för underskottsföretaget.en en
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förvärvarföretagdetinträder dock inteBeloppsspärren somom
ingick iägarförändringenredan föreinflytandetbestämmandedet

Koncembidragsspärrenunderskottsföretaget.koncern somsamma
föreföretagägarförändringen berör bara ägar-inteinträder somom

underskottsföretaget.koncernförändringen ingick i somsamma
fusionerockså vidkan inträdabeloppsspärrenframgår18 §Av att

§och kap. 11987:618 15bankaktiebolagslagenkap. §enligt 1ll a
försäkringsrörelselagen 1982:713.

ägarförändringarockså vid sådanainträderBeloppsspärren§7 som
bestämmandedetinnebärstycket och§ förstai 6inte attsomavses

förvärvasunderskottsföretaginflytandet över ett av
närstående,och denneseller fysiskfysisk personenpersonen

dödsbo,2. ett
svensk stiftelse,en

förening,svensk ideell4. en
bolag, ellerutländsktjuridiskutländsk än ettpersonen annan

sådanellerfysiski vilkethandelsbolagsvensktett person enen
direkt ellerdelägarei 2-5 ettjuridisk ärnämns genomsomperson

handelsbolag.flera svenskaeller
vadräknas,fysisknärstående till utöverSom angessompersonen

fysiskadenhandelsbolag i vilketsvenskti kap. 651 ett personen
fysiskdelägare. Enfysiskeller närståendesjälv är personpersonen

fysiskVadnärstående räknasoch sägshans omsomsom en person.
inte dödsbo.gällerperson

ägarförändringarvid sådanainträder ocksåBeloppsspärren§8 som
underoch innebäreller §första stycket 7inte i 6 § att, ensomavses

sådanaunderskottsföretag,beskattningsâr förfemperiod ettav
och hardelsi §7eller juridiskafysiska envaravsespersoner som

samtligamed minstandelar 5 rösteraktier ellerförvärvat procent av
elleraktierhar förvärvattillsammansunderskottsföretaget, delsi

underskotts-isamtligamed 50andelar rösterän procent avmer
vid tillämp-gäller ocksåandra stycketBestämmelsen i §7företaget.

paragraf.dennaning av
också förvärvräknassådangjortsförvärvSom personensom av

gjorts avsom
fönnedlingellerdirektföretag i vilketett avgenompersonen -

inflytan-bestämmandeharjuridisk ettperson som personenannanen
med minst 5eller andelarinnehar aktierde procentöver av-

röstetalet, eller
i harlsådant företagjuridisk ettett som avsesperson somen

bestämmande inflytande över.
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Vid tillämpning denna paragraf och första10 § stycket gäller2av
följande. Förvärv emission med lika för aktieägarna skallrättgenom
inte räknas i antalet förvärvade aktier. Med förvärv aktie ellerav
andel likställs avtal förvärva aktier eller andelar irätt att ettom
företag och avtal besluta i företagets angelägenheter.rätt attom

9 Koncembidragsspärren§ inträder också vid sådana ägarföränd-
ringar innebär underskottsföretag eller moderföretag tillatt ett ettsom

underskottsföretag förvärvar det bestämmande inflytandetett över ett
företag.annat

Koncembidragsspärren inträder inte ägarförändringen berörom
bara företag före ägarförändringen ingick i koncernsom samma som
underskottsföretaget.

Beloppsspärren

Beloppsspärren10 § innebär underskottsföretaget inte skall draatt av
underskott uppkommit före det beskattningsår då inträderspärrensom
till den del de överstiger 200 utgiften för förvärvaprocent attav

bestämmandedet inflytandet underskottsföretaget i fallöver
i 6 och 7 §§, ellersom avses

aktier eller andelar med 50 i under-än rösternaprocentmer av
skottsföretaget i fall i 8som avses

förvärvetOm omfattar flera underskottsföretag i koncern,samma
skall avdragsutrymmet fördelas dessa efterpå deras andel av
koncernens sammanlagda underskott.

§ Utgiñen11 enligt 10 § skall minskas med kapitaltillskott som -
under det beskattningsår då ägarförändringen skedde, föremen
ägarförändringen, och under de två föregående beskattningsåren -
lämnats till underskottsföretaget eller till någon juridiskannan person

såväl före efter ägarförändringen ingick i koncernsom som samma
underskottsföretaget. gällerDetta dock inte sådana kapitaltill-som

skott lämnats från juridisk såväl före ettersom en person som som
ägarförändringen ingick i koncern underskottsföretaget.samma som

12 § Regeringen får medge undantag från beloppsspärren detom
finns anledning ägarförändringen har väsentlig betydelseatt anta att
från samhällsekonomisk synpunkt och den inte skulleatt annars
genomföras.
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Koncernbidragsspärren

inteunderskottsföretagetinnebärKoncembidragsspärren13 § att
dådet beskattningsåruppkommit föreskall dra underskott somav

överskottbeskattningsåretsmed högre beloppinträder, änspärren
koncern-sådanatill avdraget och tillberäknat hänsyn mottagnautan

intäkt.skallbidrag tassom upp som
grund belopps-inte skall dras pådel underskottenOm avaven av

återstående delen.stycket i fråga dengäller förstaspärren, om
bestämmelsen igrundBelopp inte har kunnat dras på avavsom

intebeskattningsåret, detdet följandeförsta stycket skall dras omav
gälleri första stycketbegränsning. Begränsningenfinns någon annan

beskattningsår dåefter detförsta fem beskattningsårendeunder
inträdde.spärren

ingick iföretagKoncembidrag lämnas14 § sammasomsom av
skallägarförändringenunderskottsföretaget redan förekoncern som

gäller dockräknas med i överskottet. Dettatillämpning 13 §vid av
företillhörde koncernföretag inteinte ägar-ett sammasomom

lämnari det företagförändringen, fusion har gått somuppgenom
koncembidragetdelgäller inte heller till denkoncembidraget. Det

inte ingickföretagkoncembidrag från något annatmotsvaras somav
före ägarförändringen.i koncernsamma

fusionerAvdrag efter m.m.

Grundläggande bestämmelser och definitioner

företagsoch överlåtandeBestämmelserna Övertagande15 § om
gäller vidunderskotti 16-20

i kap.bestämmelser 35enligt någon defusioner angessomav
1

ochsparbankslagen 1987:619,ombildningar enligt 8 kap.
eko-med upplösningaktier i sambandutskiñningar enavav

enligt kap.nomisk förening 41 20
gällerföreningarmellan ekonomiskatiga fusionerI om

kooperativa.föreningardock bara samtligabestämmelserna ärom
fråga fusionergäller dock inte iBestämmelserna i och 2019 om
lagen 1987:667enligt kap. eller 3 §mellan sidana föreningar 12 1

ekonomiska föreningar.om
finns bestämmelseroch 13I 36 12 rätt övertakap. attom

internationella fusioner.underskott vid
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Med ombildningar i fusioner,16 § 17-20 sådanaavses om-
bildningar och utskiñningar i § första stycket.15nämnssom

fall i § första stycket den ekonomiska före-I 15 3som avses anses
ningen överlåtande företag och det aktiebolag aktier skiftassom vars

Övertagande företag.ut som

Övertagande företagets avdragsrättDet

§ Övertagande företaget det överlåtande företagets17 Det övertar rätt
förtill avdrag underskott enligt detta kapitel med de begränsningar
i 18-20 §§.som anges

fråga fusioner enligt kap. § bankaktiebolagslagen18 § I ll 1om
och kap. försäkringsrörelselagen1987:618 1 § 1982:71315 ära

överlåtandedet Övertagande företagets till avdrag för det före-rätt
underskott begränsad bestämmelsernaenligt beloppsspärrentagets om

utgifti 10-12 §§. Med i sådana fall fusionsvederlaget.avses
viss del underskottet dras grundOm inte skall påen av av av

beloppsspärren, gäller och i fråga den återstående delen.19 20 om

Om det Övertagande och överlåtande företaget inte ingick i19 §
koncern före ombildningen, skall det Övertagande företagetsamma

inte dra sitt underskott uppkommit före det beskattningsår dåav som
ombildningen genomfördes. underskott, liksom det underskottDetta

från det överlåtande företaget, skall dras först detövertassom av
sjätte beskattningsåret etter beskattningsår då ombildningendet
genomfördes.

det Övertagande och överlåtande företaget ingick i20 § Om samma
koncern före ombildningen och det för något företagen gälldeom av

koncembidragsspärr och koncembidrag från företagetdet andraen
enligt § inte undantagslöst fick räknas med i överskottet, skall det14
Övertagande företaget inte dra sitt uppkommit föreunderskottav som
det beskattningsår då ombildningen genomfördes. underskott,Detta
liksom det underskott från överlåtande företaget, skalldetövertassom

upphörtdras tidigast det beskattningsår då skulle haspärrenav om
ombildningen inte hade genomförts.
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statliga bankeröverlåtelser aktier iefterBegränsningar m.m.av

kreditinstitutsådanteller andelar iöverlåter aktier21 § Om ettstaten
lagen 1993:765upphävdadenfå stöd enligt 3 §kunnat omsom

kreditinstitut ochandratill banker och ägerstatligt stöd statensom
uppkommit hosunderskottandelar skallaktier ellersamtliga som

inteskedde,överlåtelsenbeskattningsår dåföre detkreditinstitutet
dras av.

Hänvisning

föravdragbestämmelserfinnsoch 20kap. 1922 § I 14 om
överlåter sinföreningekonomiskelleraktiebolagunderskott när ett en
eller tillkommuntillgångar tilleller sina ettverksamhet staten, en

indirektellerinnehas direktövervägande deltillhelt ellerbolag som
eller kommun.staten enav

KAPITALINKOMSTSLAGETAVD. VI

inkomstslagetförbestämmelserGrundläggande40 kap.
kapital

Avgränsningen

och kostnaderräknas intäkterkapitalTill inkomstslaget§1
ochoch skulder,innehav tillgångargrund avav-

tillgångarvid avyttringförlustervinster elleri form avav-
kapitalförluster.ochkapitalvinster

och kostnaderinte intäkterinkomstslaget kapital räknasTill som
näringsverksamhet.till inkomstslageträknas

ocksåoch kapitaltörlustMed kapitalvinst2 § avses
ibetalning skuldervalutakursförlust vidochvalutakursvinst av-

ochutländsk valuta,
ochenligt terminergrund förpliktelseroch förlust påvinst av-

säljoptioner.köp- eller

avdrag för kapital-behandlas också återfört§ kapitalvinst3 Som
enligt kap. tredje stycket.förlust vid konkurs 42 27 §
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Till inkomstslaget4 § kapital räknas också
återfört avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt-

tillägg i den omfattning i kap. och28 21 22 §§, ochsom anges
återfört uppskovsavdrag och tillägg enligt kap. och45 9 10 §§.-

Delägares och5 § närståendes avyttring tillgångar till fåmans-av
företag räknas enligt kap.51 8 § i viss utsträckning till inkomstslaget
tjänst.

Utdelningar och kapitalvinster på delägarrätter i företag ärsom
eller har varit fåmansföretag eller därmed likställt företag räknas
enligt 52 kap. 2 § i viss utsträckning till inkomstslaget tjänst.

Kapitalvinster på andelar i handelsbolag räknas enligt kap. §47 10
i viss utsträckning till inkomstslaget tjänst.

Avyttring sådana tillgångar6 § i kap. räknas inte till49av som avses
inkomstslaget kapital om

det uppkommer vinst till övervägandedel beror på atten som
tillgången,den skattskyldige tillverkat eller bearbetat eller

tillgången eller materialet till denna förvärvats i huvudsak för
bearbetas den skattskyldige.att av

kap. framgårAv 10 4 § sådana avyttringar räknas till inkomst-att
slaget tjänst.

Följande räknas7 § också till inkomstslaget kapital:
avgifter för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pen-

sionssparkonton i den utsträckning följer kap.54 15som av
underskott näringsverksamhet i den utsträckning följerav som
kap. kap. och41 35 43 26 § 44 kap. och13av
underskott avslutad näringsverksamhet deni utsträckningav

följer kap.41 36som av

Avskattning

det inträffar något8 § Om avyttring tillgång hosgör attsom en av en
inte längre skall beskattas i inkomstslaget kapitalägare utansamma

i inkomstslaget näringsverksamhet karaktärsbyte, skall tillgången
ha och återanskaffats ersättningavyttrats mot motsvararanses en som

marknadsvärdet avskattning.
tillgångensOm marknadsvärde överstiger dess omkostnadsbelopp

skall den den skattskyldige begär det- inte avskattas. Tillgång-om-
behåller då sitt anskaffningsvärde ökat med förbättringskosmaderen

och minskat med sådana avdrag har gjorts för anskaffning,som
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§ och 20kap. 19 kap. 17värdeminskning eller liknande. 18 11I
värdeminskningsavdrag förfinns bestämmelserkap. §14 om

imarkanläggningarmarkinventarier, byggnader ochbyggnads- och
sådana fall.

.

näringsfastighetPrivatbostadsfastighet varitsom

skallprivatbostadsfastighet,näringsfastighet blir9 § Om ränteut-en
kapital till den delinkomstslagetavseende fastigheten dras igifter av

förebetalatsefter sådanade tid övergången. Har räntoravser
omedelbart efterbetalatsbehandlas de deövergången, som om

ochränteinkomstergäller i frågaMotsvarandeövergången. om
hyresinkomster.

närings-tillämpas ocksåi första stycketBestämmelserna om en
privatbostadsrätt.bostadsrätt blir

Beskattningstidpunkten

intäkt detkapitalvinster skallAndra intäkter10 § än tas upp som
de kan disponeras.beskattningsår

denbankräntor tillgodoräknas insättaren 31Sådana persom
dendisponibla dagen.december anses

dras det beskatt-kostnader kapitaltörluster skallAndrall § än av
eller något harskattskyldige betalar dem påningsår den sättannat

kostnaderna.
bara tillde betalas drasskall det beskattningsårFörskottsräntor av

månad eftertid intill januari åretden del de utgången avavser
dras med lika beloppåterstående delen skallbeskattningsåret. Den av

förskottsbetalningar-den tidbeskattningsâr undervarje resten somav
na avser.

föravdrag skallfinns bestämmelserkap. 36 §I 41 görasnärom
i §sådana underskott 7som avses

finns bestämmelserkapitalvinster och kapitaltörluster12 § För om
fråga skulder ibeskattningstidpunkten i kap. §§.42 21-25 I om

kap.utländsk regleras beskattningstidpunkten i stället i 50valuta
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Räntekompensation

Räntekompensation behandlas13 § enligt kap. §41 8 räntasom som
skall dras det beskattningsår då enligt skuldebrevet skallräntanav
betalas. förvärvarenOm i sin skuldebrevet innan räntantur avyttrar
skall betalas, skall räntekompensationen dock dras redan detav
beskattningsår denna avyttring skall till beskattning.tassom upp

Överskott och underskott

Överskott eller underskott skall beräknas intäkterna14 § attgenom
minskas med avdragen.

det uppkommer underskott vid beräkningen, tillämpasOm ett
bestämmelserna skattereduktion i kap.59 10om

41 kap. Intäkter och avdrag i kapital

Ränteinkomster, utdelningar, intäkter vid uthyrning1 § privat-av
bostäder och alla andra intäkter på grund innehav tillgångarav av

kapitalvinster skall intäkt, inte någotsamt tas annatsom omupp
i detta kapitel eller i 8 kap.anges

Kostnader för förvärva och bibehålla intäkter, andraatt ränte-
utgiñer och kapitalförluster skall dras inte något annatav, om anges
i detta kapitel eller i eller9 kap. skattskyldiga skall dock55 Begränsat

ränteutgifterinte dra inte kostnader för förvärva ellerär attav som
bibehålla intäkter.

inkomstslaget kapital2 § I tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget
näringsverksamhet om

utgifter för representation i kap.16 3-
-amervärdesskatti kap.15 § och 16 kap. och11 16

utländsk skatt i kap.16 18 och §§.19-

Bestämmelser kapitalvinster3 § och kapitalförluster finns i 42-50om
kap.

Bestämmelser värdering intäkter i finns iannat änom av pengar
kap..56
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pensionssparkontonPensionsförsäkringar och

påpå tillgångaravkastningochkapitalvinstUtdelning,4 § annan
1993:931lagenkap. §i 1 2pensionssparkontosådant omavsessom

Kostnaderintäkt.skall intepensionssparandeindividuellt tas somupp
lagenskall inte dras Itillgångarnakapitalförlusteroch av.avsersom

bestämmel-finnspensionsmedelavkastningsskatt1990:661 om
sådana konton.påtillgångaravkastningsskatt påser om

pensions-från sådanbelopputbetaldainteförfallnaRänta men
stycket lagenandrai §9försäkringförsäkring eller avsessomannan

hellerskall intepensionsmedelavkastningsskatt på tas upp somom
intäkt.

pensions-inbetalning påoch förpensionsförsältringAvgift för5 §
kap.i 54omfattningi denskall drassparkonto som angesav

Förvaltningskostnader

deden delbara tillskall drasFörvaltningskosmader6 § samman-av
blandräknasförvaltningskostnaderkronor. Somöverstiger 000lagt l

aviseringsavgiñer.bankfacksavgifter ochdepåavgifter,annat

behandlas räntaBelopp somsom

förtidåterbetalaslån iErsättning när

låntill långivarenbetalar när ettlåntagareErsättning§7 som en
behandlasförtidåterbetalas i ränta.som

Räntekompensation

tillbetalarskuldebrevförvärvarenRäntekompensation ett8 § avsom
behandlasförfalleninteupplupenför räntaöverlåtaren sommen

ränta.
i sådanandelförvärvockså vidtillämpasstycketFörsta av

stycket.andrakap. §i 46 31värdepappersfond avsessom
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Räntefördelningsbelopp

9 § Fördelningsbelopp vid räntefördelning enligt skall31 kap.som
dras eller intäkt i inkomstslaget näringsverksamhettasav upp som
skall intäkt respektive dras i inkomstslagettas kapital.upp som av

Hänvisningar

10 § Bestämmelser i vilken utsträckning ersättningar behandlasom
finns i frågaräntasom om

-insättningsgaranti i 42 kap. 28 och
ersättningar i form livränta för avyttrade tillgångar i 42 kap.av-

§§.29-31

Ränteförmån

ll § Ett belopp värdet enligt kap.56 10-12motsvararsom av
sådan räntefönnån skall intäkt tjänst skall drastassom upp som av av.

skattskyldighet för utdelning och ränta

Utdelning och12 § skall intäkt hosränta den hartas rättupp som som
till utdelningen respektive den kan disponeras.räntan när

Förvärv tillrätt utdelning eller räntaav

13 § Om till enbart utdelning förvärvasrätt köp, byte eller pågenom
liknande på skall utdelningen, minskadsätt, med vad den skattskyl-

Överlåtsdige betalat för intäkt.rätten, vidare, skalltas rättenupp som
ersättningen, minskad med vad betalats vid förvärvet, tassom upp

intäkt.som
vad denOm skattskyldige betalat till utdelning vidrättenavser

flera tillfällen, skall avdraget fördelas på dessa. Fördelningen skall
Ärmed hänsyn till den tidgöras det avdragsbelopprättensom avser.

då räknas fram vid något tillfälle utdelningsintäkten,större änsom
skall den överskjutande delen avräknas från följandenärmast
utdelning eller utdelningar. Om förvärvet till utdelningrättavser
under obestämd tid, skall avdraget fördelas på tio år, det inte finnsom
särskilda skäl till fördelning.en annan
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tillvid förvärvocksåtillämpasandra styckena rättochFörsta av
enbart ränta.

utskiftningarochutdelningarVissa

Återbäring

iekonomisk föreningaktiebolag ellerfrånUtdelningar14 § ett en
grunderefter liknandeellerförsäljningartill inköp,förhållande
innebärde baradelintäkt till denskall inteåterbäring tas upp som

minskar.levnadskostnaderskattskyldigesdenatt

Vinstandelslån

vinstan-sådanttecknaföreträdesrättUtnyttjandet15 § ettattav en
värdetmedföraskall intekap. §i 34 4 tasdelslån att uppavsessom

sittgrundfått den påutnyttjardenintäkt, rätten avsomomsom
företaget.låntagandeandelar i detaktier ellerinnehav av

dotterbolagUtdelning aktier iav

aktier ii formsvenska aktiebolagUtdelningar från§ ett annat16 av
intäkt,aktiebolag skall intesvenskt tas omsomupp

aktier,innehavdatill antaleti förhållandeutdelningen lämnas
svenskinregistrerade vidaktier utdelande bolageti det2. är en

börs,
direkt ellerutdelningstillfället,bolaget vidutdelandedet

gjort detbolaget och haraktier i det andrasamtligaindirekt, äger
det andraeller sedanföregående beskattningsårets ingångsedan det

slag,verksamhet någotbolaget började bedriva av
ochdelassamtliga aktier i det andra bolaget4. ut,

iskall bedrivasdärefter bedrivs ellerverksamhetden som
förhållande till denomfattning ibolaget inte obetydligvartdera är av

bolaget.bedrevs i det utdelandeverksamhet som
inte i frågaförsta stycket och gällerFörutsättningarna i 2 5 om

bankaktiebolag.utdelning iån
gällerVad i första och andra styckenasägs även mottaga-omsom

bolaget.utdelningen inte aktierna i det utdelandeägerren av
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Nedsättning aktiekapitaletav m.m.

utdelning17 § Som behandlas utbetalningar till aktieägarna i
samband med svenskt aktiebolag nedatt ett sätter

aktiekapitalet minskning aktiemas nominella belopp,genom av
reservfonden, eller
överkursfonden.

Utbetalningar från utländsk juridisk vid förfarandeetten person
något dem förstai stycket skallmotsvarar ocksånämnssom av som

behandlas utdelning".som

Utskiftning från ideella föreningar

18 § Som utdelning behandlas vad inbetald insats, skiftasutöversom,
till medlem i medideell förening i samband föreningenut atten en

upplöses eller medlemmen utträder föreningennär eller i liknandeur
fall.

Utskiñningfån ekonomiska föreningar

19 § Vad skiftas till medlem i svensk ekonomiskutsom en en
förening i samband med föreningen upplöses behandlasatt som
utdelning med de begränsningar i 20-22 §§.som anges

20 § Som utdelning behandlas inte högre beloppett än motsvararsom
vad medlemmen får i aktier i svenskt aktiebolag,änannat ett om

den utdelande föreningen inte sådant fåmansföretagär ett som
i kap.452avses
föreningen samtliga aktier i bolaget,äger
samtliga aktier i bolaget skiftas ochut,
värdet vad medlemmarna får aktierna inte överstigerutöverav

fem aktiemas nominella värde.procent av

Vid21 § sådana fusioner mellan ekonomiska föreningar isom avses
kap. behandlas35 utdelning vad medlemmen får i änannatsom

andelar i den Övertagande föreningen.

22 § andra fallI i 20 och behandlasän 21 utdel-som avses som
ning vad skiñas till medlem inbetald insats.ut utöversom en
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juridiskadelägarbeskattade utländskaUtdelning från personer

skall intefrån utländska juridiskaUtdelning tas§23 upppersoner
del denför sinbeskattatsdelägaren hartill den delintäkt avsom

och §§.kap. 12 13enligt 6inkomstjuridiskautländska personens

dödsbonutländskautskifiningfånochUtdelning

skattskyldigatill obegränsatskiftasdelas ellerVad24 § ut avsom
skattskyldigobegränsatinteefterdödsbo någoninkomst i ett varsom

till dendock integällerintäkt. Dettaskallvid dödsfallet, tas somupp
inkomsten.Sverige förskattskyldigt idel dödsboet är

Skattetillgodohavanden

Medskattetillgodohavanden.behandlasutdelning§ Som även25
utländskutbetalningarskattetillgodohavanden statsengenomavses

påskattenför nedsättningförförsorg inom ett system avramen
tillskallskattetillgodohavandenbolagsvinst. Sådana tasutdelad upp

skattetillgodo-vilkenutdelning pådenbeskattning årsamma som
grundat.havandet är

Lotterier

utländskavinstdragning pålotteri eller vidutländsktVinst i26 §
överstiger 100vinstenintäktskallpremieobligationer tas omsomupp

kronor.
skall inteutländska lotteriersvenska ochdeltagande iUtgifter för

dras av.

Bostäder

räntebidragStatliga

intäkt.skallbostadsändamålräntebidrag förStatligt27 § tas upp som
Återbetalas drasåterbetalade beloppetskall detbidraget, av.
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Tomträttsavgälder

28 § Tomträttsavgälder behandlas ränteutgiñer.som

Utdelning från privatbostadsföretag

29 § Bostadstörmån eller förmån fastighet denannan av som
skattskyldige har fått i egenskap delägare i privatbostadsföretagettav
skall inte intäkt. utdelningAnnan fråntas sådant företagettupp som
skall intäkt bara till den del den överstigertas andra avgifterupp som
och inbetalningar till företaget under beskattningsåret kapitaltill-än
skott.

stycketFörsta gäller också förmåner från motsvarande utländsken
juridisk person.

Intäkter samfälligheti

30 § Om privatbostadsfastighet har del i svensken en annan sam-
fällighet sådan i kap.än 6 6 § första stycket, skall den delsom avses

fastighetens andel samfällighetens intäkter avkastningärav av som
kapital och överstiger 300 kronor intäkt.tasav som upp som

fastighetensFör andel samfällighetens statliga räntebidrag ochav
tomträttsavgälder gäller bestämmelserna i och27 28 §§.

fråga fastighetensI andel i samfällighetens kapitalvinster ochom
kapitaltörluster tillämpas vad skulle ha gällt för fastighetsägarensom
vid avyttring.en

Uthyrning

31 § Ersättningar privatbostadsfastighet eller privatbostadnär en en
upplåts ersättningar produkter från sådana fastighetersamt ellernär
bostäder skall intäkt. gälleravyttras Detsammatas ersätt-upp som
ningar bostad innehas med hyresrättnär hyrs ut.en som

Kostnaderna för upplåtelsen eller produkterna skall inte dras av.
stället skallI avdrag med kronor4 000 förgöras år varje privat-per

bostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om intäkten avser
upplåtelse, skall ytterligare avdrag enligt bestämmelserna igöras 32
och 33 §§. Avdraget får inte i något fall högre intäkten.änvara

frågaI upplåtelse till fåmansföretag, fämanshandelsbolag ellerom
arbetsgivare finns särskilda bestämmelser i 34
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skall uthyrarenupplåts,privatbostadsfastighet göra32 § När en
upplåtelse-20med beloppavdrag procentmotsvararett avsom

intäkten.
uthyrarenskallhyrsmed hyresrättinnehasbostad ut,När somen

uthyrdadensig påbelöperhyreskostnaddel sindendra somavav
delen.

liknandeellerbostadsrättinnehas medbostadNär somen
belopputhyraren draskall motsva-hyrsbesittningsrätt ettut, somav

privatbos-tillhyraavgift ellerbetalat ihan självdel vaddenrar av
skall dåavgiftenuthyrda delen. Idensig påbelöpertadsföretaget som

Andrain.räknasföretagetgjort tilluthyrarenkapitaltillskottinte som
översti-deden deltillbaraskall räknastill företagetinbetalningar

förhållan-ifåttuthyraren harutdelning sätt änsådan annatsomger
privatbostadsföretagMedföretaget.aktier iandelar ellersinade till

utländskmotsvarandestyckedettatillämpningvidlikställs enav
juridisk person.

inbetalningar aktierochinsatserpåkapitaltillskottMed33 § avses
fondering,avsedda förinbetalningarsådana andra ärsamt som

till-skuld ellerkapitalavbetalning påexempelvis genom ny-,genom
ellerfastighetenförbättringliknandeombyggnad ellereller genomav

kapitalplacering.stadigvarandenågon annan
medelframgår vilkadet använtsfonderatsmedelNär utan att som
användamedelandrai första hand äntill fonderingen, anses

undergjortdelägarnaellermedlemmarnainbetalningarde som
ochbeskattningsåret,

för lägen-beskattningsåretunderbetalatshyrorsådana som
dennadelägare iochmedlemmartill andrauthyrdavaritheter änsom

egenskap.deras
enligtmedelöverstiger sådanamedlenfonderadedeOm som
hand,förstaanvända istycket skallandrabestämmelserna i anses

överskju-detdelsåkapitaltillskottföljande. Somgäller stor avanses
förgjortsinbetalningarsådanasig påbelöperbeloppettande somsom

besittnings-liknandeellerbostadsrättupplåtna medlägenheter ärsom
föreningentillbetalatssammanlagtvadförhållande tillirätt som

inbetalningarsådanai formbeskattningsåretunderbolageteller av
och hyror.

integälleroch 32uthyrning i när31Vad34 § sägssom om
tjänst.intäktkap. § skallenligt 51 12hyresintäkten tas avupp som
någonskattskyldiges ellertillfall sker deniuthymingenOm annat

bestämmelserna i 31 §förgäller i ställetarbetsgivare,närståendes
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andra stycket och 32 § skäligt avdrag skall för den skattskyl-att göras
diges kostnader för uthymingen.

Avdrag för underskott näringsverksamhetav

Underskott andelshusav

35 § Underskott näringsverksamhet får dras med till70 procentav av
dendel

underskottet sådan bostad i andelshus skulle haettavser en som
hanvarit den skattskyldiges privatbostad innehatt den medom

bostadsrätt, och
underskottet inte dras enligt kap.43 26 kap.44 13 § ellerav

kap.57 2-4 §§.
frågaI avdraget tillämpas bestämmelserna be-ävenom om

gränsningar vid konkurs och ackord i 39 kap. 2 och §§.3

Underskott avslutad näringsverksamhetav

36 § Underskott näringsverksamhet det beskattningsår dåav en
enskild näringsidkare upphör bedriva näringsverksamheten skallatt
dras med 70 till den del det inte dragits enligtprocent 43 kap.av av
26 44 kap. eller13 § kap.57 2-4 och inte heller legat till grund
för avdrag enligt 35 gällerDetta dock inte underskott självstän-av
digt bedriven näringsverksamhet utomlands. Om underskottet beror
på tillgångar eller skulder har tagits verksamhetenatt detut utan attur
skett någon uttagsbeskattning, skall avdrag dock inte göras.

Underskottet skall dras det följande beskattningsåret eller,av om
den skattskyldige begär det, fördelas på det året och de däreftertvå
följande beskattningsåren.

frågaI avdraget tillämpas bestämmelserna be-ävenom om
gränsningar vid konkurs och ackord i kap.39 2 och 3 §§.
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KAPITALFÖRLUSTEROCHKAPITALVINSTERVIIAVD.

kapitalvinsterbestämmelserGrundläggande42 kap. om
kapitalförlusteroch

bestämmelsernagrundläggandedefinnskapiteldettal § I om
iintegäller,kapitalförluster. De annatochkapitalvinster anges,om

tillgångar.slagallafråga avom
i 43-49finnstillgångarslagför olikabestämmelserSärskilda av

kapitalför-ochkapitalvinsterbestämmelserfinnskap.kap. 50I om
bara igällervalutautländskskulder ibetalningvidluster somav

kapital.inkomstslaget
46,i 44,kapitel 43,i dettakapitalvinster samtVad sägs omsom

kapitalförluster.förmotsvarandepågäller sättoch kap.4947
bara igällerkapitalvinsterbestämmelserfinnskap.I 22 somom

näringsverksamhet.inkomstslaget

avyttringmedVad avsessom

liknandeochbyteförsäljning,tillgångaravyttringMed§2 avsesav
tillgångar.överlåtelse av

ocksåavyttring3 § Som attanses
för denna,betaltfordran fårinnehavaren av en

för-betalt förfåroption motpartensattinnehavaren av en
upphöra,skallpliktelse

underliggandedebetaltoption får attinnehavaren utanenav
löperoptionenöverlåts, ut,tillgångarna när

allmänlämpad föroptionutnyttjande ärtiden för somenav
utnyttjas,optionenlöperomsättning utan attut

förbetaltfårterminsavtal motpartensatti ettpartenena
ellerupphöra,skallförpliktelse

underliggandedebetaltterminsavtal fåri attutanettpartenena
sluttidpunkten.överlåts vidtillgångarna

värde-upplösningochföreningarekonomiskaUtträde avur
pappersfonder

haföreningekonomiskutträdermedlem4 § En ansesur ensom
får frånvad hanersättningandelen motsvararmotavyttrat somen

föreningen.
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Om de behållna tillgångarna i svensk värdepappersfond skiftasen
till fondandelsägama i sambandut med fonden upplöses,att anses

varje andelsägare ha sin andel ersättningavyttrat mot en som
vad han får.motsvarar

Likvidation

§5 Ett värdepapper företagdet detavyttrat gett utanses om som
träder i likvidation.

Som avyttring inte andel i svensk ekonomiskattanses en en
förening definitivt förlorar sitt värde vid föreningens upplösning i fall

i 41 kap. 20som avses

Konkurs, fusion, m.m.

6 § värdepapperEtt det företagavyttrat detgett utanses om som
försätts i konkurs, det svenskt aktiebolagär ellerettom en

svensk ekonomisk förening,
upplöses konkurs, det juridiskärgenom änom en annan person

undersom anges
upplöses fusion enligt 14 kap. 1 § aktiebolagslagengenom

1975:1385, 11 kap. 1 § bankaktiebolagslagen 1987:1618, 15 a
kap. försäkringsrörelselagen1 § 1982:713, eller

upplöses förfarandeett någon demotsvarargenom som av
fusioner under det utländskt bolag.är ettsom anges om

Blankning

7 § Som avyttring inte aktier lånas för blankning.att utanses

Utnyttjande förvärva tillgångarrätt attav

8 § Om teckningsrätt, delrätt, företrädesrätt till teckningen av
vinstandelslån, tennin, option, konvertibelt skuldebrev eller konverti-
belt vinstandelsbevis utnyttjas för förvärva aktier eller andraatt
tillgångar, detta inte avyttring det utnyttjade värdepap-anses som av
peret.
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optionerochterminermedVad avsessom

omsättning,allmänföravtal, lämpatterminMed9 § ett omavses
vissvidtillgångarandraellerobligationeraktier,förvärv enav

betalningellerprisbestämtoch tilltidpunktframtida varsett om
aktieindextillgångarna,underliggandevärdet på depåstorlek beror

liknande.eller

ellerförvärvainnehavarenförrättighet attoptionMed10 § avses en
pristill bestämttillgångarandraobligationer eller ettaktier,avyttra

underliggandedevärdetstorlek berorfå betalningeller att vars
liknande.elleraktieindextillgångarna,

Beräkningen

sidanåmellanskillnadenberäknasskallKapitalvinsten§11 enasom
kostnadernaminskad medtillgångenavyttradeför denersättningen

omkostnadsbeloppet.sidanandraoch åavyttringenför
anskaffningförutgifteromkostnadsbeloppMed m.m.avses

förbätt-förbättringutgifter förmedökadeanskaffningsvärde m.m.
ringskostnader.

enligtörpliktelser optionerF

deneller säljoptionerenligt köp-förpliktelserfråga§12 I ansesom
Vadersättning.uppkomförpliktelsenerhöllspremie när somsom

anskaffnings-upphöraskallförpliktelsenför attut somansessom ges
värde.

förkapitalvinstberäkningenstället ingår ifall ipremier i vissaAtt
25tillgången framgårunderliggandeden av

utländsk valutaBetalningar i

utländsk valutaierhållsavyttrade tillgångarförersättning§ Om13
avyttringen,fråndagartrettiosvenska kronor inomtillväxlassom

värdet påberäkningenföranvändasväxlingsdagenpåskall kursen av
ersättningen.
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Utgifter täckts bidrag från eller kommunstatsom genom

14 § omkostnadsbeloppetI skall inte sådana utgifter räknas som
täckts näringsbidrag eller statligt eller kommunaltannatgenom
bidrag.

Tillgångar grundpå säljoptionavyttras utnyttjasattsom av en

Till15 § anskañhingsvärdet för tillgångar innehavarensom av en
säljoption utnyttja optionenavyttrar skall läggas vad hanattgenom
betalat för optionen.

Tillgångar förvärvats värdepapper utnyttjasatt ettsom genom

16 § Anskaffhingsvärdet för tillgångar den skattskyldigesom
förvärvar utnyttja teckningsrätt, delrätt, företrädesrättatt tillgenom en
teckning vinstandelslån, termin, option, konvertibelt skuldebrevav
eller konvertibelt vinstandelsbevis omkostnadsbeloppetär summan av
för det utnyttjade värdepapperet och ersättning.annan

Tillgångar förvärvats gåvasom genom arv, m.m.

17 § Vid gåva, bodelning ochtestamente, liknande förvärvarv,
inträder förvärvaren i den tidigare skattemässiga situation.ägarens

frågaI tillgångar i 46 och 49 kap. skallom som avses som
anskaffningsvärde räknas belopp den tidigareett motsvararsom

omkostnadsbeloppägarens denne i stället hade till-avyttratom
gångarna på dagen för äganderättsövergången.

tillgångEn förvärvas eller bodelningtestamentesom genom arv,
på grund makes död och varit lagertillgâng hos den dödeav som men
inte kommer det hos förvärvaren i ställetatt för vadvara anses, som

i första och andra styckena, förvärvad för det bokförda värdet.anges

Kapitalförluster

18 § Kapitalförluster skall dras bara de verkliga ochärav om
definitiva.
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tillgångarberor på motKapitalförluster avyttras19 § att ensom
dras baraskallmarknadsvärde,understiger derasersättning avsom

för avsikthadeintesäljarenomständigheternaframgårdet attavom
fönnögenhet.öka köparensatt

honom påtillnärståendeskattskyldige eller någonden20 Om§
rättighet ellerfåreller indirekt,direktavyttringen,grund enenav

in iskall räknasintesärskilda skäldenförmån trots att avsom -
värde,hafårändåkapitalvinstberäkningen ettvid antasersättningen -

dettabeloppmedminskas motsvararkapitalförlustskall ett somen
värde.

Beskattningstidpunkten

beskattningsårdetbeskattningtillskallKapitalvinster§21 tas upp
tillgången avyttras.som

framtidenhändelse inågonstorlek beror påkapitalvinstensOm
skalldet tillgångenårfastställas avyttras,kandärför inteoch

beloppetseller de årbeskattning dettillbelopptillkommande tas upp
med utgångs-skall skeInkomstberäkningenberäknas.storlek kan

de be-tillämpningmedochavyttringenvidförhållandenapunkt i av
avyttringen.vidgällderäkningsregler som

Blankning

lånat värdepappergrund avyttrasKapitalvinster på att ett22 § av
beskattningsårbeskattning dettill ettblankningsaffär skall tas upp

åretdocklångivaren,och återställs till senastförvärvasvärdepapper
avyttrades. Dettalånade värdepapperetbeskattningsår detefter det

avyttringenförtidpunktenvidskattskyldigedendock integäller om
lånade.detslagvärdepapperägde samma somav

Terminer

till beskatt-skalltermingrundpåKapitalvinster tas23 § uppav en
gälla.eller upphörfullföljsavtaletning det år attannars
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Optioner

24 § Utfärdarens kapitalvinst på grund köp- eller säljoptionav en som
lämpad för allmän omsättning och löperär på högst skallårettsom

till beskattning det beskattningsår han befriastas från sinaupp
förpliktelser.

frågaI andra köp- eller säljoptioner sker beskattning förom
utfärdandet det beskattningsår de utfärdas och för upphörandet det
beskattningsår de upphör. förpliktelsenOm upphör beskatt-samma
ningsår den utfärdas, skall kapitalvinstberäkningsom en gemensam

för premien och vad för förpliktelsengöras skallut attsom ges
upphöra.

utfärdaren25 § Om på grund köpoption lämpad förärav en som
allmän omsättning och löper på högst år denett avyttrarsom
underliggande tillgången, skall ersättningen för denna ökas med
premien. utfärdarenOm i stället förvärvar tillgång på grunden enav
sådan säljoption, skall premien räknas från anskaffningsvärdet förav

tüinavyttrasden förvärvade tillgången, denna i sin be-om samma
skattningsår premien skall till beskattning.tassom upp

Om utfärdaren på grund köp- eller säljoption lämpadärav en som
för allmän omsättning och löper på längre tid år underän ettsom

beskattningsår optionen utfärdas den underlig-avyttrarsamma som
gande tillgången eller tillgång han förvärvat på grundavyttrar en som

optionen, skall premien räknas från anskaffningsvärdet för denav av
avyttrade tillgången.

Värdepapper påavyttradeansetts grund likvidationsom av
eller konkurs

Likvidation

26 § Om värdepapper enligt bestämmelserna i § harett 5 ansetts
på grund det företag det likvidationavyttrat iatt gett ut trättav som

och värdepapperet därefter faktiskt omkostnadsbeloppetavyttras, är
vad återstår omkostnadsbeloppet vid den faktiska avyttringen.som av

Upphör likvidationen, anskañhingsvärdet därefter tilluppgåanses
vad återstår omkostnadsbeloppet likvidationen upphör.närsom av
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Konkurs

hari 6 §bestämmelsernavärdepapper enligtOm ansetts27 § ett
konkursförsatts idetdet företagpå grund gett utattavyttrat somav

omkostnadsbeloppetdärefter faktisktoch värdepapperet äravyttras,
noll.

skallerhålls,konkursenträffas eller utdelning iackordOm
överstigerden intekapitalvinst till den delersättningen tas somupp

ansågs Omkapitalförlust värdepapperetföravdraget avyttrat.när
skall barakapitaltörlusten,bara för viss delavdrag skulle göras enav

kapitalvinst.ersättningenmotsvarande del tas upp somav
ellerläggseller konkursenkonkurs upphävsbeslutetOm nerom

Anskaffningsvärdetåterföras.skall avdragetmed överskott,avslutas
värdepapperet ansågsomkostnadsbeloppetdärefter när av-varaanses

räknatsdel avdragetgäller inte till denVad sagtsyttrat. avnusom
stycket.ersättning enligt andraerhållenmot

på insättningsgarantiErsättningar grund av

Insättningsgarantinämnden enligtbetalasErsättning28 § ut avsom
det institutinsättningsgaranti utbetaldlagen 1995:1571 anses avom

i första handErsättningeninsättningen gjorts.hos vilket anses som
den ersättningenkapitalbelopp. Till delersättning för insatt avser

ränteinkomst.denupplupen ränta somanses
enligt lagen insättnings-ersättning 18 §återbetalningVid omav

återbetalade intebeloppetdel detgaranti likställs den avsersomav
med ränteutgiñ.kapitalbeloppetför det insattaersättning

Ersättningar i form livräntaav

livsvarigformersättning i29 tillgångar§ När avyttras mot enav
kapitalvinstberäkning-den vidlivränta del ersättninganses en av som

framgår 30skalldel beräkningenoch Hur görasränta. aven somen
och 31 §§.

vid kapitalvinstberäkningenErsättningen

livsvarigformtillgång ersättning i30 § Om avyttras mot enaven
livräntankapitaliserade värdelivränta, räknas ersättning det avsom

till den upphävdaframkommer med tillämpning tabell IIIsom av
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Ärlagen 1947:577 statlig fönnögenhetsskatt. livräntan beroendeom
flera liv på så den upphör vid den först avlidnessätt attav personers

död, bestäms kapitalvärdet med utgångspunkt i hur gammal den
äldste livräntanOm upphör vid den sist avlidnes död, bestämsär.
värdet etter den ålder.yngstes

Ersättningen beräknas med tillämpning tabell till denav
upphävda lagen förmögenhetsskatt,statlig överlåtelseavtaletom om
innebär att

Alivräntan skall utgå livsvarigt, dock högst visst antal ochår,ett
sådan beräkning resulterar i ersättningen blir lägre enligtatt änen

första stycket, eller
livräntan skall livsvarigt,utgå dock visst antal år,minst ett om

sådan beräkning resulterar i ersättningen blir högre enligtatt änen
första stycket.

livsvarig livräntaOm upphör på grund dödsfall inom femetten av
år från avyttringen skall, i stället för vad förstai och andrasagtssom
styckena, det sammanlagda livräntebeloppet ersättningtas upp som

denna därmed blir lägre.om

Ränta

31 § Om tillgång ersättning i form livsvarigavyttras moten av en
livränta, så del den årliga ersättningenstor räntaanses av som som

Ärframkommer vid tillämpning tabellen i kap.11 31 livräntanav
beroende flera liv så den upphör vid den förstsätt attav personers
avlidnes död, beräkningen med utgångspunkt i hur dengammalgörs
äldste livräntanOm upphör vid den sist avlidnes död, be-görs
räkningen etter den ålder. denOm efter ålder be-yngstes person vars
räkningen skall dör och livräntan fortsättaskall utgå undergöras att
viss tid, tillämpas tabellen med utgångspunkt i den ålder den avlidne
skulle ha uppnått han hade levt under beskattningsåret.om

Om tillgång periodisk ersättning inteavyttras mot ären en som
livsvarig kan likställas med livränta och fastutöver ettmen som som
årligt belopp dessutom omfattar tillägg till sin storlek beroendeärsom

förändringar i det allmänna prisläget eller liknande förhållande,av
tillägget ränta.anses som

Belopp ränteinkomst för säljarensom anses som anses som
ränteutgift för köparen.
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fastigheter43 kap. Avyttring av

kapitalvinstbestämmelserfinns de särskildadetta kapitel1 § I om
bestämmel-grundläggandefastigheter.vid avyttringgäller Deavsom

fmns i kap.42serna
strömfall ochtillämpas påBestämmelserna även tomträtter,

rättigheter till vattenkraft.

beskattningmedbestämmelser uppskovkap. finns2 § I 45 avom
privatbostad.för denkapitalvinsten avyttrarsom en

Beräkningsenhet

taxerings-för varje avyttradskall beräknas särskiltKapitalvinsten3 §
taxeringsenhet.enhet eller del av

privatbostadsfastighet ochbådetaxeringsenhetOmfattar enenen
näringsfastighet, fastig-beräknas för de bådaskall kapitalvinsten

förheterna sig.var
medskall beräkningen skeutomlandsfråga fastigheterI om

indelning fastigheterna.motsvarandeutgångspunkt i aven

helttidigare under innehavetflera taxeringsenheterOm två eller4 §
skall beräkningentaxeringsenhet,eller delvis har ingått i görassamma

taxerings-fortfarande utgjorde endaavyttringende vid ensom om
fråga taxeringsenhetdet. Ienhet, den skattskyldige begär om enom

dettatidigare taxeringsenheten, gällerhar ingått i denbara delvissom
avyttringentaxeringsvärde videnhetens50än procent avom mer

taxeringsenheten.den del har ingått i den tidigareavser som
allframtidsupplåtelser itillämpning bestämmelsernaVid av om

§§,och och delavyttringar och 2221 §§ i 17-207 enanses somom
grundenhet påfastighet varje taxeringsenhet eller sådan större som

enda taxerings-första stycketbestämmelserna i behandlas som enav
enhet.

Fastighetsreglering, klyvning och inlösen

Överföring fastig-§ mark eller andel i samfällighet5 genomav
hetsreglering enligt kap. fastighetsbildningslagen och1970:9885
uppdelning lagi lotter klyvning enligt kap.11genom samma anses

avyttring fastighet bara uppdelningenöverföringen ellersom av om
Ärsker helt eller delvis kontant den kontantaersättning.mot



kap.222 43 SOU 1997:2

ersättningen högst kronor,5 000 skall kapitalvinsten inte tas upp som
intäkt.

intäkt skallSom bara så del hela kapitalvinstenstor tasav upp som
den kontanta ersättningen minskad med 000 kronor den5 utgör av
totala ersättningen för överföringen eller uppdelningen minskad med

kronor.000 intäkt skall dock5 Som inte högre beloppett tas änupp
kontantaden ersättningen minskad med 000 kronor.5motsvararsom

Avstående mark inlösen enligt kap. fastighetsbild-8av genom
ningslagen avyttring.anses som

Allframtidsupplåtelser

6 § Om till fastighet får engångsersättning för allframtid-ägareen en
supplåtelse, så del fastigheten avyttradstor ersätt-anses en av som
ningen hela fastighetens marknadsvärde vid tiden för detmotsvarar av
beslut ersättningen grundar på.sigsom

§ Med engångsersättning för allframtidsupplåtelse7 ersättningavses
på grund av

inskränkningar i förfoganderätten till fastigheten enligt natur--
vårdslagen eller1964:822 motsvarande inskränkningar enligt andra
författningar, eller

upplåtelse nyttjanderätt till eller fastighetenservitut i förav-
obegränsad tid.

8 § Ersättning på grund upplåtelse iavverkningsrätt sambandav av
med allframtidsupplåtelse skall behandlas engångsersättningen som
på grund allframtidsupplåtelsen, den skattskyldige begär det.av om

gäller i frågaDetsamma 60 ersättningen för avyttradeprocentom av
skogsprodukter.

Vad förstai stycket gäller dock bara förersättningensägssom om
avverkningsrätten eller skogsproduktema skall till beskattningtas upp

beskattningsår engångsersättningen på grundsamma som av
allframtidsupplåtelsen.

Ersättning för inventarier

9 § delOm ersättningen för avyttrad fastighet mark-en av en avser
eller byggnadsinventarier, skall den inte med vid kapitalvinst-tas
beräkningen. Detsamma gäller utgifter för sådana tillgångar.
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Omkostnadsbeloppet

örbättringskostnaderF

förbättringskostnader för10 Som räknas utgifter§
förbättring fastigheten,av

underhåll privatbostadsfastighet ellerreparation och ettav en
privatbostadsföretags fastighet, fastigheten grund åtgärdernaom av

förbättrandei bättre skick vid avyttringen vid förvärvetär än repara-
tioner,

och underhåll i samband med statligt räntebidrag, tillreparation
den del de inte kunnat dras grund kap. ochpå 19 23av av

kunnat drasreparation och underhåll andelshus inteav som av
på grund kap. 319av

förbättringsarbeten ellerfastighet har varit föremål för11 § Om en
därmed likställda reparations- eller underhållsarbeten i ägarens

utgifter för beloppbyggnadsrörelse, skall arbetena räknas detsom
enligt § tagits intäkt i näringsverksamhet på24 kap. 8som upp som

grund byggnadsarbetet.av

har förts12 § Utgifter för förbättringar inte på värde-som upp
förbättringskostnaderminskningsplan skall räknas förbarasom

beskattningsår sammanlagt har uppgått till minst kronor.då de 5 000
sådana utgifter förbättrande reparationer, skall de med baraAvser tas

till den hänför sig till beskattningsåret eller de femdel de något av
baraföregående beskattningsåren och till den del de medfört att

avyttringen i bättre skick vidfastigheten vid förvärvet.änär
avskrivningsplanUtgifter har förts på hänförs normalt tillsom upp

det då de förts på planen. skall utgifterna normaltår andra fallIupp
hänföras till då räkningdet år eller faktura på det utförda arbetet har
erhållits.

förbättringskostnader sådana utgifter för13 § Som räknas även
förbättrande reparationer som

skall intäkt näringsverksamhet enligt 23 kap.tas upp som av
grund2-7 på avyttringen, ellerav

intäkt2. näringsverksamhet enligt kap.23 9togs upp som av
eller 13 § fastigheten blev privatbostadsfastighet.när

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga sådana utgifterom som
i första stycket.avses
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liknandeVärdeminskningsavdrag och

anskaffningsvärdet minskasnäringsfastighet, skall14 § Avyttras en
påvärdeminskningsavdrag eller del dessamed sådana somm.m. av

näringsverksam-intäkt igrund kap. § inte skall23 5 tas somav upp
het.

har varit närings-privatbostadsfastighet tidigareAvyttras somen
med sådana värde-skall anskaffningsvärdet minskasfastighet,

kap.eller del dessa på grund 23minskningsavdrag m.m. som avav
fastig-återfördes näringsverksamhetoch eller inte i9 135 när

privatbostadsfastighet.heten blev

Ersättningsfond

avyttrademarkanläggning på denbyggnad ellerOm15 § enen
ersättningsfond tagitssamband medhar skrivits ifastigheten att enav

anspråk gäller följande.i
skall anskaffningsvärdet minskasnäringsfastighetfrågaI om en

grund kap.ianspråktagna beloppet på 23med den del det avsomav
i näringsverksamhet.skall intäkt§ inte4 tas upp som

varitprivatbostadsfastighet tidigare harfrågaI somenom
med del detanskañhingsvärdet minskas dennäringsfastighet skall av

ellerkap. ochbeloppet på grund 23 4 9ianspråktagna som av
fastighetennäringsverksamhetinte intäkt i13 närtogs upp som

privatbostadsfastighet.blev

anskaffningsvärdettredje stycket framgårkap. 18 §16 § Av 28 att
förvärv mark.ersättningsfond i anspråk förskall minskas när tas aven

Omkostnadsbeloppet vid delavyttringar

kapitalvinstberäkningendel fastighet, skall§ Avyttras17 en av en
delen.den avyttrade Frågangrundas på förhållandena på om

uppnådd skall docki § första stycketbeloppsgränsen 12 avgörasär
förhållandena på hela fastigheten.med hänsyn till

fördet, skall omkostnadsbeloppetden skattskyldige begär18 § Om
tillför beräknas enligt §,..tasden avyttrade delen, i stället 17att upp

för hela fastighetenså del detbeloppett motsvarar stor avsom
hela fastig-beräknade omkostnadsbeloppet ersättningen utgör avsom

vid avyttringen.hetens marknadsvärde
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avseddafåtaleller ärdelavyttringen gäller tomter19 § Om ett somen
tiounderstigerförsäljningsprisetbostadshus ochmedbebyggasatt
föromkostnadsbeloppetfårtaxeringsvärde,fastighetensprocent av

tillberäknasutredningsärskildfastighetsdelenavyttradeden utan en
beräknasdock intefårkvadratmeter. Omkostnadsbeloppetkrona per

ersättningen.belopptill högre än

marköverföringarvidgälleri och 1817Vad även20 § sägssom
1970:988.fastighetsbildningslagenenligt

allfiamtidsupplåtelservidOmkostnadsbeloppet

allfram-engångsersättning försådanfårfastighetsägaren§21 Om
följande.gälleri 6 §tidsupplåtelse avsessom

denför fastighetenomkostnadsbeloppetdelSå avsestor ansesav
ersättningenavyttrad utgörfastighetendel avsomansessomav

upplåtelsen.inskränkningen ellertiden förvärde vidhelafastighetens
samtligakapitalvinsten förberäknafår i ställetskattskyldigeDen

till derasbeskattningsåretunderfåtthanengångsersättningar som
med 000 kronor.minskat 5beloppsammanlagda

efter delavyttringarOmkostnadsbeloppet

delinnehavstidenunderfastighetsägaren avyttrat22 § Om av enen
omkostnadsbeloppetberäkningenbeaktas vidskall dettafastighet, av

andelutreda hurintedetfastigheten. Går storattför avresten av
fastighetsdelen,avyttradetidigaredenomkostnadsbeloppet avsersom

förersättningen50andel hadenna procentmotsvarat avanses
dock intefårandelenberäknadepå dettafastighetsdelen. Den sätt

omedelbart innanfastighetenomkostnadsbeloppet för helaöverstiga
avyttrades.fastighetsdelen

fastig-ocksåstycke tillämpasföregåendeiVad sägs omsom
engångsersättning forhar fått sådaninnehavstidenunderhetsägaren

i 6allframtidsupplåtelse avsessom
markfrånavståttinnehavstiden harunderfastighetsägarenOm

1970:988,fastighetsbildningslagenenligtmarköverforinggenom
minskat med såfastigheten haför storomkostnadsbeloppetanses

denavstådda markenför denomkostnadsbeloppetandel somav
marken.förersättningentotaladenutgjortersättningenkontanta av

l6-l58l8
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Skadeersättningar

23 § Om fastighetsägaren har fått skattefri försäkringsersättning eller
skattefri ersättning för förbättringsarbeten, skall utgifterna förannan
arbetena medräknas bara till den del de inte täcks ersättningen. Harav
ersättningen överstigit utgiftema, skall anskaffningsvärdet minskas
med det överskjutande beloppet.

Tidigare uppskov

24 § kap. finnsI 45 11 § bestämmelser minskning anskaff-om av
ningsvärdet uppskovsavdrag har gjorts.när

Om uppskov har erhållits enligt lagen 1968:276 uppskov iom
vissa fall med beskattning realisationsvinst eller lagen 1978:970av

uppskov med beskattning realisationsvinst, skall anskaffnings-om av
förvärdet ersättningsfastigheten minskas med uppskovsbeloppet.

Fastigheter förvärvade före år 1952

25 § fastighetEn har förvärvats före år 1952 skallsom anses
förvärvad den januari1 1952. Vid beräkningen omkostnads-av
beloppet skall hänsyn inte till utgifter och avdrag tidentas som avser
före år 1952.

anskaffningsvärdeSom 150 fastighetensprocentanses av
taxeringsvärde för år 1952. Ersättningen vid förvärvet får dock
användas anskaffningsvärde den överstiger 150som procentom av
taxeringsvärdet för år 1952.

detFanns inget taxeringsvärde fastställt för år skall1952, ett
motsvarande värde beräknas med ledning taxeringsvärdet för denav
fastighet den avyttrade fastigheten ingick eller det närmastsom
därefter fastställda taxeringsvärdet.

Första och andra styckena gäller inte i fråga fastigheterom
utomlands. Sådana fastigheter i stället förvärvade den januari1anses
1952 för ersättning marknadsvärdet vidmotsvararen som samma
tidpunkt, den skattskyldige visar detta värde. sådant fallI skallom
hänsyn inte till utgifter och avdragtas tiden dessförinnan.som avser
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näringsverksamhetiUnderskott

näringsidkare ellerkapital skall enskildinkomstslaget26 § I enen
vid avyttringhandelsbolagdelägare i svensktfysisk är ettperson som

underskottmedkapitalvinstenavdrag frånnäringsfastighet göraav en
hörde.fastighetennäringsverksamhet ditbeskattningsâr i densamma

tillberäknad hänsynkapitalvinsten,får inte överstigaAvdraget utan
avdraget.

Kvotering

kapitalinkomstslaget

kapitalvinsten påkapital skall 50inkomstslaget27 § I procent enav
kapitalvinsten påochprivatbostadsfastighet 90 procent enav

intäkt.näringsfastighet tas upp som
förra falletskall i det 50kapitalförlust,Uppkommer procent aven
drasfalleti det 63förlusten och procent av.senare

näringsverksamhetlnkomstslaget

kapital-näringsverksamhet skall 90inkomstslaget28 § procentI av
dockgällerintäkt.näringsfastighet Dettavinsten på tas upp somen

vinstenenligt kap. 7 § begärnäringsidkare 13enskildinte attom en
näringsverksamhet.inkomstslagetskall räknas till

drasskall dennakapitalförlust, 90Uppkommer procent av.aven
handelsbolag, skall dock bara 63uppkommit iförlustenHar ett

drasdennaprocent av.av

Avyttring bostadsrätter44 kap. av

kapitalvinstbestämmelserfinns de särskildakapiteldetta1 § I om
näringsbostads-ochprivatbostadsrättervid avyttringgäller avsom

i kap.finns 42grundläggande bestämmelsernaDerätter.
företagskall fråganförsta styckettillämpningen ärVid ettomav

förhållandenautgångspunkt imedprivatbostadsföretag avgörasett
ingång.vid avyttringsårets

med beskattninguppskovbestämmelserfinnskap.2 § I 45 avom
en privatbostad.för denkapitalvinsten avyttrarsom
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Ersättning för lägenhetsutrustning fondoch

den3 § Om skattskyldige får särskild ersättning för lägenhets-
utrustning han skulle ha varitäger byggnadstillbehörsom men som
enligt 2 kap. 2 § jordabalken den hade privatbostads-ägtsom av
företaget, skall den särskilda ersättningen räknas föri ersättningen
bostadsrätten. gällerDetta dock inte den tillgångarom avser som
behandlats inventarier i näringsverksamhet.som

Sådan särskild ersättning den skattskyldige får för andel i inresom
reparationsfond eller någon fond hos privatbostadsföretagetannan

avsedd för reparation och underhållär upplåtna lägenheter,som av
räknas inte i ersättningen för bostadsrätten. Om någon sådan
särskild ersättning inte avtalas, skall ersättningen för bostadsrätten
minskas med belopp den del fonden vidett motsvararsom av som
avyttringen bostadsrätten.avser

Omkostnadsbeloppet

Anskafningsvärdet

bostadsrätten4 § Om har förvärvats frånupplåtelse privat-genom
bostadsföretaget, den insats i upplåtelseavtaletangettsanses som som
anskafñringsvärde. insatsenHar för lägenheten sänkts efter det att
bostadsrätten förvärvades, skall anskaffningsvärdet minskas med
motsvarande belopp.

Upplåtelseavgiñer, inträdesavgifter och avgifterandra som
betalades företagettill i samband förvärvetmed bostadsrätten skallav
också räknas i anskaffningsvärdet.

Med den insats i upplåtelseavtalet likställs frågaisom anges om
andra föreningar ibostadsrättsföreningar:än insatsden

föreningen fastställd andelen uppläts, ochnärsom var
aktiebolag: den inbetalning för aktien gjordes anslutningisom

till aktienatt ut.gavs

Sådan5 § särskild ersättning den skattskyldige betalade för andelsom
i inre reparationsfond eller någon fond hos privatbostadsföreta-annan

avsedd för reparationget är och underhåll upplåtna lägenhe-som av
räknas inte i anskaffningsvärdetter, för bostadsrätten. någonOm

sådan ersättning inte avtalades, skall den ersättning skatt-densom
skyldige vid förvärvet betalade för bostadsrätten minskas med ett
belopp den del fondenmotsvarar vid förvärvet avsågsom av som
bostadsrätten.
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Kapitaltillskott

privatbostadsföretagettillhar lämnatskapitaltillskottAndra§6 som
räknas iskall§i 4innehavstiden insatserunder än angessom

avseddavarithartillskotten attbaraomkostnadsbeloppet om
finansieringeller förlånamorteringföretaget föranvändas avavav

fastigheten.förbättringar på
belopptilluppgåtthaamorteringarför ettTillskotten somanses

harföretagetamorteringardeandelbostadsrättensmotsvarar somav
amorteringenfinansieratharföretagetinnehavstiden. Omundergjort

inteamorteringendenskalllån,lån ett nyttatt taett uppgenomav
skallkapitaltillskottetdelberäkning denmedräknas vid somavav

avyttringenvidAndelsförhållandenaomkostnadsbeloppet.iräknas
bostads-amorteringarförtillskottendelhuravgör stor avsersomav

rätten.
krävsbeaktasskallförbättringarför atttillskottFör ettatt

tillskottdeförbättring ochbestämdför atttillskottet har använts en
sammanlagt hari frågaarbetetförhar lämnatbostadsrättshavamasom

deltagandeantaletmedmultipliceratminst 000 kronortill 3uppgått
bostadsrätter.

örbättringskostnaderF

skattskyldigedenutgifterförbättringskostnader räknas7 § Som som
haft för

ochförbättring lägenheten,av
grund åt-den pålägenhetenunderhållreparation och omav
förbätt-förvärvetvidvid avyttringeni bättre skickgärderna änär

reparationer.rande
kostnaderbehandlatsbeskattningenvidutgifterSådana somsom

förbättringskostnader.räknas intenäringsverksamheti som

förbättringskostnaderskall räknasförbättringarförUtgifter8 § som
minsttilluppgåttharsammanlagtdå debeskattningsårför debara
deskallreparationer,förbättrandeutgifterna taskronor. Avser5 000

eller någotbeskattningsårethänför tilldel de sigtill denmed bara av
del de hardentilloch barabeskattningsårenföregåendede fem

vid förvärvet.skicki bättrevid avyttringen änbostadenmedfört äratt
påeller fakturaräkningdånormalt till det århänförsUtgiñema

erhållits.arbetetdet utförda
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9 § Som förbättringskostnader räknas sådana utgifter föräven
förbättrande reparationer som

skall intäkt näringsverksamhet enligttas kap.23upp som av
10 § på grund avyttringen, ellerav

intäkt näringsverksamhet enligttogs kap.23upp som av
eller11 13 § bostadsrätten blev privatbostadsrätt.när
Bestämmelserna i 8 § gäller inte i fråga sådana utgifter.om

10 § Om särskild ersättning för lägenhetsutrustning skall räknas i
ersättningen för bostadsrätt enligt bestämmelserna i första3 §en
stycket, gäller följande.

Har utrustningen förvärvats tillsammans med bostadsrätten, skall
utgiften för utrustningen räknas i anskaffningsvärdet för bostads-
rätten.

Har utrustningen i stället förvärvats under innehavstiden, anses
utgiften för utrustningen utgift för förbättring eller försom en
reparation eller underhåll lägenheten. Om utgiften får räknas medav
i omkostnadsbeloppet, enligt bestämmelserna i 7-9 §§.avgörs

Tidigare uppskov

11 § I 45 kap. 11 § finns bestämmelser minskning anskaff-om av
ningsvärdet uppskovsavdrag har gjorts.när

Bostadsrätter förvärvade före år 1974

bostadsrätt12 § En har förvärvats före år skall1974som anses
förvärvad den januari1 Vid1974. beräkningen omkostnads-av
beloppet skall hänsyn inte till utgifter och avdrag tidentas som avser
före år 1974.

Som anskaffningsvärde 150 bostadsrättens andelprocentanses av
privatbostadsföretagets behållna förmögenhet nämnda dag.av

Förmögenheten skall beräknas med utgångspunkt i taxeringsvärdet på
företagets fastighet för år och1974 med hänsyn till företagets övriga
tillgångar och skulder enligt bokslutet för det räkenskapsår som
avslutats före ingången årnärmast 1974. det ingetFanns taxerings-av
värde fastställt för år beräknas1974, motsvarande värde medett
ledning det taxeringsvärde fastställts därefter.närmastav som

Ersättningen vid förvärvet får dock användas anskaffnings-som
värde, den överstiger 150 andelen i företagets behållnaprocentom av
förmögenhet den januaril 1974. När ersättningen skall bestämmas
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fannslägenhetenförvärvetdet vidfall fråni dettabortses avom
företagetfond hosreparationsfond ellersådan inremedel på annan

lägenheter.upplåtnaoch underhållför reparationavseddär avsom

näringsverksamhetUnderskott i

ellernäringsidkareenskildkapital skallinkomstslaget13 § I enen
vid avyttringhandelsbolagi svensktdelägarefysisk är ettsomperson

med under-kapitalvinstenfrånavdragnäringsbostadsrätt göraav en
bostadsrättennäringsverksamhet ditbeskattningsår i denskott samma

enligt 43skall drasdel underskottetinte till dengällerhörde. Detta av
fårnäringsfastighet. Avdragetavseendekapitalvinstfrånkap. 26 § en

avdraget.tillberäknad hänsynkapitalvinsten,inte överstiga utan

Kvotering

kapitalInkomstslaget

kapitalvinsten påkapital skall 50inkomstslaget14 § I procent enav
närings-kapitalvinstenoch 90privatbostadsrätt procent enav

intäkt.bostadsrätt tas somupp
förra falletskall i det 50kapitalförlust,Uppkommer procent aven
drasfallet 63i detförlusten och procent av.senare

näringsverksamhetInkomstslaget

kapital-näringsverksamhet skall 90inkomstslaget procent15 § I av
intäkt.näringsbostadsrättvinsten på tas upp somen

drasdennakapitalförlust, skall 90Uppkommer procent av.aven
skall dock barahandelsbolag,svensktuppkommit iförlustenHar ett

drasdenna63 procent av.av

Uppskovsavdrag45 kap.

viduppskovsavdragfinns bestämmelserdetta kapitel1 § I om
uppskovsavdraget beaktasprivatbostad och huravyttring omenav

avyttring.vid senareen
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Förutsättningar för uppskovsavdrag

2 § En skattskyldig får uppskovsavdrag hangöra om
kapitalvinst på grund avyttring ursprungsbostadtar upp av av en

intäkt,som
har förvärvat eller tänker förvärva ersättningsbostad, ochen
har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.

och finnsI 14 15 särskilda bestämmelser dödsbos tillrättom
uppskovsavdrag den sin bostad dör innan förutsätt-när avyttratsom
ningarna för avdrag uppkommer.

Ursprungsbostad

Med ursprungsbostad3 § sådan privatbostad i Sverigeavses en som
vid avyttringen den skattskyldiges permanentbostad.är

Med pennanentbostad bostad där den skattskyldige varitavses en
bosatt

under minst år före avyttringen, ellerett närmast
under minst de fem åren.tre senasteav

den skattskyldigeOm förvärvar bostad innan han avyttraren ny
den tidigare, skall frågan den tidigare bostaden hansärom perma-
nentbostad med utgångspunkt i förhållandena denavgöras när nya
bostaden förväwas, han begär detta.om

bostad vidEn avyttringen dödsbo kan inteägs ettsom av vara
ursprungsbostad.

4 § privatbostad iEn Sverige räknas ursprungsbostad ävensom om
den inte permanentbostad, den skattskyldige bosattär iärom
bostaden inte har bott där ochårännu ettmen

den i anspråk expropriation eller liknande förfarande,tas genom
den under sådana förhållanden det måsteavyttras attannars

tvångsavyttring och det inte skäligen kan denantas attanses som en
skulle ha det inte hade funnits något tvång,även elleravyttrats om

den till därför det grund tlygbuller inteavyttras staten att av
går bo i den påtaglig olägenhet.att utan

Ersättningsbostad

§ Med5 ersättningsbostad tillgång i Sverige vidavses en som
förvärvet är

småhus med mark småhusenhet,ärsom
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på mark,småhus annans
inrättat till familjersmåhus bostad eller två medärsom en

tomtmark lantbruksenhet,tillhörande på eller
där uppförs ellersmåhus i 1tomt ettom som avses

ersättningsbostad räknas också bostad i privatbostads-Som etten
företag.

ersättningsbostad räknas inte bostad förvärvasSom en som
före eller efter det dååret året årtidigare än änsenare ursprungs-

bostaden avyttras.

Beloppsgränser

Uppskovsavdrag får bara kapitalvinsten uppgår till6 § göras om
fall i får uppskovsavdrag dockminst 50 000 kronor. 4 §I som aves

vinsten uppgår till minst 000 kronor.10göras om

återiöringBeräkning och

Definitivt uppskovsavdrag

skattskyldige förvärvar§ Om den ersättningsbostad före7 en
utgången det år då han ursprungsbostaden och bosätter sigavyttrarav
där den februari därefter,15 året uppgår uppskovsavdragetsenast

ersättningen för ersättningsbostaden minst likaär storom som
ersättningen vid avyttringen ursprungsbostaden, till beloppettav som

den del kapitalvinsten intäkt, ellermotsvarar tassomav upp som
ersättningsbostadenersättningen för understiger ersätt-om

ningen för ursprungsbostaden, till belopp såmotsvararett storsom
del den del kapitalvinsten intäkt ersätt-tasav av som upp som som
ningen för ersättningsbostaden ersättningen förutgör av ursprungs-
bostaden.

Preliminärt uppskovsavdrag

8 § den skattskyldigeOm inte förvärvar ersättningsbostad föreen
utgången det år då han ursprungsbostaden, uppskovs-avyttrar ärav
avdraget lika den del kapitalvinstenstort tassom av som upp som
intäkt. gäller ocksåDetta han innan dess förvärvar ersätt-om en
ningsbostad inte bosätter sig där den februari15 året eftersenastmen
det år då ursprungsbostaden avyttrades.
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Av 9 och framgår10 uppskovsavdraget under vissa förut-att
sättningar skall återföras och särskilt tillägg då skallatt ett tas upp.

Å terförin g

9 § Har uppskovsavdrag gjorts enligt 8 skall avdraget återförasett
år det inte framgår något andranästa stycket.annatom av

denOm skattskyldige året efter det år då ursprungsbostadensenast
avyttrades förvärvar ersättningsbostad och bosätter sig där senasten
den februari15 andra eñeråret avyttringen, skall

ersättningen for ersättningsbostaden minst likaär storom som
ersättningen för ursprungsbostaden, ingen del uppskovsavdragetav
återtöras, eller

ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersätt-om
ningen for ursprungsbostaden, uppskovsavdraget, minskat med så stor
del detta ersättningen for ersättningsbostaden utgörav som av
ersättningen för ursprungsbostaden, återföras.

10 § När uppskovsavdrag helt eller delvis återförs enligt 9 skallett
särskilt tillägg tioäven det återfördaett motsvarar procentsom av

beloppet intäkt.tas upp som

Avyttring ersättningsbostadenav

§ Om uppskovsavdrag11 har gjorts, skall anskaffningsvärdet vidett
avyttring ersättningsbostaden minskas med beloppettav som

kapitalvinsten ursprungsbostaden avyttrades,motsvarar när om
ersättningen för ersättningsbostaden minst lika stor ersätt-var som
ningen för ursprungsbostaden.

Understeg ersättningen for ersättningsbostaden ersättningen för
ursprungsbostaden, skall anskaffningsvärdet minskas med så delstor

kapitalvinsten för ursprungsbostaden ersättningen förav som
ersättningsbostaden utgjorde ersättningen for ursprungsbostaden.av

Beräkning ersättningarnaav

§ Vid jämförelse12 mellan ersättningen för ursprungsbostaden och
ersättningen för ersättningsbostaden skall den förra minskas med
försäljningsprovision och liknande kostnader för avyttringen och den

ökas med stämpelskatt och liknande kostnader för förvärvet.senare
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w.

Är följande.ersättningsbostaden fastighet gäller13 § en
utgifterockså medersättningsbostaden skall ökasErsättningen för

förvärvetmellaneller ombyggnad under tidenför till- avny-,
skall ha skettdag bosättningersättningsbostaden och den då senast

bestämmelserna i ellerenligt 7 9
i § förvärvarskattskyldige den tid 7den inomOm ensom anges

han§ tillämpasoch bosätter sig där, skall 8ersättningsbostad om
till- ellerutgifter förhaft eller habegär det och han har att ny-,avser
ha bosattskulletiden mellan den dag då hanombyggnad under senast

sig därskulle ha bosattden dag då hanenligt § ochsig där 7 senast
enligt 9

ursprungsbostadenefter avyttringDödsfall av

ursprungsbostad dörskattskyldig har14 § Om avyttratsom enen
dödsboet tillersättningsbostad, harhar förvärvatinnan han rätten

efterlevandekapitel,i dettaavdrag enligt bestämmelserna om en
fråga förvärvuppfyller de villkor imake eller sambo ersätt-om av en

för döde.skulle ha gällt denoch bosättning därningsbostad som
ursprungsbostad ochskattskyldig harOm avyttrat ensomen

har bosatt sig iersättningsbostad dör innan hanförvärvat ersätt-en
bestämmelserna itill avdrag enligtningsbostaden, har dödsboet rätt

sig iefterlevande eller sambo bosättermakedetta kapitel, om en
dödsboet elleroch den dåersättningsbostaden ägs genom arv,av

efterlevande.till deneller bodelning övergåtttestamente
denandra styckena gäller baraBestämmelserna i första och om

bosättnings-uppfyllerbosättning i ursprungsbostadenefterlevandes
kraven i 3 eller 4

efterlevande makedödsbo begär uppskovsavdrag och15 § Om ett en
ersättningsbostad, krävs denförvärvateller sambo enligt §14 en

ersättnings-samtycke för bostaden skallefterlevandes att somanses
bostad.

Avyttring aktier andra delägarrätter46 kap. och samtav
fordringsrätter

kapitalvinstsärskilda bestämmelserdetta kapitel finns del § I om
och fordringsrätter.gäller vid avyttring delägarrätter Deavsom

kap.grundläggande bestämmelserna finns i 42
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Definitioner

Delägarrätter

Med delägarrätt2 § avses
aktie,-

på grund teckning aktier,rätt av av-
teckningsrätt,-
delrätt,-
andel i svensk värdepappersfond,en-
andel i ekonomisk förening,en-
vinstandelsbevis avseende kronor,lån i svenska-
konvertibelt skuldebrev i svenska kronor,-
termin och option avseende aktier eller aktieindex, och-

tillgång liknandemed konstruktion och verkningssätt.annan-
Aktie och andel i privatbostadsföretag inte delägarrätt.anses som

ordringsrätterF

3 § Med svensk fordringsrätt avses
fordran i svenska kronor, och-
termin och option underliggande tillgångar kan hänföras tillvars-

fordran i svenska kronor eller ränteindex.som avser
Som fordringsrätt räknas inte tillgång enligt §2 ärsom en

delägarrätt.

§ Med utländsk fordringsrätt4 avses
utländsk valuta,-
fordran i utländsk valuta, och-

-termin och option underliggande tillgångar kan hänföras tillvars
valuta, fordranutländsk i utländsk valuta eller indexsom avser

beroende sådan valuta.av

Marknadsnotering

värdepapper5 § Ett marknadsnoterat det påär noteratanses om
svensk eller utländsk börs eller föremål för kontinuerligär annan
notering på grundval marknadsmässig omsättning.av
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från skattepliktUndantag

utländskfordran iellervalutautländsksådanKapitalvinster på6 §
levnadskost-personligaskattskyldigesför denavseddvaluta ärsom

skall inteutomlandsvistelsetillfällig tasnader under upp somen
intäkt.

Omkostnadsbeloppet

Genomsnittsmetoden

genomsnittliga Omkostnadsbeloppet förberäkningen skall detVid§7
slag det avyttradevärdepapper användas.samtliga samma somav

skall beräknas med utgångspunkt i anskaffningsvärdenavärdeDetta
inträffade förändringar itill innehavet.och med hänsyn

utdelningAktier erhålls falli vissasom genom

aktier erhålls sådan utdelning8 § För aktier i dotterbo-som genom av
lag i 41 kap. 16 § anskaffningsvärde så delstoranses somsom avses

omkostnadsbeloppet vid avyttring aktierna i utdelandedeten avav
förändringbolaget den i marknadsvärdet dessapåmotsvararsom

medför.aktier utdelningen Det genomsnittliga anskaffningsvär-som
för utdelande bolaget skalldet aktierna i det minskas i motsvarande

mån.
erhåller aktier i utdelning iden aktier detOm ägautan attsom

lämnat ersättning för till utdelning,utdelande bolaget rätten anses
inteersättningersättningen anskaffningsvärde. någonOmsom

noll.lämnas, de utdelade anskaffningsvärdeaktiernasär

fusionerhållsAndelar ekonomiska föreningari genomsom

föreningar iEfter sådan fusion mellan ekonomiska9 § som avsesen
överlåtande föreningenskall den inbetalda insatsen i den35 kap.

inbetald Övertagande föreningen.insats i denanses som
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Aktier erhålls utskiftning falli vissasom genom

10 § För aktier erhålls sådan utskiñning från eko-som genom en
nomisk förening i 41 kap. 20 § anskañhingsvär-som avses anses som
de för aktierna den inbetalda insatsen i den förening skiftat utsom
aktierna.

Överföring expansionsfondav

11 § Om expansionsfond överförs till aktiebolag enligt kap.30etten
16 skall det tillskott förutsättning för överföringenär intesom en
räknas med vid beräkning omkostnadsbeloppet för aktierna iav
bolaget.

Delrätter och teckningsrätter

12 § delrätterFör och teckningsrätter grundas på aktieinnehav isom
bolaget anskaffningsvärdetär noll.

Detsamma gäller delrätter och teckningsrätter grundassom
innehav konvertibelt skuldebrev eller liknandeett tillrättav en
förvärv aktier i bolaget, innehavaren vid tilldelningen likställsav om
med aktieägare.en

Skuldebrev med köp- eller teckningsoption

13 § Om köp- eller teckningsoption erhålls förvärven ettgenom av
skuldebrev förenat med option, skall anskaüuingsvärdet för skuldeb-

beräknas till dess marknadsvärde vid förvärvet.revet anskaff-Detta
ningsvärde får dock inte överstiga det sammanlagda anskaffningsvär-
det för skuldebrevet och optionen. Anskaffningsvärdet för optionen
skall beräknas till vad återstår det sammanlagda anskatfnings-som av
värdet.

Schablonmetoden

14 § För marknadsnoterade delägarrätter får omkostnadsbeloppet
bestämmas till 20 ersättningen vid avyttringen efter avdragprocent av
för kostnader i samband med denna. Detta gäller dock inte terminer
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teckningsrätterochdelrätterheller sådanaoch optioner och inte som
i 12avses

Äldre värdepappersfonderandelar i

värdepappersfonder änsvenskaandraandelar isådana15 § För
fysiskafårföre år 1995förvärvatsallemansfonder personer somsom

decem-marknadsvärde den 31andelensanvändaomkostnadsbelopp
innehava-fondandelsbevisfrågagäller iber 1992. Detsamma varsom

andelvärde förMotsvarande1994.årutgångenefterregistreras avre
noteradedet försteller 19941993under åren ärbildatsfondi somen

marknadsvärdet.
före år 1991förvärvatsallemansfondersvenskaiandelarFör som

marknadsvärde den 3 1till andelensbestämmasanskafñiingsvärdetfår
1990.december

värdepappersfonderdelningellerSammanläggning av

enligtvärdepappersfonderdelningellerSammanläggning§16 av
tillledavärdepappersfonder skall inte1990:1114lagen§33 oma

kapitalförluster.drarkapitalvinster ellerdelägarna taratt avupp
anskañhingsvärde för deombildningsådanEfter nyasomansesen

äldreför desammanlagt gälldeomkostnadsbeloppdetandelama som
iskattskyldige får andelardenfond delas ochandelama. Om meren

för deomkostnadsbelopp gälldenybildad fond, skall detän somen
till dessaförhållandeandelama ifördelas på deandelamaäldre nya

delningen.fonders värde vidnybildade

nyemitterade aktieri formErsättning av

motsvarandeelleraktier till svenskt aktiebolag17 § Avyttras ettett
detaktier inyemitteradeersättningbolag bestårutländskt mot avsom

ersättningoch eventuellt kontantköpande bolaget motsvararsom
skallnominella värde,aktiemasde nyemitteradehögst tio procent av

ocksågällerkapitalvinst.ersättningen Dettaden kontanta tas upp som
anskaffnings-andelar i ekonomiska föreningar. Somvid avyttring av

omkostnadsbeloppaktierna detvärde för de mottagna somanses
eller andelama.för de avyttrade aktiernagällde

bara i frågaBestämmelserna i första stycket tillämpas personerom
beskattningsårskattskyldiga vid utgången detobegränsatär avsom
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då avyttringen sker. De tillämpas dock i frågainte om personer som
etter utflyttning från Sverige obegränsat skattskyldiga enligt kap.3är

§3 3 grund väsentlig anknytning hit.av
frågaI internationella aktiebyten tillämpas i stället 20-27 §§.om

18 § aktierOm eller andelar i sådant fåmansföretag i 52ett som avses
kap. 4 § skall bestämmelserna i 17 § tillämpas baraavyttras, om
Skattemyndigheten medger detta. Skattemyndigheten får lämna ett
sådant medgivande ingen del kapitalvinsten skall tasom av upp som
intäkt tjänst på grund bestämmelserna i 52 kap.av av

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket.
Riksskatteverkets fårbeslut inte överklagas.

bestämmelserna19 § Om i 17 § har tillämpats på avyttring till etten
utländskt bolag och den skattskyldige sedan flyttar utomlands, skall
sådan del kapitalvinst inte redan beskattats tillav en tassom upp
beskattning vid utflyttningen.

Internationella aktiebyten

20 § Vid internationella aktiebyten tillämpas bestämmelserna i
21-27 §§, det uppkommer kapitalvinst överstigerom en som

kontant ersättning.mottagen Det aktier gällersägs också isom om
fråga andra andelar.om

21 § Med internationellt aktiebyte avyttring uppfylleravses en som
samtliga följande förutsättningar:

Aktier de avyttrade aktierna i företag det avyttradeett
företaget till företag det förvärvandeavyttras ett företaget.annat

Ersättningen lämnas i form aktier i det förvärvande företagetav
de aktierna och eventuellt kontantmottagna ersättning som

högst tio demotsvarar aktiemasprocent nominella värde.mottagnaav
Saknas nominellt värde på dessa aktier, skall den högsta tillåtna
kontanta ersättningen i stället beräknas på den del det inbetaladeav
aktiekapitalet i det förvärvande företaget belöper sig aktierna.påsom

Företagen vid aktiebytet hemmahörandeär i olika medlems-
i Europeiska unionenstater eller någon aktieägare i det avyttrade

företaget hemmahörande iär Sverige och det förvärvande företaget
i medlemsstat.en annan

Företagen bedrivs i någon de associationsformerav som anges
i bilaga 34.1.
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skatterdeskyldiga betala någonFöretagen är att som angesav
till undantag.ellervalmöjligheti bilaga 34.2, rättutan

förvärvandeoch detavyttradedetVid bedömningen22 § av var
§36 kap. 4tillämpashemmahörandeaktieägareföretaget ärsamt

första stycket.

delsåskall baraskeraktiebytet storbeskattningsår då23 § Det avi
tillersättningkontant taskapitalvinsten mottagenmotsvarar uppsom

beskattning.

beskattningÅterstående tillskallkapitalvinstendel tas24 § uppav
samtligainteOmaktiemadå debeskattningsår, avyttras.det mottagna

den kapital-återståendedelskall såaktier storavyttras,mottagna av
aktierantaletmellanförhållandetvinsten motsvarar somtas upp som

aktier.antaletochbeskattningsåretunder mottagnaavyttrats

internationelltaktiemade ettOm avyttras25 § mottagnaäven genom
istället§i 24kapitalvinsten tasdelskall denaktiebyte, avsessomav

vid deterhålls i utbyteaktierdebeskattningtill när senaresomupp
upplösesförvärvande företagetdetOmaktiebytet enavyttras. genom
kapitalvinstendelskall deneller fission,fusioninternationell somav

erhållsaktierdebeskattningtillställeti näri 24 § tas somuppavses
Motsvarandefissionenellerfusionenvidersättning avyttras.som
sker.eller fissionerfusioneraktiebyten,ytterligaregäller om

framgår 36ñssioninternationell fusion ochmedVad avavsessom
och 3kap. 2

behandlasavyttringskalloch 2524tillämpningVid26 § somav
gåvatill testamente,aktiema övergårockså ägareatt arv,genomen ny

bodelning.eller

beloppföranskaffadeaktierna ett27 § De mottagna somanses
aktiebytet.vidmarknadsvärdeaktiemasde avyttrademotsvarar

och fissionerInternationella fusioner

andra§i kap. 17bestämmelserna 36grund20-2728 § När av
överlåtandeiaktieägarefrågatillämpas ieller § ettstycket 18 om

vadskallfission,internationell fusion eller sägsvidföretag somen
detaktiema igällaaktiernaoch deavyttrade aktiemade mottagnaom



242 kap.46 SOU 1997:2

överlåtande företaget respektive de aktier i det Övertagande bolaget
lämnats ersättning vid fusionen eller fissionen.som som

Kapitalförluster

Inkomstslaget kapital

29 § inkomstslagetI kapital skall 70 kapitalförlust drasprocent av en
inte något i 30-32 §§.annatav, om anges
kapitalförlusterAtt i vissa fall inte skall dras följer 6av av

30 § Kapitalförluster andra marknadsnoterade delägarrätter än
andelar i svenska värdepappersfonder skall dras i sin helhet motav
kapitalvinster på marknadsnoterade delägarrätter.

31 § Kapitalförluster på andelar i marknadsnoterade svenska värde-
pappersfonder skall dras i sin helhet kapitalvinster påmotav
marknadsnoterade delägarrätter, värdet fondens innehavom av av

understi-gitdelägarrätter inte tillfälligtvisänannat 75 procent av
fondförmögenheten.

Kapitalförluster på andelar i svenska värdepappersfonder som
innehåller bara marknadsnoterade svenska fordringsrätter skall dras

i sin helhet.av

32 § Kapitalförluster på andra marknadsnoterade svenska ford-
ringsrätter premieobligationerän skall dras i sin helhet.av

Inkomstslaget näringsverksamhet

33 inkomstslaget§ I näringsverksamhet skall kapitalförlust drasen av
i sin helhet, inte något i 34 eller 35annatom anges

34 § Kapitalförluster juridiskanär delägarrätter skallavyttrarpersoner
dras bara kapitalvinster på delägarrätter.mot Om delav en av en
förlust inte kan dras sådana kapitalvinster, behandlasmot denav som

kapitalförlust vid avyttring delägarrätter det följandeen ny av
beskattningsåret.

Kapitalförluster juridiskanär delägarrätter skallavyttrarpersoner
dock dras i sin helhet, innehavet de avyttrade tillgångarnaav om av
betingats verksamhet bedrivs den skattskyldige ellerav som av av
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organisa-elleräganderättsförhållandenföretag med hänsyn tillsom
skattskyldige nära.dentoriska förhållanden kan ståanses

ekono-svenskaochaktiebolagsvenskasådanaKapitalförluster när
förvaltningsföre-ellerinvestmentföretagintemiska föreningar ärsom

skadeförsälcrings-ömsesidigasvenskaochsparbankersvenskatag,
dethelhet,i sinskall drasandelarelleraktierföretag omavyttrar av

motsvaradeavyttringenvidinnehavför derasröstetaletsammanlagda
iandelarelleraktiersamtligaförröstetaleteller25 procent mer av

företaget.

tillämpashandelsbolagsvenskaikapitalförlusterfråga35 § I om
§§.29-32

innehavförpliktelserochtillgångarsådanapåKapitalförluster vars
någonellerhandelsbolagetbedrivsverksamhetbetingats avavsomav

organisatoriskaelleräganderättsförhållandentillmed hänsynsom
alltidskall dockskattskyldigedenstå nära,kanförhållanden anses

helhet.i sindras av

handelsbolagsvenskaiandelarAvyttring47 kap. av

kapitalvinstbestämmelsersärskildafinns dekapiteldetta§ I1 om
handelsbolag.svenska Deandelar iavyttringvidgäller avsom

finns i kap.bestämmelserna 42grundläggande

Avyttring

upplöses,eller bolagethandelsbolag inlösesandel i§ Om ett2 en
andelen avyttrad.anses

tillövergårandelavyttring behandlas också ägareSom att en nyen
detliknandebodelning ellergåva, sätt,testamente, omgenom arv,

anskaffningsvärdet negativt.justerade är

Omkostnadsbeloppet

anskaffningsvärdetskallomkostnadsbeloppetberäkningVid3 § av
i §§.enligt bestämmelserna 5-9justeras

omkostnads-negativt,anskaffningsvärdetdet justeradeBlir anses
med detdå ökasskallför andelennoll. Ersättningenbeloppet vara
§ andrai 2de fallanskaffningsvärdet.justerade Inegativa som avses
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stycket belopp detett negativa justerademotsvararanses som
anskaffningsvärdet ersättningen.utgöra

4 § Om äganderättsövergång gåva,testamente,en genom arv,
bodelning eller liknande förvärv har behandlats avyttring påsom en
grund bestämmelserna i 2 § andra stycket, den ägarensav anses nya
anskaffningsvärde noll.vara

Anskaffningsvärdet5 § skall ökas med
den skattskyldiges tillskott till bolaget,-
belopp den skattskyldige tagit sin andelsom upp som av-

bolagets inkomster,
positivt fördelningsbelopp enligt kap.41 9.§ tagits isom upp-

inkomstslaget kapital,
28 avdrag for avsättning till expansionsfondprocent enligt 30av-

kap., och
72 expansionsfond förs från andelprocent iöverav som-

handelsbolag till enskild näringsverksamhet enligt 30 kap. 18
Anskaffningsvärdet skall minskas med

den skattskyldiges bolaget,uttag ur-
belopp den skattskyldige dragit sin andelsom av som av-

bolagets underskott,
negativt fördelningsbelopp enligt kap.41 § dragits9 isom av-

inkomstslaget kapital,
28 återförda avdrag for avsättningprocent till expansionsfondav-

enligt 30 kap., och
72 expansionsfond förs frånprocent enskildöverav som-

näringsverksamhet till andel i handelsbolag enligt kap.30 15

6 § För andel i handelsbolag innehas handels-ett ett annaten som av
bolag skall anskaffningsvärdet justeras enligt bestämmelserna i §5

ägarbolaget skattskyldigt för bolagens inkomster. Försom om var
andelen i ägarbolaget skall anskaffningsvärdet justeras med hänsyn
till överskott och underskott i båda bolagen.

äldre förvärvVissa

7 § Om andel har förvärvats före utgången det räkenskapsår fören av
handelsbolaget avslutades före den 1 årnärmast 1988, skallsom mars
först det justerade anskaffningsvärdet beräknas vid utgången detav
räkenskapsåret bokslutsdagen. Beräkningen skall medgöras
utgångspunkt i andelens anskaffningsvärde och den ökning eller
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hadebolagetikapitalbehållningskattskyldigesi denminskning som
detskallnegativt,blirsaldotOmbokslutsdagen.tillframinträffat

noll. Detbokslutsdagenpåanskaffningsvärdetjusterade varaanses
tillläggassedanskallbokslutsdagenanskañhingsvärdetjusterade

därefter.tidenforoch 6enligt 5justeringargrund för
skall lager,bestämsbokslutsdagenkapitalbehållningenNär

skattemässigadetillskulderochfordringararbeten, taspågående upp
skeddeintebeskattningenvidinkomstberäkningenvärdena. Om

ochkostnaderförutbetaldaskallgrunder,bokföringsmässigaenligt
medräknas.kostnader inteochintäkterupplupnaintäkter samt

sådana1989årutgångenförehandelsbolagetAvyttrade av
där.vaddärutöver sägsgälleri 8tillgångar somavsessom

tillgångaravyttradeår 1989utgångenförehandelsbolaget8 § Om av
kommunal-upphävdaden§ 2-4i 35bestämmelsernavilkapå mom.

juli 1990före den 1lydelsederasi1928:370 varskattelagen
augusti 1988före den 19anskaffatstillgångarnaochtillämpliga, om
skeddetillgångarna senastavyttringengrundbeskattning påoch avav

påanskaffningsvärde justerasandelensskalltaxering,årsvid 1990
avyttringen, ävenresultatetbokföringsmässigadet omgrundval avav

beloppskall motsvararresultatetFrån ettföljer 7detta inte somav
räken-igjortstillgångennedskrivningelleravskrivningden somav

drasbokslutsdagenefterskapema av.

tillämpas.inteochskall 7 8det,begärskattskyldigedenOm9 §

avyttringarVissa

handelsbolagiandel ettfysisk som,Om avyttrar10 § enpersonen
kvalificeradvarithaskulleaktieindirekt,ellerdirekt äger ensomen

aktiendelägarrättlikställddärmedellerkap.i 52aktie omavsessom
deldenföljande. Avgällerfysiskadendirekt avägts personen,av

tillförhållandeimarknadsvärdeaktiensvinsten motsvararsom
tjänst.intäktskallandelen 50förersättningen procent tas avsomupp

sagts avyttringarsådanai frågadock intetillämpasVad omnusom
kap.i 48avsessom

fysiskbestämmelserfinnskap. att4811 § I sompersonenom
obegränsattillhandelsbolag någon änandel i ett annan enavyttrar en

beloppskallfalli vissa ettfysiskskattskyldig ta somuppperson
näringsverksamhet.intäktkapitalvinstenmotsvarar avsom
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Kapitalförluster

Inkomstslaget kapital

12 § inkomstslagetI kapital skall 70 kapitalforlust drasprocent av en
av.

Inkomstslaget näringsverksamhet

13 inkomstslaget§ I näringsverksamhet skall kapitalforlust drasen av
i sin helhet, inte något i 14annatom anges

14 § En kapitalförlust uppkommer svenskt handelsbolagnär ettsom
andel iavyttrar svenskt handelsbolagett annat skall drasen medav

70 förlusten. kapitalförlustEnprocent på andel innehavav en vars
betingats verksamhet bedrivs handelsbolaget eller någonav som av av

med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriskasom
förhållanden kan stå handelsbolaget skall dock alltidnära, drasanses

i sin helhet.av
.

48 kap. Vissa handelsbolagsavyttringar

Förutsättningar för tillämpning bestämmelsernaav

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller om
fysisk andel iavyttrar svenskt handelsbolag,en ettperson en

andelen kapitaltillgångär hos överlåtaren,en
förvärvaren inte obegränsatär skattskyldig fysisk ochen person,
verksamheten i handelsbolaget varit sådan i 2som anges

Vid inlösen gäller bestämmelserna, i stället for vad isom anges
första stycket någon de kvarvarande delägarna i handels-om av
bolaget inte obegränsatär skattskyldig fysisken person.

2 § Bestämmelserna gäller bara om
verksamheten i handelsbolaget under det räkenskapsår då av-

yttringen sker aktiv näringsverksamhetär för överlåtaren,
någon närstående till överlåtaren varit delägare i handelsbolaget

och verksamheten under räkenskapsåret aktiv näringsverksamhetär
för denne,

någon närstående till överlâtaren varit anställd hos handels-
bolaget under räkenskapsåret, eller
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räkenskapsåret påundernärståendeeller någonöverlåtaren
juridiskiverksamhetbedrivitmotsvarande genompersonsätt en

handelsbolaget.
innehavaretidigareocksåstycketförstatillämpningVid ansesav
avyttringenöverlåtare,räkenskapsårunderandelen omsomsammaav

skattskyldigaobegränsatfrånavyttringareller fleraföregåtts enav
aktivvaritverksamhetenFråganfysiska ompersoner.
föreförhållandenatillmed hänsynbedömasskallnäringsverksamhet

avyttringen.

ikapitalvinsten tasBelopp motsvarar uppsom
näringsverksamhet

avyttringengrundpåkapitalvinstenbeloppEtt3 § motsvarar avsom
näringsverk-aktivöverskottöverlåtarenhosskall avtas somupp

handelsbolaget.frånsamhet
underavyttringarfleraellerföregåttsharavyttringenOm av en

fysiskaskattskyldigafrån obegränsaträkenskapsår personer,samma
dessavidkapitalvinstemamedökasskall beloppet avsumman

avyttringar.

kapitalvinstockså påtillämpasstycketförstai §Bestämmelsen 34 §
räkenskaps-deteftererhållsersättningtillkommandegrundpå somav

baradockgällerskedde. Dettaavyttringendåhandelsbolagetförår
varitindirekt,ellerdirektnärstående,någonelleröverlåtarenom

uppenbartdet inteochavyttringenefter ärhandelsbolagetiverksam
ersättningen.storlekenförbetydelsesaknatverksamheten avatt

skallochenligt 43belopp tasdetberäkningenVid§ upp5 somav
anskaffningsvär-andelensskallnäringsverksamhet,överskott avsom

däreftervid denförstdettabeloppetmed görsökasintede utan
inkomstsla-ikapitalförlustellerkapitalvinstberäkningenföljande av

kapital.get

överlåtarenInkomsten tas upp av

överlåtarentillämpasskall inteiBestämmelserna 3-56 § om
drarelleröverskottmed förvärvarenöverenskommelseenligt tar upp

tiden förepåbelöper sighandelsbolagetiunderskott av-somav
kapitalvinstertillträdesdagenföreeller tidenyttringen samt tar upp
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och drar kapitalförluster vid avyttringar handelsbolagetsav av
näringsfastigheter och näringsbostadsrätter före tidpunkt.samma

Första stycket gäller inte överlåtaren eller någon närstående,om
direkt eller indirekt, varit verksam i handelsbolaget efter den
sluttidpunkt för inkomstberäkningen överlâtaren valt enligt förstasom
stycket. gällerDet inte heller handelsbolaget, direkt eller indirekt,om

aktier eller andelaräger de direkt överlåtaren,ägts hadesom, om av
varit sådana kvalificerade aktier eller därmed likställda andra
delägarrätter i kap.52som avses

Med förvärvare vid inlösen de kvarvarande delägarna iavses
handelsbolaget.

§ förutsättning7 En för 3-5 inte skall tillämpasatt är att ett
särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 6
Bokslutet skall handelsbolagetupprättas hade beskatt-ettsom om
ningsår avslutats vid den sluttidpunkt för inkomstberäkningensom

överlåtaren valt enligt 6som
Bokslutet och sådana uppgifter till ledning för taxering som avses

i 2 kap. 19 § lagen 1990:325 självdeklaration och kontroll-om
uppgifter skall ha godkänts skriftligen förvärvaren eller, vidav
inlösen, de kvarvarande delägarna i handelsbolaget.av

Närståendebegreppet

8 § När avyttring sker från dödsbo också delägareett ien anses
dödsboet närstående.som

49 kap. Avyttring andra tillgångarav

1 § dettaI kapitel finns de särskilda bestämmelser kapitalvinstom
gäller vid avyttring andra tillgångar sådanaän isom 43,av som avses

44, 46 och 47 kap. De grundläggande bestämmelserna finns i kap.42

Omkostnadsbeloppet

2 § För tillgångar den skattskyldige innehaft för personligt bruksom
personliga tillhörigheter får omkostnadsbelopp räknas 25som

ersättningen minskadprocent med försäljningsprovision ochav andra
kostnader för avyttringen.
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skalltillhörigheterpersonligavid avyttring tasKapitalvinster av
sammanlagtbeskattningsåretfortill del debara denintäktupp som

kronor.överstiger 50 000
behandlasskalltillhörigheterpersonligaavlidensEn person-som

dödsbo.också hos hanstillhörigheterliga

kapital-skalltillhörigheterpersonligatillgångarandra3 § För än
genomsnitts-tillämpningmedavyttring beräknasvidvinsten aven

innehavsamlatdeldemetoden i 46 kap. 7 är ett avavenom
värde.enhetligttillgångar med

forgjorda avdragminskas medskallAnskaffningsvärdet4 §
liknande.ellervärdeminskninganskaffning,tillgångarnas

Kapitalförluster

kapitalInkomstslaget

draskapitalförlustkapital skall 70inkomstslaget§ I procent5 av en
av.

skall dock intetillhörigheterpersonligaavyttringFörluster vid av
tillgångarsådanavid avyttringförlusterdödsbosdras Ett somavav.
heller drasskall intebrukprivatafor delägaresförvärvatboet av.en

näringsverksamhetInkomstslaget

kapitalförlust drasnäringsverksamhet skallinkomstslaget6 § I aven
i 7någothelhet, intei sin annat angesom

be-tillämpashandelsbolagi svenskakapitalförlusterfråga7 § I om
stämmelserna i 5

förpliktelserellertillgångarpå sådanaKapitalförluster vars
handelsbolaget ellerbedrivsverksamhetinnehav betingats avsomav

organi-äganderättsforhållanden ellertillmed hänsynnågon -somav
skall dockhandelsbolagetförhållanden kan ståsatoriska nära,anses

helhet.alltid dras i sinav
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50 kap. Betalning skulder i utländsk valutaav

detta1 § I kapitel finns bestämmelser låntagares kapitalvinster påom
grund valutakursförändringar vid betalning skulder i utländskav av
valuta. Bestämmelserna gäller bara i inkomstslaget kapital.

betalningSom skulder också skulder ersättningatt motav anses
låntagare.övertas av annan

Vad kapitalvinster gällersägs på motsvarande försättsom om
kapitalförluster.

2 § Om skuld har övertagits led i förvärvett etten som genom arv,
gåva eller på liknande inträder förvärvarentestamente, i densätt,

tidigare låntagarens skatterättsliga situation.

Beräkningen

3 § Kapitalvinsten skall beräknas skillnaden mellan det återbe-som
talade beloppets värde vid upplåningen och dess värde vid återbetal-
ningen. Värdet vid upplåningen skall beräknas genomsnittettsom av
värdena olika upplånade belopp i valuta och med beaktan-av samma
de de återbetalningar gjorts.av som

frånUndantag skatteplikt

Kapitalvinster4 § skulderpå i utländsk valuta avsedd för denärsom
skattskyldiges personliga levnadskostnader under tillfällig vistelse
utomlands skall inte intäkt.tas upp som

Beskattningstidpunkten

Kapitalvinster5 § vid betalning skulder i utländsk valuta skall tasav
till beskattning det beskattningsår då återbetalningen görs.upp

Kapitalförluster

6 § Kapitalförluster vid betalning skulder i utländsk valuta skallav
dras med 70 förlusten. kapitalförlusterAttprocent i vissa fallav av
inte skall dras följer 4av av
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FÅMANSFÖRETAG OCHAVD. VIII
FÅMANSHANDELSBOLAG

fåmansföretag ochfrånFörmåner ersättningaroch51 kap.
fåmanshandelsbolag

utsträckningvilkenifinns bestämmelserdetta kapitell § I om
fåmanshandels-ochfrån fåmansföretagersättningarförmåner och

tjänst.intäktbolag skall tas avupp som
fåmansföretag ibestämmelserinnehåller ocksåKapitlet attom

avdragskallinteuttagsbeskattas eller närfall skall göravissa
enligtbeskattasnärstående skallellerdelägareföretagsledare,

kapitel.i dettabestämmelserna
aktier ipåkapitalvinstutdelning ochbestämmelserSärskilda om

i kap.fåmansföretag finns 52har varitoch företagfåmansföretag som
fâmansföretag,berörbestämmelsersärskildafinnsövrigtI som

bestämmelserm.fl. i dederas delägarefåmanshandelsbolag och som
i 15anges

Definitioner

åmansföretagF

svenskaaktiebolag ochsvenskafåmansföretagMed§2 avses
föreningar därekonomiska

elleraktierfåtal fysiskafysisk eller ägerett personeren person
samtligaför50andelar rösternaän procentmotsvarar avmersom

ellerandelar i företaget,aktier eller
verksamhetsgrenaruppdelad på ärverksamheten2. är som

innehavfysiskvarandra och däroberoende avgenompersonenav
den faktiskaliknande harelleravtal påaktier eller andelar, sättgenom

självständigtochVerksamhetsgrensådanbestämmanderätten över en
resultat.förfoga desskan över

dödsbo.gäller intefysiskVad sägs personsom om

börs och privat-vid svenskaktier noteradeAktiebolag3 § är envars
inte fåmansföretag.bostadsföretag somanses

åmanshandelsbolagF

handelsbolag därsvenskaMed fåmanshandelsbolag4 § avses
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fysisk eller fåtal fysiska innehavetten person personer genom
andelar eller på liknande har bestämmande inflytande, ellersätt ettav

verksamheten uppdelad på verksamhetsgrenarär ärsom
oberoende varandra och där fysisk innehavav en person genom av
andelar, avtal eller liknandepå har faktiskaden bestäm-sättgenom
manderätten sådan verksamhetsgren.över en

Vad fysisk gäller inte dödsbo.sägssom om person

Ägare, företagsledare och närstående

5 § Som vid tillämpning 2 och den direkt4ägare anses av som
eller indirekt eller på liknande innehar aktier eller andelar iäger sätt
företaget.

Med företagsledare i fåmansföretag eller fåmanshandels-ett ett
bolag den eller de fysiska elleregetavses personer som genom
närståendes innehav aktier eller andelar i företaget eller på någonav
liknande grund har väsentligt inflytande i företaget. frågaIett om
företag i första2 § stycket och första2 4 § stycket 2som avses anses

företagsledare den har den faktiska bestämmanderätten översom som
viss Verksamhetsgren och självständigt kan förfoga dessöveren

resultat.
Vad fysisk gäller inte dödsbo.sägssom om person

6 § Med närstående avses
make,-
förälder,-

och farförälder,mor--
avkomling och avkomlings make,-
syskon, syskons make och avkomling, och-
dödsbo den skattskyldige eller någon de tidigare nämndasom av-

delägareärpersonerna
Med avkomling styvbam och fosterbam.ävenavses

Förvärv för privat bruk

7 § Om fåmansföretag förvärvar tillgång frånett någon inteen som
delägare eller närstående till delägareär och tillgången uteslutandeen

eller så uteslutande avsedd för privat bruk för företags-gott ärsom en
ledare i företaget eller någon närstående till företagsledare,ärsom en
skall belopp utgiften för förvärvetett motsvarar tassom upp som
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skall inte draföretagsledaren.intäkt tjänst hos Företaget avav
anskaffningen.utgiften för

bil, den privatavid förvärvstycket tillämpas inteFörsta av en om
bilförrnån.beskattning föranvändningen medför

avyttringar till företagetDelägares

tillnärståendeeller någoni fåmansföretagdelägare8 § Om ett enen
ersättningtillgångar till företagetdelägare motavyttrar somen

intäktmellanskillnadenskallmarknadsvärdet,överstiger tas upp som
anskañhingsvärde för tillgångar-hos överlåtaren. Företagetstjänstav

belopp.minskas medskall sammana
helakap. skalli 49sådan tillgångfrågaI avsessomom en

marknadsvärdet ochinte överstigerdenersättningen, utanäven om
tjänst hosintäktomkostnadsbelopp,för någotavdrag tas avupp som

anskaffningen.fördra utgiñenskall inteöverlåtaren. Företaget av
blieller kaninte tillgångenstycket tillämpasAndra väntasärom

för företaget.till nytta

skall i fallkapitalförlustkapitalvinst ellerBeräkning9 § avsessomav
ersättningenutgångspunkt i den delmedi § första stycket8 göras av

andra stycketi §marknadsvärdet. fall 8Imotsvarar avsessomsom
kapital.inkomstslagetbeskattning isker ingen

från företagetDelägares förvärv

tillnärståendefåmansföretag eller någonidelägare10 § Om ett enen
ersättningfrån företagettillgångardelägare förvärvar mot somen

mellanskillnadenmarknadsvärdet, skallunderstiger tas upp som
enligtuttagsbeskattasskallförvärvaren.intäkt tjänst hos Företagetav

15 kap. 2
harföretagsledarefrågatillämpas inte istycketFörsta somom

tillgången.förvärvadeföretagetgrund §beskattats på 7 närav

närståendeeller någonfåmanshandelsbolagdelägare iOm11 § etten
ersättningtillgångar från bolagetförvärvartill delägare mot somenen

mellanskillnadenskallmarknadsvärdet,understiger tas upp som
omfattarförvärvaren, tillgångenintäkt tjänst hos omav

förvärveti och medsådan lägenhetsådant hus ellerett somen-
privatbostad, ellerbliblir eller kan kommaantas att

privatbostad på.byggaförvärvarentomtmark att enavsersom-
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Hyresersättningar

12 § Om företagsledare i fåmansföretag eller fåmanshandels-ett etten
bolag eller någon närstående till företagsledare får hyra elleren annan
ersättning från företaget för lokal eller disponerasägsen som av
företagsledaren eller någon närstående till honom, gäller följande om
ersättningen inte skall intäkt näringsverksamhet hostas upp som av
uthyraren. Uthyraren skall ersättningen intäkt tjänst ochta upp som av

skäligt avdrag för kostnader på grund företaget utnyttjatgöra attav
lokalen. Fåmansföretaget skall inte dra den del hyran ellerav av

ersättning överstiger marknadsmässig ersättning.annan som

lånRäntefria m.m.

fåmansföretag13 § Om lämnar förmån i form räntefritt lånett en av
till företagsledare eller någon närstående till företagsledare,en en
skall värdet förmånen intäkt tjänst hos låntagaren.tasav upp som av

gäller också förmånDetta i form lån.med räntaen av en som
:skallunderstiger marknadsräntan. Fönnånens värde beräknas enligt

kap.56 10-12 §§. Avdrag med motsvarande belopp enligt kap.41
§ skall inte11 skallFöretaget uttagsbeskattas enligt kap.göras. 15

2§.

lånNedskrivning av

fåmansföretag14 § Om har lämnat lån till företagsledareett ett en
eller någon närstående till företagsledare och lånet skrivs ned ien
företagets räkenskaper, skall det nedskrivna beloppet tas upp som
intäkt tjänst hos låntagaren. skallFöretaget inte dra detav av
nedskrivna beloppet.

stycket gällerFörsta dock inte sådana lån i kap. 38l lsom avses

Hänvisningar

fråga fåmansföretag,15 § I fåmanshandelsbolag och derasom
delägare m.fl. finns särskilda bestämmelseräven om

förmån utbildningi kap.11 13av-
delägares avyttring hyresrätter, i 13 kap. 13patentav m.m.-
avdrag för tantiem i 14 kap. lO-
avdrag för avsättning till personalstiñelser i kap.16 14-
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i kap.avdrag för framtida substansminskning 20 23-
fastighet, aktie andel lagertillgång i kap.eller 24när ären

§§,4:6
avdrag för vinstandelslån i kap. och §§,på 34 6 9ränta-
fusioner i kap.35 12-

fusioner-internationella i 36 kap. 14
ersättning i form nyemitterade aktier i 46 kap. 18av-

ochpensionssparavdrag i 54 kap. 10, 15 §§,-
familjebeskattning i kap. §§,55 12-14-
grundavdrag i kap. och58 6-
ackumulerad inkomst i 60 kap. 3-

på52 Utdelning och kapitalvinst aktier ikap.
fåmansföretag

detta kapitel finns bestämmelser i vilken utsträckning1 § I ut-om
delningar, och kapitalvinster på aktier och andra delägarrätterräntor

fåmansföretag och fåmansföretag skalltidigaregetts ut tassom av
intäkt tjänst i stället för intäkt kapital.upp som av som av

fysiska2 § Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier skall hos
intäkt i omfattning itjänst den 7taspersoner som angesupp som av

och §§. utdelning behandlas vid nedsättning12 Som vinstäven av
aktiekapitalet inlösen aktier.genom av

Vad aktie i detta kapitel gäller också andel. Medsägssom om
aktie och andel likställs andra delägarrätter företagetgetts utsom av
och med utdelning likställs på sådana delägarrätter.ränta

Definitioner

Med kvalificerad3 § aktie aktie i fåmansföretag under förut-ettavses
sättning att

aktieägaren eller någon närstående till denne under beskatt-
ningsåret eller något de föregåendetio beskattningsåren varitav
verksam i betydande omfattning företageti eller i fåmans-ett annat
företag bedriver eller likartad verksamhet, ellersom samma

företaget,2. direkt eller indirekt, aktier i fåmans-äger ett annat
företag och aktieägaren eller någon närstående till denne under
beskattningsåret eller något de tio föregående beskattningsårenav
varit verksam i betydande omfattning i detta företag.
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tillDör kvalificerad aktie, aktien kvalificeradägaren ävenen anses
hos dödsboet, den avlidne, någon närstående till den avlidne ellerom
någon delägare i dödsboet varit verksam detpå i förstasätt som anges
stycket.

Vid bedömningen4 § företag fåmansföretag gäller vidett ärav om
tillämpningen detta kapitel, vad i kap. 2 och51utöver sägsav som
3 §§, följande.

juridiskaUtländska likställs med svenska aktiebolag ochpersoner
svenska ekonomiska föreningar. gäller dock inte dödsboDetta efter
den inte obegränsat skattskyldig vid dödsfallet.som var

Sådana själva eller någon närstående ellerägare ärsom genom
under något de tio föregående beskattningsåren har varit verk-av

i företaget i betydande omfattningsamma anses som en person.
Som den direkt eller indirekt eller liknandepåägare sättanses som

innehar aktier eller andelar företaget.i

Upphör företag fåmansföretag,5 § aktie ändåett att vara anses en
kvalificerad under längst tio beskattningsår därefter. gäller dockDetta
bara aktieägaren eller någon närstående till denneom

ägde aktien företaget upphörde fåmansföretag ochnär att vara
aktien då kvalificerad, ellervar

har förvärvat aktien med stöd sådan aktie iav en som avses

på utomståendeUndantag grund delägareav

aktieägaren6 § Om visar utomstående i betydande omfattningatt äger
företagetdel.i och har till utdelning, skall § inte tillämpas,2rätt om

det inte finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena
under beskattningsåret och de tio föregående beskattningsåren
beaktas.

Med företag här det företag där aktieägaren eller någonavses
närstående till honom varit verksam i betydande omfattning under den
tid i första stycket.som anges

företagEtt utomstående till den deldet varken direktägtanses av
eller indirekt fysiska kvalificerade aktier iägs ägerav personer som
företaget eller i fåmansföretag i 3ett annat som avses
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Utdelning

intäkt tjänstskallkvalificerade aktierUtdelning på§ tas7 avsomupp
Gränsbeloppetgränsbeloppet. äröverstigerdel dentill den summan

av
statslåneräntanmedmultipliceratgränsbeloppförunderlaget

femökad medbeskattningsåretåret förenovembervid utgången av
ochprocentenheter,

enligt 10utdelningsutrymmesparat
statslåne-skallandelarochaktierandra delägarrätterfråga änI om

procentenhet.meddock ökasräntan en

gränsbeloppförUnderlaget8 § är summan av
hadeaktienhaskulleomkostnadsbelopp använtsdet omsom

utdelningen,förtidpunktenvidavyttrats
ochenligt 10utdelningsutrymmesparat

enligt 14lönesummetillägg
efterberäknasfallskall i vissaför aktiernaOmkostnadsbeloppet

enligtkapitalunderlagetgrundvaleller påenligt §uppräkning 19 av
20

ochnärståendetillaktiekvalificeradnågon9 § Om avyttrar enen
för-beskattningsåret,under ärredan har lämnatsaktienutdelning

noll.för det åretgränsbeloppvärvarens

utdelningsutrymmeSparat

mellanskill-skallgränsbeloppet,understigerutdelningen10 § Om
beskattnings-tillföras vidareutdelningsutrymme nästanaden sparat

gränsbeloppet,helaskallutdelning,inte någonföretagetår, Lämnar
vidare.förasutgång,beskattningsåretsvidberäknat

tillaktie övergårkvalificerad ägareOm11 § genom arv,en nyen
skall förvärvarenliknandepåbodelning eller sätt,gåva,testamente,

utdelningsutrymme.sparadetidigareden ägarensöverta

Kapitalvinst

denskall 50aktierkvalificerade procentkapitalvinst på12 § Av aven
återståendebeskattningsårets gräns-överstigerdel avsummansom

9 16-1581
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belopp och det sparade utdelningsutrymmet intäkttas upp som av
tjänst.

Vid tillämpning första stycket skall omkostnadsbeloppet förav
aktierna i vissa fall beräknas efter uppräkning enligt § eller på
grundval kapitalunderlaget enligt 20av

kapitalvinstEn skall inte intäkt tjänst till den deltas upp som av
det skulle medföra den skattskyldige och närstående tillatt honom
under avyttringsåret och de tio föregående beskattningsåren som
intäkt tjänst sammanlagt tagit högre belopp än motsvararav upp som
100 basbelopp för avyttringsåret.

Skatteberäkning inom familjen

13 § Om aktieägarens make eller, aktieägaren fyller högst 18 årom
under beskattningsåret, hans förälder eller under någon del denär av

tioårsperioden har varit verksam i betydandesenaste omfattning i ett
beskattningsbaraaktieägarensfåmansföretag i §3 ochsom avses om

förvärvsinkomst, bortsett från vad enligt detta kapitel skall tassom
intäkt tjänst tjänsteintäkten, understiger makens ellerupp som av

förälderns beskattningsbara förvärvsinkomst gäller följande. Skatten
på tjänsteintäkten skall beräknas enligt kap.59 6 § aktieäga-som om

beskattningsbara förvärvsinkomst, bortsett från tjänsteintäkten,rens
motsvarade makens eller förälderns beskattningsbara förvärvsin-
komst.

Lönesummetillägg

14 § I underlaget för gränsbeloppet skall tio löne-procent ettav
Ökningenunderlag enligt 15-18 räknas lönesummetillägg. av

gränsbeloppet får dock inte överstiga sådan ersättning till aktieägaren
i 17som avses

Första stycket gäller inte i fråga andra delägarrätter aktieränom
och andelar och inte heller omkostnadsbeloppet beräknas medom
tillämpning 20av

15 § Löneunderlaget skall beräknas på grundval sådan ersättningav
ingår i underlaget för beräkning avgifter enligt 2 kap. 3 §som av

lagen 1981:691 socialavgiñer och under året före beskatt-om som
ningsåret har lämnats till arbetstagarna företageti och i dess dotterfö-

Om ersättningen arbetstagareretag. i dotterföretag inteettavser som
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ersättningendelså motsvararmedräknashelägt, storär somav
dotterföretaget.andelar ielleraktierandel antaletmoderföretagets av

medräknas:inteersättningarskall följandeberäkningenVid16 §
lönekostnader.förstatliga bidragtäcksErsättningar avsom

delägarrätthararbetstagare getts uttillErsättningar somsom en
svenska koncern,företag inomellerföretaget annatett sammaavav

tillämpas kapitalvinstellerutdelning,påkapitel skall räntadettaom
på rätten.

före be-åretaktieägarenbeaktas baraskallLöneunderlaget17 § om
förunderlagetiingårersättningsådanfåttskattningsåret har som

social-1981:691lagenkap. 3 §avgifter enligt 2beräkning omav
beloppmeddotterföretageller dessföretagetfrånavgifter som

löneunder-högstadenminst 150sammanlagt procentmotsvarar av
arbetstagare.år tillersättningenlagsgrundande ensamma

ersättningensammanlagdadenden delLöneunderlaget18 § är av
Löneunderlaget fördelas med likabasbelopp.överstiger tiosom

företaget.aktier iantaletbelopp på

år 1990föreförvärvadeAktier

anskaffnings-skall1990före århar förvärvatsaktier§19 För som
allmännai detförändringarnatillmed hänsynräknasutgittema upp

och med årfråndock tidigastförvärvsåret,och medfrånprisläget
kapitaltillskottovillkorligagäller förMotsvarande1990.1970, till år

före år 1990.gjortssom
delägarrätterandrastycket gäller inte äni förstaVad sägssom

beräknasomkostnadsbeloppethelleroch inteandelaraktier och om
tillämpning 20med av

år 1992föreAktier förvärvade

anskaff-fårföre år 1992förvärvatsharaktier20 § För somsom
företaget enligtkapitalunderlaget ijusteradedetningsutgiñ tas upp

i företaget- Sompå aktiernalika beloppfördelat med21-29
samtliga de aktieranvänds förberäkningdennaförutsättning gäller att

skallsådant fallförvärvat före år 1992. Iaktieägarenföretageti som
gjorts förekapitaltillskotttill ovillkorligaintehänsyn tas som

i 21det beskattningsårutgången avsessomav
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Vad i första stycket gäller inte i fråga andra del-sägssom om
aktier fråga utländskaoch andelar och inte heller iägarrätter än om

juridiska personer.

kapitalunderlagetBeräkning av

skillnaden21 Kapitalunderlaget mellan värdet§ på tillgångarnaär
skulderna i företagetoch värdet på vid utgången det beskattningsårav

för vilket taxering skedde är företaget1993. Om inte taxerades då, är
kapitalunderlaget i stället motsvarande skillnad det beskattningsår för
vilket taxering skedde år 1992.

skuld räknas22 § Som 28 procent av
tillavsättning skatteutjämningsreserv enligt den upphävdaen

lagen skatteutjämningsreserv,1990:654 om
sådant uppskovsbelopp i den upphävda lagensom avses

återföring obeskattade1990:655 till den del det vidavom reserver
beskattningsårets utgång inte har återtörts, och

avsättningar till ersättningsfonder och liknande fonder.
Som skuld räknas också skuldreserveringar till den del avdrag har

gjorts vid beskattningen.

Aktier och andelar i23 § svenska dotterföretag inte handelsbo-ärsom
lag skall till värde kapitalunderlagettas ett imotsvararupp som
dotterföretaget. Om dotterföretaget inte helägt, skall delså storvar av
detta värde moderföretagets andel aktiernatas motsvararupp som av
eller andelarna dotterföretaget.i

24 § Vid värdering andra tillgångar i 23 § skallänav som avses
fastigheter lagertillgångar till det skattemässigatassom var upp

värdet, minskat med värdeminskningsavdrag hade gjorts vidsom
beskattningen inte i räkenskapema,men

andra lagertillgångar fastigheter pågående arbeten,än samt
kundfordringar och liknande tillgångar till det skattemässigatas upp
värdet,

inventarier till det skattemässigatas restvärdet,upp
fastigheter kapitaltillgångar till anskaffnings-tassom var upp

värdet för markanläggningar,mark, byggnader och ökat med
förbättringskostnader och minskat med gjorda värdeminsknings-
avdrag,

delägarrätter kapitaltillgångar till omkostnads-tassom var upp
beloppet vid avyttring,en
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gällde vidvärdetill detutländsk valutafordringar i tas somupp
beskattningen,

anskaffnings-justeradetill dethandelsbolagandelar i7. tas upp
ochkap.,värdet enligt 47

vidomkostnadsbeloppettillandra tillgångar tas enupp
avyttring.

i frågagäller ocksåvärdeminskningsavdragVad sägs omomsom
substansminsk-avdrag förochskogsavdragliknande avdrag såsom

liknandeersättningsfonder ochmed vilkasådana beloppning samt
anspråk.fonder tagits i

hadeochkapitaltillgångari SverigeFastigheter25 § somsom var
förvärvade denfår i ställetförvärvats före år 1990utgången ansesav

till utgifter ochfall skall hänsyn intejanuari sådant1991. I1 tas
andra stycket.iföre vadavdrag år 1991, utöver angessom

skalltidpunktAnskaffningsvärdet vid denna motsvara enanses
medminskadför år 1991taxeringsvärdeviss fastighetensdel av

vid 1982-1991 årsavdragliknandevärdeminskningsavdrag och
minsttill 10år uppgåtttaxeringar, avdragen procent avperom

skalltaxeringsvärdetdeldel taxeringsvärdet.nämnda Den somavav
användas förär

småhusenheter 70 procent,
hyreshusenheter 60 procent,

ochindustrienheter 75 procent,
lantbruksenheter 100 procent.

markanläggningarmark ochmarknadsvärdet byggnader,Om på
beskattningsårets utgångvidförvärvade den januari 19911ansessom

stycket, skallenligt andraanskañhingsvärdetundersteg 75 procent av
skäligdetta värde justeras i mån.

kapitalunderlagetJustering av

företaget gjorde avsättning till skatteutjämningsreserv vid26 § Om
taxering, får det belopp enligt lagen1994 års 28 procent somav

återföring minst skall1993:1540 skatteutjämningsreservom av
återföras vid taxeringar skuld i stället för1995-2002 års tas upp som

i första avdraget för avsättningvad 22 § stycket Om ärsom anges
lägre det avdrag i § första stycket skall kapital-22än som avses

mellanskillnaden.underlaget minskas med 28 procent av

27 Kapitalunderlaget skall minskas med vinstutdelning lämnats§ som
för det räkenskapsår för vilket taxering skedde eller,år 1993 om
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företaget inte taxerades då, det räkenskapsår för vilket taxering
skedde år 1992.

28 § Vinstutdelning lämnas för räkenskapsår änsom senare som
i § skall minska kapitalunderlaget27 till den del det utdeladeavses

beloppet överstiger nettovinsten enligt fastställd balansräknhg, eller
i förekommande fall, fastställd koncembalansräkning.

Kapitalunderlaget i aktiebolag skall minskas beloppmedett som
utbetalningar från bolaget gjorts sambandi med ned-motsvarar som

sättning aktiekapitalet eller reservfonden, utbetalningen skettav om
efter utgången det räkenskapsår då underlaget beräknades.av

Kapitalunderlaget i ekonomisk förening skall minskas meden
belopp utbetalningar enligt 10 kap. 1 § lagenmotsvararsom
1987:667 ekonomiska föreningar vid nedsättning med-om av
lemsinsatsemas belopp eller enligt kap.4 3 § lag vidsamma
återbetalning överskjutande medlemsinsatser. gällerDetta baraav om
utbetalningen skett efter utgången det räkenskapsår då underlagetav
beräknades.

29 §När kapitalunderlaget justeras på grund utdelningar och andraav
utbetalningar i tillämpas28 det kapitalunderlaget påsom avses nya

utdelningar sker efter den utbetalning medförtsom som
justeringen, och

kapitalvinster uppkommer efter denna utbetalning.som

AVD. IX PENSIONSSPARANDE

53 kap. Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

l § detta kapitel finnsI bestämmelser om
pensionsförsäkringar i 2-18 och 31 §§, och-
pensionssparkonton i 19-31 §§.-

Pensionsförsäkring m.m.

Pensionsförsäkring eller kapitalfêirsäkring

försäkring2 § En pensionsförsäkringär den uppfyller deen om
villkor i 4-15 §§. Med kapitalförsälcring livför-som anges avses
säkring inte pensionsförsäkring.ärsom
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pensionsförsäkring iföruppfyller kravenförsäkring3 § En ensom
bestämtssåkapitalförsäkring närdetta kapitel omenanses som

avtalet ingicks.
slagtillhörapremiebefrielseförsäluingEn avsammaanses

huvudförsäkringen.försäkring som

försäkringsrörelsemeddelats iskall hapensionsförsäkring4 § En en
dennaenligtskattskyldighetmedförochbedrivs i Sverige somsom

påavkastningsskatt1990:661lagenlag eller enligt om
pensionsmedel.

medgeSkattemyndighetenskäl, får attsärskildadet finnsOm en
bedrivsförsäkringsrörelseimeddelatsharförsäkring somensom
sådantpensionsförsäkring. Ettskallutomlands, som enanses

förvillkorenförutsättningunderbarafår lämnas attmedgivande
i dettabestämmelsernamedhuvudsakiförsäkringen stämmer överens

lämnats,medgivandesådantpensionsförsäkring. Harkapitel ettom
kapitalförsäkring.tillövergåinteförsäkringenkan att vara en

till beloppbarapensionsförsäkring får medföra rätt§ En5 som
betalas ut

ålder ålderspen-vissförsäkrade denne uppnåtttill den när en
sion,

helt ellernedsattförsäkrade dennes arbetsförmågatill den ärnär
sjukpension, ellerdelvis

iefterlevandeefter den försäkrades död till sådana avsessom
efterlevandepension.§12

tecknatsförsäkringen harMed försäkrad den liv6 § avses vars
försäkringeni fråga sjukpension, den arbetsoförmågaeller, om vars

gäller.

Tjänstepensionsförsäkring

Med tjänstepensionsförsäkring pensionsförsäkring7 § somavses en
har samband med tjänst och den försäkrades arbetsgivare åtagitsom
sig för.betala premiernaatt

tjänstepensionsförsäkring pensionsförsäkringMed ocksåavses en
förmånsedan anställd dött -tecknats arbetsgivaren tillsom en av-

för den anställdes efterlevande arbetsgivaren har åtagit sigoch som
betala premierna för.att
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Den försäkrade

8 fråga§ l pensionsförsäkring tjänstepensionsförsälcringänom annan
försäkradeskall den försäkringstagare.vara

försäkringstagarenOm eller hans make eller sambo har underbam
får20 är, försäkringstagaren dock teckna försäkringen ;om avser

efterlevandepension på makens eller sambons liv, barnet insättsom
förmånstagare. Detta gäller dock inte i fråga homosexuellasom om

sambor.
finnsOm det särskilda skäl, får Skattemyndigheten medge att

dödsboet efter skattskyldig direkt eller indirekü, bedriviten som
näringsverksamhet i Sverige får teckna försäkringen avsersom
efterlevandepension. sådantEtt medgivande får lämnas bara denom
efterlevande inte har något betryggande pensionsskydd och

boetförsäkringen tecknas i samband med upphör bedrivaatt att
näringsverksamheten.

Ålderspension

Ålderspension9 § fär inte börja betalas innan den försäkrade fyllerut
år.55
Utbetalning får dock tidigare den försäkrade har fåttgöras rättom
förtidspensiontill enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Omom

det i fall finns särskilda skäl får Skattemyndigheten medgeannat att
pensionen får börja betalas innan den försäkrade fyller år.ut 55

Fönnånstagare får inte till ålderspensionsförsähingsättas annan
tjänstepensionsförsäkring. Förmånstagareän till sådan försäkring

skall den anställde, den försäkrade avtalet ingicks.närvara som var
sådant fönnånstagarförordnandeEtt skall oåterkalleligt.vara

Ålderspension10 § får inte betalas under kortare tid fem Omår.ut än
utbetalningarna skall upphöra den försäkrade fyller 65 får dennär år,
inte betalas under kortare tid år. Pensionen skall, denut än undertre
första femårsperioden den betalas uppgå till belopput,som samma
vid varje utbetalningstillfálle eller till stigande belopp. Pensionen
skall alltid upphöra den försäkrade dör,när den bestämdaäven om
utbetalningstiden inte har löpt ut.

sådanFör ålderspension enligt allmän pensionsplan skallsom
upphöra under den försäkrades ställetlivstid, gäller i för vad sägssom
i första stycket det i planen. Vad med allmänsom anges som avses
pensionsplan framgår 25 kap. 5av



26553 kap.1997:2SOU

.üukpension

det försäk-efterfem årupphöra tidigastSjukpension får attll §
denså längebetalas baradockPensionen fårringsavtalet ingicks. ut

arbetsförmåga.delvis saknarförsäkrade helt eller
ukpensionsförsäkringtillfår inteFörmånstagare sättas annan

försäkringsådantilltjänstepensionsförsäkring. örmånstagareFän
ingicks.avtaletförsäkradeden närskall den anställde, som varvara

oåterkalleligt.skallförrnånstagarförordnandesådantEtt vara

Efterlevandepension

tillbetalasEfterlevandepension får12 §
sambo, ochellermakeförsäkradesvarit denperson som

ieller tillförsäkradetill denbarn som avsespersonen
tecknatsförsäkringgrundEfterlevandepension avsomav

dödsbo enligtstycket ellerandrastöd §arbetsgivare med 7 avav
denfår betalasstyckettredjei 8 §medgivande ut som omavsessom

försäkrade.hade varit dendöde
efterlevandepension skallförsäkringtillFönnånstagare som avser

stycket. sådantförsta Ettisådan avsesperson somenvara
oåterkalleligt.skallfönnånstagarförordnande vara

länge denhögst såfår betalasEfterlevandepension§13 ut
första femårsperiodenskall, denunderefterlevande Pensionenlever.

vid varjebeloppuppgå tillden betalas ut, sammasom
belopp.till stigandeutbetalningstil-lfälle eller

livstid inteefterlevandesfår under denEfterlevandepensionen
död med följandeförsäkradesförflutit från denförrän fem årupphöra

undantag:
förstai §12tillEfterlevandepension avsessomen person

gifter sig.dennefår upphörastycket 1 om
den tidpunktföremindre fem årförsäkrade har döttdenOm än

fårupphört gälla,skulle haenligt avtaletdå försäkringen attannars
tidpunkt.vid sistnämndaupphöraefterlevandepensionen

under år harefterlevandepension till barn 20utbetalningOm av
fyller år.barnet 20upphörapåbörjats, får pensionen när

grund försäkringEfterlevandepension till barn på avsessomav
barnet fyller 20 år.upphörai andra stycket, skall8 § närsenast
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Försäkringar med anknytning till värdepappersfonder

14 § försäkringarFör enligt lagen 1989:1079 livförsäkringarom
med anknytning till värdepappersfonder skall det vid bedömning av
minsta utbetalning under den första femårsperioden för utbetal-
ningarna enligt 10 och bortses från13 sådana förändringar av
beloppen beror på andelamas kursutveckling.som

örsäkringsavtaletsF utformning

§ Alla försäkringsvillkor15 försäkringavgör ärsom om en en
pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i detta kapitel, skall tas
i försäkringsavtalet. Avtalet skall också innehålla villkor att
försäkringen inte får

eller belânas,pantsättas
ändras sådant den inte längre uppfyller förut-sätt att

sättningarna för pensionsförsäkring i detta kapitelg-.eller
överlåtas3. eller återköpas i andra fall i eller16än som avses

17
Försäkringsavtalet får inte innehålla villkor oförenliga medärsom

bestämmelserna pensionsförsäkring i detta kapitel.om

Överlåtelse

Under den försäkrades16 § livstid får pensionsförsäkring överlåtasen
bara

följdtill ändring anställningsförhållanden, förutsatt attav av
försäkringen före eller efter överlåtelsen tjänstepensions-är en
försäkring,

grund utmätning, ackord eller konkurs, ellerav
bodelning.genom

En till pensionsförsäkringen skall omedelbartägare underrättany
försäkringsgivaren förvärvet försäkringen.om av

Återköp

17 § pensionsförsäkringEn får köpas tillbaka bestämmelsernatrots
i detta kapitel, det tekniska återköpsvärdet högstuppgår till 30om

Återköpbasbeloppet. får också skeprocent av om
det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst basbelopp,ett
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förmåns-oåterkalleligtmedförenadinteförsäkringen ettär
ochtagarförordnande,

tiounder debetalatsinte harförsäkringen senastepremier för
åren.

fårsådantåterköp ochskäl försynnerligafall finnsdet i andraOm
medgesfår återköpgrunder,försäkringstekniskaske enligt av

Skattemyndigheten.
återbetalning enligt 13hindrar intekapitelBestämmelserna i detta

tillgodohavande.försäkringstagarensäktenskapsbalken§kap. 4 av

pensionsförsäkringAvskattning av

skallpensionsförsäkringhänför sig till taskapital18 § Det ensom
försäkringenavskattning,intäkt omupp som

meddelar pensions-inteförsäkringsgivaretillöverlåts somen
kapitel, ellerdettaförsäkring enligt

verksamhetförsäkringsgivarenssådan delöverförs till2. aven
kapitel.enligt dettapensionsförsäkringinte avsersom

skeförsta stycket 1iskall i fall närAvskattningen avsessom
Övertagandepå denförsäkringen övergåröverlåtnaför denansvaret

stycketi första 2falloch i närförsäkringsgivaren som avses
överföringen sker.

Pensionssparkonto

kap. § lageni l 2kontopensionssparkonto§19 Ett är ett som avses
uppfyller depensionssparande ochindividuellt1993:931 somom

i §§..villkor 20-28som anges
pensionssparare ochpensionssparinstitut,Pensionssparavtal,

kapitel i lageninnebörd i dettakontoinnehavare har omsomsamma
pensionssparande.individuellt

pensionssparinstitutsvensktPensionssparkonto skall föras20 § ettav
Sverige.utländskt instituts filial ieller ettav

Utbetalning från pensionssparkonto

får inteUtbetalning från pensionssparkonto21 § änannatavse
denne uppnåttbelopp betalas till pensionssparare närut ensom

ålderspension,viss ålder
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belopp död tillbetalas efter pensionsspararens sådanautsom
efterlevande efterlevandepension,i §24som avses

behållning skall avskattas enligt 30som
utbetalning fönnånstagarförord-på grund jämkning ettav av

nande, och
återbetalning äktenskapsbalken.enligt kap. §13 4

Utbetalning får skatter och avgifter för kontotdessutom samtavse
ersättning för förvärva tillgångar till kontot.att

Ålderspension

Ålderspension22 § får inte börja betalas innan pensionsspararenut
fyller år.55

Utbetalning får dock tidigare pensionsspararengöras har fåttom
till förtidspension enligt lagen 1962:381rätt allmän försäkring.om

Om det i fall finns särskilda skäl, fårannat Skattemyndigheten medge
pensionen får börja betalas innanatt pensionsspararenut fyller år.55

Ålderspension23 § får inte betalas under kortare tidut fem år. Omän
pensionssparavtalet skall upphöra pensionsspararennär fyller 65 år,
får pensionen inte betalas under kortare tidut år. Pensionenän tre
skall, under den första femårsperioden den betalas uppgå tillut,som

belopp vid varje utbetalningstillfälle eller till stigande belopp.samma
Pensionen skall alltid upphöra pensionsspararennär dör, denäven om
bestämda utbetalningstiden inte har löpt ut.

Efterlevandepension

24 § Efterlevandepension får betalas tillut
varit pensionsspararens make eller sambo, ochperson som

barn till pensionsspararen eller till iperson som avses
F örmånstagare får inte tillsättas enligt pensions-rättannan

sparavtal efterlevandepension.än Fönnånstagare till sådan pension
skall sådan i första stycket.vara en person som avses

25 § Efterlevandepension får betalas högst så längeut den
efterlevande lever. Pensionen skall, under den första femårsperioden

den betalas beloppuppgå tillut,som vid varjesamma
utbetalningstillfálle eller till stigande belopp.
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tidpunktdenforefem årmindrehar döttpensionsspararen änOm
etter-fårupphört,haskulleutbetalningarnadå annars

tidpunkt.sistnämndaupphöra viddocklevandepensionen
harunder 20 årtill barnefterlevandepensionutbetalningOm av

fyller år.20barnetupphörafår pensionenpåbörjats, när

fondpapperSparande i m.m.

skallutländsk valutainlåning iochi fondpappersparande26 § För
femårs-den förstaunderutbetalningminstabedömningviddet av
sådanafrånbortses§§och 25enligt 23utbetalningarnaperioden för

eller denfondpapperenspåberorbeloppenförändringar somav
kursutveckling.valutansutländska

utformningPensionssparavtalets

sparavtal är ettpensionssparvillkor avgör ettAlla§27 omsom
iskallkapitel,dettabestämmelserna i tasenligtpensionssparavtal

villkorinnehållaocksåskall rättenAvtalet attpensionssparavtalet.
fårintepensionssparkontotpåeller tillgångarnaavtaletenligt

belånas.ellerpantsättas
längredet intesådantpåinte ändrasPensionssparavtalet får sätt att

elleravtal i lagför sådantföreskrifteruppfyller de ettangessom
bestämmelsernamedotörenligavillkorinnehålla är omsom

kapitel.pensionssparavtal i detta

Överlåtelse pensionssparkontoav

baraöverlåtasfårpensionssparkontobehållning påtill28 § Rätt
deteller påkonkursackord eller sättutmätning,grund som angesav

individuellt1993:931lagenoch 16i kap. 124 om
pensionssparande.

ellerpensionssparkontotill behållning påförvärvatDen rättsom
omedelbart underrättaskallkontofrån sådantutbetalningtill etträtt

förvärvet.för kontotpensionssparinstitutdet omsom
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Avslutning konto förtidiav

29 § Ett pensionssparkonto får avslutas utbetalning i förtidgenom en
vid den tidpunkt pensionen får börja betalas behållningen dåut, om

tilluppgår högst 30 basbeloppet. Utbetalning fårprocent också skeav
om

behållningen på kontot uppgår till högst basbelopp,ett
kontot inte förenat med oåterkalleligtär förmånstagarför-ett

ordnande, och
inbetalning kontotpå inte har gjorts under de tio åren.senaste

Om det i andra fall finns synnerliga skäl, får Skattemyndigheten
medge kontot får avslutas utbetalningatt i förtid.genom

Avskattning pensionssparkontoav

30 Behållning§ på pensionssparkonto skall intäkttas upp som
avskattning till den del pensionssparavtalet attupphör gälla enligt

kap.4 eller6 §14 eller kap.6 § lagen5 1993:931 individuelltom
pensionssparande eller till den del behållningen i anspråk grundtas

utmätning, konkurs eller ackord.av
Med behållning på pensionssparkonto marknadsvärdet påavses

tillgångarna på kontot efter avräkning för den skatt enligt lagen
1990:661 avkastningsskatt på pensionsmedel kontot.om som avser

Avskattningen skall ske pensionsparavtaletnär upphör gälla föratt
tillgångarna.

Överklagande

31 § Skattemyndighetens beslut enligt 17, 22 eller 29 § får
överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte
överklagas.

54 kap. Pensionssparavdrag

1 § detta kapitelI finns bestämmelser avdrag för premier förom
pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkonton
pensionssparavdrag.

Pensionssparavdrag skall inte för försäkringgöras ägssom av
arbetsgivare. frågaI avdrag för sådan försäkring gällerom
bestämmelserna i 25 kap.
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förbaraskallPensionssparavdrag göras2 §
ochskattskyldige äger,denpensionsförsäkringpremier för som-

pensionssparkonto.pensionsspararens egetpåinbetalningar- förvärvatspensionsförsäkringförskall inteAvdrag göras som
målnågotpågåttdetäktenskapetunder attutan ombodelninggenom

äktenskapsskillnad.

pensionssparavdragBeräkning av

visstpensionssparavdrag etthögstaskattskyldigesDen3 §
avdrags-i hansutgångspunktmedberäknasskallbeskattningsår

inkomsternagrundasskallBeräkningeninkomster.grundande
beskattningsåret.föregåendeeller detbeskattningsårantingen samma

Avdragsgrundande inkomster

de avdrags-överstigaintefårPensionssparavdraget4 § summan av
avdragsgrundande inkomstMedgrundande inkomsterna. avses

beräknat förenäringsverksamhetaktivöverskott av
pensionssparavdraget,-

pensionskostnaderlöneskatt påsärskildföravdrag avsersom-
ochpensionssparavdrag,

egenavgiñer,föravsättningföravdrag-
kapital-utdelningar,med sådanaminskattjänstöverskott av

fåmanshandelsbolagellerfåmansföretagiförmånerochvinster m.m.
ochtjänst,intäktskallkap.eller 52enligt 5147, tas avupp somsom

sjömans-1958:295ersättning enligt lagenellerlön omannan
skatt.

medbasbeloppöverstiga 0,5får inte hellerPensionssparavdraget§5
styckena.andra-fjärdeenligttillägg

ellertjänstinkomstavdragsgrundandefrågaI avom annan
sådansjömansskattlagen 1958:295inkomst enligt än avsessomom

överstigerinkomstentill den delstycket tillägget 5i tredje procentär
inte basbelopp.2010 men

tilläggetanställninginkomstavdragsgrundandefråga ärI avom
anställning ochisaknar pensionsrättskattskyldige heltdock, denom

förening hanekonomiskaktiebolag ellerinte anställd iär ett somen
i kap. 10bestämmande inflytande i 25har sådant avsessom

den inte överstiger 20till den delhögst inkomsten35 procent av-
basbelopp, och
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högst 25 inkomsten till den del den överstiger 20procent av men-
inte basbelopp.30

frågaI avdragsgrundande aktiv näringsverksamhetinkomstom av
tilläggetär

25 inkomsten till den del den inte överstiger 20procent av-
basbelopp, och

20 inkomsten till den del den överstiger 20 inteprocent av men-
40 basbelopp.

Flera näringsverksamheter

6 § Om den skattskyldige har avdragsgrundande inkomst aktivav
näringsverksamhet från flera näringsverksamheter, får pensions-
sparavdraget inte överstiga det avdrag kunnat inkom-görassom om

enda näringsverksamhet.sten avsett en

Avdrag beskattningsårett senare

§7 Om premie eller inbetalning helt eller delvis inte skall drasen en
enligt 3-6 §§, skall återstående belopp drasav nästaav

beskattningsår. Avdrag skall då i första hand för de betalningargöras
under det beskattningsåret.görs Det sammanlagda avdraget fårsom

inte följerstörre än 3-6 för sistnämndavara som av
beskattningsår.

Dispens

8 § Om det finns särskilda skäl, får Skattemyndigheten medge att
pensionssparavdrag med högre beloppgörs ett i 3-7än §§.som anges
Bestämmelser detta finns i 9-12 §§.om

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket.
Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Tjänst

9 § För skattskyldiga har avdragsgrundande inkomst tjänstsom av
och i huvudsak saknar pensionsrätt i anställning, iår pensions-
sparavdraget beräknas högst till belopp för sådanasamma som
inkomster i §5 tredje stycket. För skattskyldigasom avses fåttsom
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upphört ochanställningmedsambandisärskild ersättning att somen
medgespensionsskydd, får avdragbetryggandeinte har skaffat sig ett

högre belopp.med ett
inkomster frånfrågaigäller intestycketi förstaVad sägs omsom

skattskyldige hardenföreningekonomiskaktiebolag ellerett somen
kap. 10i 25inflytande ibestämmandesådant avsessom

upphörNäringsverksamhet som

näringsverksamhet direkt ellerbedrivitskattskyldiga10 För§ som
skaffatoch inte hardennadriftenmedupphörtindirekt, somavsom

verksamhetstiden, fårunderpensionsskyddbetryggandesig ett
också påberäknaspensionssparavdraget

vid avyttringkapitalvinsterformkapital iintäkt avavav-
medgmotsvarande kapitalförluster,minskadenäringsverksamheten

före pensionssparavdrag,näringsverksamhetöverskott passivav-
och

kapitalvinster i fåmansföretag ellerutdelningar ochsådana-
skallenligt eller 52 kap.fåmanshandelsbolag 47 tas somuppsom

intäkt tjänst.av
det antal år denskall beräknas med beaktandeAvdraget av

Vidnäringsverksamheten, dock högst tio år.skattskyldige bedrivit
övrigatill den skattskyldigesberäkningen skall hänsyn tas

pensionssparavdrag.pensionsskydd och andra möjligheter till

beloppi får inte överstigaPensionssparavdrag 10 §11 § ettavsessom
basbeloppetför driften pågått tio gångervarje år motsvararsomsom

får intenäringsverksamheten upphörde. Detför det då driften av
intäktför beskattningsåret sådanheller överstiga avavsumman

avyttringmed anledningkapital vinst avavsom avser
näringsverksamheten förenäringsverksamheten och överskottet avav

pensionssparavdraget,-
pensionskostnaderavdrag för särskild löneskatt på avsersom-

ochpensionssparavdrag,
avsättning för egenavgifter.avdrag för-

Dödsbon

medger dödsboSkattemyndigheten enligt kap. 8 §12 § Om 53 att ett
Skattemyndigheten också beslutatecknar pensionsförsäkring, skall

fårmed vilket belopp pensionssparavdrag för försäkringen högst
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Detta belopp skall beräknasgöras. med ledning bestämmelsernaav
i och10 avdragl 1 för skattskyldig upphört med driftenom en som
i näringsverksamhet.en

Avdrag i inkomstslag eller allmänt avdrag

13 § Pensionssparavdrag grundar sig på överskott närings-som av
verksamhet eller intäkt kapital skall i inkomstslaget närings-görasav
verksamhet och pensionssparavdrag allmänt avdrag,annat som om
inte i eller14 15sägsannat

14 § Om den skattskyldige skall pensionssparavdrag bådegöra i
inkomstslaget näringsverksamhet och allmänt avdrag, skallsom
avdraget till basbelopp fördelas0,5 efter respektive avdrags-upp
grundande inkomsts andel de sammanlagda avdragsgrundandeav
inkomsterna.

Pensionssparavdrag15 § medges enligt 10 § på grundsom attav
aktier och andelar i fåmansföretagett skall i första handavyttrats,

allmänt avdrag.göras Det allmänna avdraget skall dock intesom
uppgå till högre belopp den del kapitalvinstenän skall tasav som upp

intäkt tjänst och skall inte heller överstiga överskottetsom av av
tjänst. Om inte hela pensionssparavdraget skall allmäntgöras som
avdrag, skall återstående del dras i inkomstslaget kapital.av

Pensionssparavdrag medges grund andelar iattsom ettav
fåmanshandelsbolag skall alltidavyttrats, i inkomstslagetgöras
kapital.

Begränsning pensionssparavdrag allmänt avdragav som

16 § När pensionssparavdrag allmänt avdrag fårgörs det inte isom
något fall överstiga skillnaden mellan överskottsumman av av
inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet och andra allmänna
avdrag pensionssparavdrag.än Belopp inte skall dras påsom av
grund denna begränsning skall dras beskattningsår, dockav av senare

det sjätte beskattningsåretsenast efter det då betalningen gjordes.
Avdrag skall inte något beskattningsår med högre beloppgöras än

i första meningen och avdrag skall alltid i första handsom anges
för det aktuella beskattningsåretsgöras betalningar.
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BESTÄMMELSERÖVRIGA GEMENSAMMAAVD. X

Familjebeskattning55 kap.

ochbarntillersättningarbestämmelserkapitel finnsdetta1 § I om
övrigt inomiinkomsteruppdelningutfört arbetemake för samt avom

familjen.
Bestämmelser om

näringsverksamhetenskild samtmake iochbamtillersättningar-
§§,och 3ikapital finns 2ochtjänstinkomstslageni

finnsnäringsverksamhetenskildideltartillsammansmakar som-
ochi4-11 §§,

§§.i 12-14finnsfåmanshandelsbolagochfåmansföretag-

ochtjänstinkomstslagennäringsverksamhet samtEnskild
kapital

barntillErsättning

underskattskyldiges barndenutförsarbeteförErsättning§2 avsom
enskildidrasskall intearbetsinsatsbarnetseller värdetår16 avav

förAvdragoch kapital.inkomstslagen tjänsteller inäringsverksamhet
får inteårhar fyllt 16barnutförsarbeteersättning för somavsom

för arbetsinsatsen.ersättningmarknadsmässigöverstiga
inteskallskall drasstycket inteenligt första tasErsättning av,som

intäkt hos barnet.upp som

till makeErsättning

ellermakeskattskyldigesutförs denför arbeteErsättning3 § avsom
enskildidrasskall intearbetsinsatsmakensvärdet avav

och kapital.tjänstinkomstslagennäringsverksamhet eller i
skall inteskall drasförsta stycket inteenligtErsättning tasav,som

maken.intäkt hossomupp

näringsverksamhetenskilddeltar iMakar tillsammanssom

näringsverksamhet ochenskildtillsammans deltar imakar4 § Om
medhjälpandeden andraföretagsledande make medanden ärärena
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make, tillämpas 6-9 och 11 §§. Om båda företagsledande makarär
eller ingen dem företagsledande make,är tillämpas och10 1 l §§.av

5 § makeEn företagsledande make han med hänsyn tillanses som om
utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter kan haanses

ledande ställning i näringsverksamheten. En make inte haren som en
sådan ledande ställning, medhjälpande make.anses som

Verksamhet med företagsledande och medhjälpande makeen en

6 § Om den maken företagsledande make och denär andra ärena
medhjälpande make, verksamheten bedriven den före-anses av
tagsledande maken.

Hela överskottet eller underskottet skall hos före-dentas upp
tagsledande maken, det inte framgår något 7-9 §§.annatom av

7 § Makama får fördela inkomsten så, del överskottetatt en av av
näringsverksamheten, beräknat avdrag för avsättning förutan egen-
avgiñer, hos den medhjälpande maken.tas Denna del får inteupp
överstiga vad marknadsmässigmotsvarar ersättning för den med-som
hjälpande makens arbete, ökad med denna makes sjukpenning och

ersättning i kap.15 13annan som avses

8 § Om den medhjälpande maken del i näringsverksamhetenäger
eller i det kapital nedlagt i näringsverksamheten,är tår hansom ta

ytterligare del överskottet. delDenna får inte överstiga vadupp en av
skälig påmotsvarar grundränta äganderätten ellersom av

kapitalinsatsen.

9 § Avdrag för avsättning för egenavgiñer skall hos varderagöras
maken för sig.

Gemensamt bedriven verksamhet

10 § Om båda makarna företagsledandeär makar eller ingenom av
dem företagsledandeär make, de bedriva verksamhetenanses
gemensamt.

Vardera intäktemamaken skall då den delta ochupp av
kostnaderna i verksamheten skälig med hänsynär till hans arbetesom
och övriga insatser i verksamheten.
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räntefördelningExpansionsfond och

näringsverksamhet,enskildideltartillsammansmakarFörll § som
fördelningsunderlagetexpansionsfond ochförkapitalunderlagetskall

derasgrundvaldem påmellanräntefördelning delasför avupp
verksamheten.ikapitaletandelar av

fåmanshandelsbolagFåmansföretag och

betalarfåmanshandelsbolagellerfåmansföretagOm12 § ett
makeshansellerföretagsledarensutförsarbeteersättning för avsom

makarnadenersättningenskallår,under 16 tasbam somavupp av
har likamakarnaOmföretaget. storfråninkomstenden högstahar

makarna äldstär taskall denföretaget,fråninkomst uppsomav
ersättningen.

tillersättningensjälvtdetskallår,har fyllt 16 tabarnetOm upp
tillämpasöverskjutande delmarknadsmässig. Fördel denden är

stycket.första
barnetocksågäller inte ärstyckenaandraochFörsta om

företaget.företagsledare i

ellerfâmansföretagiföretagsledaremaken ettden13 § Om ärena
där,företagsledareintemakenoch den andrafåmanshandelsbolag är
förersättningsjälvföretagsledareintemake taskall den är uppsom

marknadsmässig.del dentill denföretagetutför i ärhanarbete som
Överskjutande företagsledaren.skalldel tas upp av

fåmanshandelsbolag där hansidelägarebam§ För ett14 ärett som
makeförochföretagsledaremakeföräldersförälder eller är somen

företagsledare,makedär hansfämanshandelsbolag äridelägare ettär
underskottelleröverskottberäkningeni frågaföljandegäller avom

handelsbolaget.från
utfört arbeteförersättningdel inkomstendenTill motsvarar

skäligdel inkomstenTill den§§.och 13 motsvarartillämpas 12
hosskall denbolagetikapitalinsatsenför tasersättning upp

frågaföretagsledaren. IhosResterande del skalldelägaren. tas upp
resterande delen,dentillämpas 12 §inkomstbarnsett omom

från bolaget.inkomstmake harföretagsledarensockså
före-delägarenocksågäller inteandra styckena ärochFörsta om

handelsbolaget.tagsledare i
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56 kap. Värdering intäkter i änannatav pengar

1 § Intäkter i exempelvis formän iannat tjänsterpengar, av varor,
och andra förmåner, skall värderas till marknadsvärdet.

Med marknadsvärde det pris den skattskyldige skulleavses som
ha fått betala på han själv skaffat sigorten motsvarandeom varor,
tjänster eller förmåner kontant betalning.mot

frågaI tjänster eller andra förmåner från detom varor, egna
näringsverksamheten med marknadsvärde det belopp denavses scm
skattskyldige skulle ha fått han sålt eller tillhancahållitom
motsvarande kvantiteter under liknande förhållanden.

2 § Särskilda bestämmelser finns om
förmån kost kostförmån i 3av-
förmån bil bilförmån i 4-6 §§,av-
förmån reseförmån med inskränkande villkor i 7-9 §§,av resor-

förmån räntefritt lån eller lån där understigerräntanav-
marknadsräntan räntefönnån i 10-12 §§, och

-justering förmånsvärdet i 13-15 §§.av

Kostförmån

3 § Kostförmån skall för hel dag beräknas till belopp avundatett -
till tiotal kronornärmaste 250motsvarar procentsom genom-av-
snittspriset i förSverige normal lunch. Förmånsvärdet fr lunchen av
eller fri middag 40 värdetär för kostförmån för helprocent dag.av
Fönnånsvärdet fri frukost 20 värdetär för kostförmånprocentav av
för hel dag.

Om den skattskyldige lämnar ersättning för kosten, skall fömåns-
värdet beräknas till värdet för kosten enligt första stycket ninskat
med han betalat.vad

Om anställds kostnader för måltid lägre det leloppär änen en
förmånsvärdet enligtmotsvarar första stycket på grundsom attav

arbetsgivaren bidrar till kostnaderna för denna, skall förmånan be-
handlas kostförmån med värdeett nellan-som en motsvararsom
skillnaden.

Bilförmån

4 § Värdet bilförmån skall för helt år beräknas till 70av procant av
basbeloppet med tillägg 20 nybilspriset foprocent års-av av
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högst 40och32minstdockskall procentVärdetmodellen. vara
årsmodellen.förnybilsprisetprocent av

skall vidäldreellerårårsmodellerbilar ärfrågaI sexsomavom
70nybilspris procent ettformånsvärdetberäkningen avansessomav

de bilarårsmodellbeskattningsåretsförnybilsprisuppskattat somav
denOmjuridiskabland demvanligast ägs personer.är avsom

påberäknasdockförmånsvärdetskallbegär det,skattskyldige
intefall gällersådantårsmodellen. Inybilspriset förgrundval av

förmånsvärdetmeningensistastycketförsta attibegränsningen om
nybilspriset.överstiga 40fårinte procent av

styckenaandraochförstafönnånsvärdet enligtberäkningVid av
tillextrautrustning läggaseventuellföranskaffningskostnadenskall

nybilspriset.angivnadet

privatadendrivmedel föralltbekostarskattskyldigeden§ Om5
ned medförmånsvärdetskallförmånsbilen, sättasanvändningen av

20 procent.
delunder barahaftskattskyldigedenförmånfrågaI ensomom en

kalender-för varjetolftedelmednedskall värdetåret, sättas enav
halt förmånen.inteskattskyldigedenmånad som

skall för-förmånen,förersättninglämnarskattskyldigeden6 § Om
ochenligt 4 5för bilförmånenvärdetberäknas tillmånsvärdet

betalat.med vad hanminskat
omfatt-ringahaft i baraskattskyldigedenbilförmånSådan som

noll.tillskall värderasning

villkorinskränkandeReseförmån med

särskiltelleranställninggrundpåreseförmånerVärdet7 § avav
inskränkandeskall,trañkbranschenellerinomuppdrag omrese-

ibestämmelserna 8enligtberäknas närgäller förvillkor resorna,
tåg.inrikesreseförrnånenochflyg, 9reseförmånen när avseravser

inskränkande villkorMed attavses
elleravgångarvissaunder vissa tider, påbarafår göras omresan-

ochavgång,plats viddet finns resans
förgällerfrån vadväsentligen avvikerdelsvillkoren resorsom-

olägenhet.påtagligmarknaden, dels innebärsäljs på allmänna ensom

fårvillkorinskränkandemed sådanaflygresa göras8 § En att resan
tillvärderas 40plats vid avgången skalldet finnsbara procent avom

fåttharkonsumentförekommande prisnormaltdet lägsta ensom
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betala för motsvarande bokningsbara inskränkande villkorutanresa
under perioden från och med oktober andra året före beskattningsåret
till och med september året före beskattningsåret. Flygresor med
andra inskränkande villkor skall värderas till 75 nämndaprocent av
pris.

detNär lägsta normalt förekommande priset för motsvarandeen
inskränkande villkor skall bestämmas, skall jämförelseutanresa en

med priser för flygresor med destinationsort,göras eller, närsamma
detta medför svårigheter, med likartad resesträcka.en

Fria inrikes9 § tâgresor skall värderas till 5 det prisprocent av som
konsument får betala för årskort till motsvarandeett rätten som ger

inskränkande villkor under beskattningsåret. bamFörutanresor som
under beskattningsåret fyller 16, eller.17 18 år skall förmånen
värderas till 50 detta värde. barnFör underprocent av som
beskattningsåret fyller högst år skall förmånen15 värderas till noll.

Ränteförmån

10 § Värdet ränteförmån vid lån i svensk valuta med fastav en
eller medräntesats står i fast förhållanderäntesats tillen som

marknadsräntan för motsvarande lån skall beräknas på grundval av
skillnaden mellan statslåneräntan lånet plusnär togs upp en pro-
centenhet och den avtalade räntesatsen.

11 § Värdet ränteförmån vid lån i svensk valuta lånannat änav som
i 10 § skall beräknas på grundval skillnaden mellanavses av

statslåneräntan vid utgången november året före beskattningsåretav
plus procentenhet och den avtalade för beskattningsåret.räntanen

Om statslåneräntan vid utgången maj under beskattningsåretav
har ändrats med minst två procentenheter sedan utgången av
november året före beskattningsåret, skall fönnånens värde för tiden
juli-december under beskattningsåret beräknas på grundval av
skillnaden mellan statslåneräntan vid utgången maj underav
beskattningsåret plus procentenhet och den avtalade räntan.en

12 § För ränteförrnåner vid lån i utländsk valuta skall och10 11
tillämpas med den ändringen i stället för statslåneräntanatt skall

motsvarandenärmast för lån i den aktuellaränta valutan användas.
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ñirmånsvärdetJustering av

fårenligt 4-6bilförmån§ ochkostförmån enligt 3Värdet13 § av
skäl. Somsynnerligadet finnsnedåt,elleruppåtjusteras om

bilennedåtbilförmånvärdet attför justeraskälsynnerliga att ansesav
i tjänstenkörningen ärellerarbetsredskapanvänds attsom

omständigheter.liknandeomfattande eller

skattskyl-vad dentjänstebostad änVärdet är större14 § somenav
normalvärdetskall beräknasbehöverfamiljoch hansdige av ensom

påstorlek berorbostadensbaradockgällerför dem.bostad Detta om
beroreller pårepresentationsskyldighet sättannatskattskyldigesden

tjänsten.på

bostads-kostfönnån,motsvarande fårellerpraktikant§ Om15 en
ellerersättningfår någonoch inteförmånliknandeförmån eller arman

tillvärde justerasförmånensfårersättning,obetydligbara annan
belopp.skäligt

ALLMÄNNA GRUNDAVDRAGOCHAVDRAGXIAVD.

avdragAllmänna57 kap.

föravdragallmännabestämmelserfinnskapiteldetta1 § I om
§§,underskott i 2-4-

egenavgifter i 5-
socialförsäkringsavgiñer i 6utländska-

ochoch §§,understöd i 8periodiska 7-
pensions-påinbetalningarochpensionsförsälcringarpremier för-

sparkonton i 9
skattskyldiga helaobegränsatinteför demBestämmelser ärsom

sjömansskatt i 11betalarför dem§ ochfinns i 10året som

Underskottsavd rag

allmäntfår drasnäringsverksamhetaktivUnderskott2 § somavav
i och §§.omfattning 3 4i denavdrag som anges

enligtdras 41underskottettill den delfår inteAvdrag göras av
kap.§ eller 44 13kap. kap. 2635 43

sådankommanditbolag ochsvensktKommanditdelägare i ett
övrigaförhållande tillihandelsbolagsvensktdelägare i ett som
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delägare förbehållit sig begränsat för bolagets förbindelserett ansvar
får inte avdrag i vidare utsträckning i kap.göra 14 17än som anges
och §§.18

3 § Allmänt avdrag får för underskott det beskattningsår dengöras
skattskyldige började bedriva näringsverksamheten startâret och de
fyra följande beskattningsåren. Avdrag får och åren görasvart ett av
med högst 100 kronor.000

Avdrag får inte göras om
den skattskyldige någon gång under de fem beskattningsåren

före startåret direkt eller indirekt bedrivit liknandenärmast
verksamhet, eller

fastighet på begäran enligt kap. § ingår2 9 i närings-ägarensen
verksamheten i stället för privatbostadsfastighet.att vara

förvärvarDen näringsverksamhet från närståendesom en en
inträder i den tidigare skatternässiga situation det gällerägarens när
förutsättningarna för till avdrag och i fråga beloppsgränsenrätt om

dockdet beskattningsår då äganderätten övergår. gällerDetta inte om-
förvärvet sker köp, byte eller liknande förvärv från dengenom
skattskyldiges förälder, eller far- eller morförälder.

fråga4 § I näringsverksamhet uteslutande eller så gottom som som
uteslutande litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet fåravser
allmänt avdrag för underskott de begränsningargöras utan som anges
i Avdrag3 får bara till den del underskottetgöras överstiger
avdraget enligt kap. för föregående39 beskattningsårs underskott.

Avdrag enligt första stycket får bara den skattskyldigegöras om
under den period omfattar beskattningsåret och de föregåendetresom
beskattningsåren har haft inte obetydliga intäkter verksamheten.av
Vid bedömningen skall intäkter räknas till inkomstslagetäven som
tjänst beaktas.

Påförda egenavgifter

§ Allmänt avdrag5 skall för påförda egenavgifter inte skallgöras som
dras i något inkomstslagen. Om avgifterna nedsättsav av genom
ändrad debitering, skall motsvarande belopp i inkomstslagettas upp
tjänst.
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socialförsäkringsavgifterUtländska

obligatoriska utländskaskall förAllmänt avdrag§6 göras
förutsättningsocialförsäkringsavgifter under att

intäkt förintäkten skallavgiftsgrundandeden tas somupp
ochi Sverige,beskattningsåret

enligt slutligtutfört arbeteskattskyldige på grundden av
avgifternaskall betaladebitering eller liknandefastställd

i för-med den konventionöverenstämmelsei som avses-
konvention dennordisktillämpning1993:1529ordningen av enom

ellersocial trygghet,juni15 1992 om
förordning EEGrådetsskattskyldige enligtden-till följd attav

förtillämpningenjuniden 19711408/71 14 systemenavomnr av
eller derasegenföretagareanställda,trygghetsocial när

skall omfattasgemenskapenflyttar inomfamiljemedlemmar ettav
social trygghet.lagstiftninglandsannat om

skalldebitering,ändradavgifterna ned mot-Om sätts genom
intäkt tjänst.svarande belopp tas upp som av

understödPeriodiska

understöd och liknandeför periodiskaavdrag skallAllmänt7 § göras
skall dras i någotbeskattningsåret inteutbetalningar under av avsom

utbetalningeninkomstslagen, om avser
skadestånd,

make,underhållsbidrag till make eller tidigarereglerat
utbetalning till tidigare anställd,

ellerföreskrift iutbetalning grund testamente,av
dödsbon inteutbetalning från juridiska ochsådan sompersoner

tillgångar.ersättning för avyttradeär
medpersonskada skall baraAvdrag för skadestånd vid göras

inkomst skulle haersättning för förlustbelopp somavsom avser
eller för förlorat underhåll.tagits intäktupp som

gäller inte utbetalningar tillVad i första stycket 2-5sägssom
utbildning.under eller inte avslutat sin18 årärmottagare som som

utbetalningar till hushållsmedlemmar finns i kap.Bestämmelser 9om
3§.

Särskilda bestämmelser utbetalningar från familjestiñelser8 § om
finns i 10 kap. 7
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Pensionssparavdrag

premier förbeskattningsåretsavdrag skall förAllmänt9 § göras
ipensionssparkonton deninbetalningar påpensionsforsälcringar och

utsträckning i 54 kap.som anges

Obegränsat skattskyldiga

obe-har bara dei och 9till avdrag 5-7§ är10 Rätt somsom avses
de obegränsatbeskattningsåret. Omskattskyldiga under ärgränsat

till dehar deunder beskattningsåret,skattskyldiga bara del rätten av
den tiden.avdrag som avser

Begränsning vid sjömansskatt

periodisktför underskott,avdrag skall inteAllmänt11 § göras
inbetalningar påför pensionsförsäkringar ellerunderstöd, premier

vid be-har beaktatstill den del betalningenpensionssparkonton
sjömansskatt.räkningen av

Grundavdrag58 kap.

grundavdrag och särskiltdetta kapitel finns bestämmelser§l I om
grundavdrag.

Juridiska personer

har till grundavdragIdeella föreningar i kap. §2 § 7 7 rättsom avses
kronor.med 00015

Andra juridiska har inte till grundavdrag.rättpersoner

Fysiska personer

Fysiska obegränsat skattskyldiga under någon del3 § ärpersoner som
beskattningsåret har till grundavdrag beräknat enligt 4-7rättav

Bestämmelsernaeller särskilt grundavdrag beräknat enligt 8-13 §§.
särskilt grundavdrag tillämpas bara de leder till högre avdrag.om om
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för år det år dåDödsbon har inte till avdrag änrätt senare
dödsfallet inträffade.

hundratal kronor.Avdraget skall avrundas nedåt till helt

Grundavdrag

dem skattskyldiga under hela beskattnings-4 § För obegränsatärsom
året uppgår grundavdraget till följande belopp.

Taxerad Grundavdrag
llförvärvsinkomst

basbeloppöverstiger inte 0,24
basbelopp1,86

ökat med detöverstiger basbelopp 250,24 procent av
taxerade förvärvsin-inte belopp med vilket den1,86 men

basbelopp basbelopp2,89 komsten överstiger 1,86

överstiger basbelopp0,4975
2,89 intemen

basbelopp3,04

överstiger minskat med0,4975 basbelopp 10 procent
inte vilket den taxerade tör-3,04 det belopp medmen av

basbelopp5,615 basbelopp värvsinkomsten överstiger 3,04

överstiger basbelopp0,24
basbelopp5,615

dem får lön eller ersättning beskattas enligt5 § För som annan som
lagen sjömansskatt grundavdraget minskas med1958:295 skallom

tolftedel för varje trettiodagarsperiod de får sådan lön elleren som
ersättning.

6 § Grundavdraget får inte överstiga den skattskyldiges sammanlagda
överskott aktiv näringsverksamhet minskatoch tjänst, med hansav av
allmänna avdrag.

Vid denna beräkning skall överskottet tjänst minskas medav
sådana kapitalvinster, utdelningar och förmåner enligt 47, 51som
eller kap.52 skall intäkt tjänst.tas upp som av
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Vidare skall vid beräkningen de allmänna avdragen minskas med
sådana avdrag på grund dispens enligt kap. och54 8 10-12som av
grundas på

överskott passiv näringsverksamhet, ellerav-
sådana kapitalvinster och utdelningar enligt eller kap.47 52som-

skall intäkt tjänst.tas upp som av

§ För dem obegränsat skattskyldiga7 bara under delärsom en av
beskattningsäret grundavdraget tolñedel basbelopp för0,24är en av
varje kalendennånad eller del kalendennånad de obegränsatärav som
skattskyldiga.

Bestämmelserna i och5 6 gäller också i dessa fall.

Särskilt grundavdrag

Skattskyldiga8 § inkomster till inte obetydlig del utgjortsvars av
Nfolkpension har till särskilt grundavdrag.rätt

9 § Folkpension inte obetydlig del inkomsten,utgöraanses en av om
pensionen till minstuppgår 6 000 kronor eller minst 20 procent av

överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet.summan av
folkpensionSom räknas inte barnpension eller Vårdbidrag.

folkpensionSom behandlas också
tilläggspension till den del den enligt lagen 1969:205 om-

pensionstillskott medfört avräkning pensionstillskott, ochav
ålders-, förtids- eller eñerlevandepension enligt utländsk lag--

stiftning social trygghet, den betalas enligt grunderut ärom om som
jämförbara med vad gäller för folkpension och mottagaren ärsom
skattskyldig för pensionen i Sverige.

folkpensionen10 § Om enligt bestämmelserna i kap.17 2 § lagen
1962:381 allmän försäkring har samordnats med yrkesskadeliv-om

eller livränta där, skall vid tillämpningenränta annan som anges av
och9 11 13 § andra stycket det särskilda grundavdragetsamt

beräknas med utgångspunkt i den folkpension skulle ha betalatssom
någon sådan samordning inte gjorts.ut om

gifta11 § För skattskyldiga det särskilda grundavdraget 134är
basbelopp.0,98procent av

övrigaFör skattskyldiga det särskilda grundavdraget 151,5är
basbelopp.0,98 Detta gäller också gifta skattskyldigaprocent av som
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beloppunder del beskattningsåret har fått folkpension mednågon av
för ogifta.

med§ särskilda grundavdraget skall minskas 6512 Det procent av
enligtden del den skattskyldiges överstiger avdragetpension somav

Pension grund pensionsförsäkring1 1 på änav annan
skall dock intetjänstepensionsförsäkring eller från pensionssparkonto

medminska det särskilda grundavdraget. Vad avsessom
tjänstepensionsförsäkring framgår kap.53 7av

föreinte hade folkpension vid åretden utgångenFör avsom
minskasskall det särskilda grundavdraget i ställetbeskattningsåret

förvärvsinkomstenmed den del den taxerade65 procent somav av
överstiger avdraget enligt 11

får överstiga densärskilda grundavdraget inte13 § Det summan av
stycket,pension ligger till grund för minskning enligt § första12som

den skattskyldigeom
både beskattningsåret och dethade folkpension vid utgångenav-

föregående beskattningsåret,
inte hade folkpension i formunder beskattningsåret av-

halv fjärdedels ålders-förtidspension eller tjärdedels, ellertre en
pension enligt allmän försäkring,lagen 1962:381 om

obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret, ochvar-
inte dött under året.-

fall första fårI i stycket det särskilda grund-änannat som avses
avdraget inte överstiga den skattskyldiges folkpension och
pensionstillskott enligt eller § lagen pensions-2 2 1969:205a om
tillskott.

Om den skattskyldige får sådan livränta i 10som avses
tillämpas andra stycket i stället för första stycket detta leder tillom
högre avdrag.

BERÄKNINGAVD. XII AV SKATTEN

59 kap. Skatteberäkningen

detta kapitell § I finns bestämmelser beräkning statlig ochom av
kommunal inkomstskatt. Bestämmelser avrundning skattenom av
finns i uppbördslagen 1953:272.

2 § Statlig inkomstskatt beräknas bara underlaget för skatten ärom
minst 100 kronor.
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Juridiska personer

juridiska den statliga inkomstskatten 283 § För är procentpersoner
den beskattningsbara inkomsten.av

värdepappersfonder skatten i ställetFör 30är procent.

Fysiska personer

Kommunal inkomstskatt

fysiska obegränsat skattskyldiga under någon4 § För ärpersoner som
del beskattningsåret den kommunala inkomstskattenär summan avav

för kommunalskatt landstingsskatt gällerde skattesatser och isom
för före multiplicerad med denhemortskommunen året taxeringsåret

beskattningsbara förvärvsinkomsten.

fysiska begränsat skattskyldiga under hela5 § För ärpersoner som
beskattningsåret den kommunala inkomstskatten den25är procent av

förvärvsinkomsten.beskattningsbara
sådana begränsat skattskyldiga fysiskaFör medpersoner

anknytning till utländsk beskickning i kap. §3 14 2-4stats som avses
tillämpas dock 4

Statlig inkomstskatt

fysiska6 § För den statliga inkomstskatten för-påärpersoner
värvsinkomster kronor plus200 20 den del denprocent av av
beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger Skiktgränsen. Försom

finnsdödsbon särskilda bestämmelser i 7
Skiktgränsen 170 000 kronor vid 1992 års taxering. Vid devar

därpå följande taxeringama uppgår Skiktgränsen till skiktgränsen för
det föregående taxeringsåret multiplicerad med det jämförelsetal,
uttryckt i förhållandet mellan det allmännaprocent, som anger
prisläget i oktober andra föreåret taxeringsåret och prisläget i oktober
tredje året före taxeringsåret plus två procentenheter. Skiktgränsen
fastställs regeringen före utgången andra året före taxeringsåretav av
och avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

inkomstskatten§ dödsbon7 För skall den statliga på förvärvs-
inkomster beräknas enligt 6 § med följande ändringar.



289kap.591997:2SOU

dödsfalletkalenderår dåefter detbeskattningsåretmedFrån och
be-denbarabetalas200 kronorbeloppetinträffade skall om

beloppöverstiger motsvararförvärvsinkomstenskattningsbara ett som
§§.och 6kap. 4enligt 58beräknatgrundavdragett

dåkalenderåreñer detbeskattningsåretfjärdemed detochFrån
vadtörvärvsinkomsten,på utöverinträffade skattendödsfallet är som

beskattningsbaradenhelastycket, 20i andra procentsägs av
förvärvsinkomsten.

kapital-påinkomstskattenstatligadenfysiska8 § För ärpersoner
kapital.inkomstslagetöverskottet i30inkomster procent av

drasbeloppdet28Expansionsfondsskatten är procent9 § avsomav
avdragetkap. Närenligt 30expansionsfondtillavsättningvid
återfördadet28 procentskall beloppåterförs, motsvararett avsom

skatt.preliminärbetaladbehandlasbeloppet som

Skattereduktion

skattenkapital skallunderskottuppkommerdet10 § Om ett av
inteunderskottetdeldenmedminskas 30 procent somavav

återståendedetmedoch 21kronoröverstiger 000 procent100 av
skattereduktion.underskottet

till sjömans-skattskyldigbeskattningsåretunderden ärFör som
fåttsjömansskatt och1958:295lagenenligtskatt somom

grundlag påenligt § 4nedsatt 12sjömansskatten avsammamom.
belopp minskamotsvarandeskallkapital,inkomstslagetiunderskott

skattereduktionen.
kommunalochstatligskall räknasskattereduktion motav

lagen 1984: 1052enligtfastighetsskattstatliginkomstskatt samt mot
fastighetsskatt.statligom

Hänvisningar

i fämans-familjenskatteberäkning inomBestämmelser11 § om
finns i kap. 13töretagsförhållanden 52

fall för inkomstskatteberäkning i vissasärskildBestämmelser om
kap.finns i 60beskattningsårtill minst tvåhänför sigsom

upphävdafinns i denskattenbegränsningBestämmelser avom
fall.i vissabegränsning skattlagen 1970:172 avom

l6-l58I|0
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Gemensamma bestämmelser

12 § Om skattskyldig beskattats för inkomst både i Sverigeen samma
och utomlands får regeringen, för undanröja eller lindraatt
dubbelbeskattningen, medge nedsättning eller befrielse från statlig
inkomstskatt, det finns ömmande omständigheter ellerom annars
synnerliga skäl.

13 § lagenI 1986:468 avräkning utländsk skatt finnsom av
bestämmelser avräkning utländsk skatt för obegränsatom av
skattskyldiga.

60 kap. Skatt på ackumulerad inkomst

Förutsättningar för särskild skatteberäkning

§1 Om fysisk visst beskattningsår får förvärvs-etten person en
inkomst tjänats under eller på något hänför sig tillsättannatsom
minst två beskattningsår ackumulerad inkomst, får särskilden
beräkning den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomsterav göras
enligt bestämmelserna i detta kapitel. Bestämmelserna gäller inte för
dödsbon för vilka skatten beräknas enligt kap.59 § tredje7 stycket.

2 § Särskild skatteberäkning skall bara den skattskyldigegöras om
begär det. Skatteberäkningen skall omfatta all ackumulerad inkomst
i inkomstslag. Ackumulerad inkomstett uppkommit iäven ettsom

inkomstslag får däremot undantasannat vid skatteberäkningen.
förutsättningarnaOm uppfyllda både för skatteberäkningär enligt

detta kapitel och för nedsättning skatten enligt den upphävda lagenav
1970:172 begränsning skatt i vissa fall, tillämpas deom av
bestämmelser leder till lägst skatt.som

fråga3 § I inkomstslaget tjänst får särskild skatteberäkningom göras
för all ackumulerad inkomst med undantag av

sådant engångsbelopp till följd personskada i 11av som avses
kap. eller32 § § första33 stycket första meningen, och

sådana förmåner från fåmansföretag eller fåmanshandels-m.m.
bolag i 51 kap.som avses

frågaI inkomstslaget näringsverksamhet får särskild skatte-om
beräkning för inkomstergöras i 19-22 §§.som avses



291kap.601997:2SOU

beräkningensärskildaDen

delsberäknasskall skattenskatteberäkningensärskildaVid den4 §
och §§,enligt 6 7ackumulerade inkomstendennettobeloppet av

beskattningsåretförförvärvsinkomstenbeskattningsbarapå dendels
denskattebeloppen utgörnettobeloppet. Summanmedminskad av

förvärvsinkomster.inkomstskatten påstatliga
idelasskallinkomstenackumuleradedenNettobeloppet uppav

inkomstenantal årdetbelopplikamångaså motsvarar somsom
påberäknasSkattendock tio.högsttill årsbelopp,hänför sig ett

beskattningsbargenomsnittliglagts tilldet hadeårsbelopp ensom om
på så§§. Detberäknad enligt 11-15 sättförvärvsinkomst

årsbelopp ochantaletmedmultiplicerasskattebeloppetframräknade
ackumulerade inkomsten.dennettobeloppetskattenutgör av

Spärregler

dennettobeloppetbaraskatteberäkning fårSärskild göras5 § avom
och denkronorminst 000till 50inkomsten uppgårackumulerade

nettobeloppet,inklusiveförvärvsinkomsten,beskattningsbara
kronor.med minst 50 000enligt kap. 6 §59skiktgränsenöverstiger

ackumuleradefleraskatteberäkningensärskildadenOmfattar
minst 50 000nettobeloppsammanlagdaskall derasinkomster, vara

kronor.

inkomstenackumuleradeNettobeloppet denav

inkomstenden ackumuleradeNettobeloppet är6 § av
kostnader förminskad med sådanaackumulerade inkomstenden-

ellerbeskattningsår,förvärvande skall drasdess sammasom av
förvärvsinkomsten,beskattningsbarainkomstskattden till statlig-

lägre.denna ärom

beräknas, skallackumulerade inkomstennettobeloppet den7 § När av
med skogsavdragskogsbruk minskasintäkt görs sammasomav

beskattningsår.
föremåltillgång kanintäkt avyttringNär varasomavser av enen

nettobeloppet skillnadenvärdeminskningsavdrag,för anses som
skattemässiga restvärde.och tillgångensmellan ersättningen

och renskötselavyttring djur i jordbrukfråga intäktI om genom av
mellan djurens marknadspris vidnettobeloppet skillnadenanses som
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beskattningsårets ingång och deras skattemässiga värden vid det
föregående beskattningsårets utgång.

ördelningstidenF falli vissa

8 § Engångsbelopp ersättning för årlig pension skall i allmänhetsom
hänföra sig till tio år.anses

Intäkt skogsbruk skall hänföra sig till det antal årav anses som
förhållandet mellan nettobeloppet denmotsvarar ackumuleradeav

inkomsten och värdet års skogstillväxt fastigheten.påettav
Inkomst i svenskt handelsbolag skall inte hänföraett sig tillanses

tid innan den skattskyldige förvärvade andelen i sådana fallutom som
i 9avses

9 efterlevande§ Har make dödsbodelägare övertagiten som ensam
näringsverksamhet eller andel i svenskt handelsbolag videtten en

den andra makens död, han, han begär det, ha bedrivitanses om
näringsverksamheten eller innehañ andelen under den tidäven som
den andra maken innehade den. gällerDetta dock bara i fråga om
sådana beskattningsår då makarna varit gifta hela eller del året.en av

10 § Lägger den skattskyldige inte fram utredning klarlägger detsom
antal år den ackumulerade inkomsten hänför sig till, skallsom
inkomsten hänföra sig till år, inte särskildatreanses om om-
ständigheter föranleder något annat.

Den genomsnittliga beskattningsbaraförvärvsinkomsten

ll § Den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten räknas
fram med utgångspunkt i den beskattningsbara förvärvsinkomsten för
taxeringsåret, minskad med nettobeloppet den ackumuleradeav
inkomsten och de beskattningsbara förvärvsinkomstema för så många

de föregående taxeringsårennärmast det sammanlagda antaletattav
år antalet årsbelopp.motsvarar

12 § För taxeringsår då den skattskyldige inte eftersom hantaxerats
ändrat räkenskapsår eller inte varit obegränsat skattskyldig, skall den
beskattningsbara förvärvsinkomsten till noll.tas upp

Om det under besluttaxeringsår fattatsett två taxeringar förom
den skattskyldige på grund han ändrat räkenskapsår,att skall dessaav
taxeringar behandlas två skilda taxeringsår.som
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beskattningsbaraförvärvsinkomstengenomsnittligadenJustering av

tillhänför sigdelvishelt ellerackumulerade inkomstendenOm13 §
beskattningsbaragenomsnittligaskall denbeskattningsåret,företid

§§.ochi 15bestämmelserna 14enligtjusterasförvärvsinkomsten
ackumulerade inkomstendendock inteskallJustering göras om

till bara tvâ år.hänför sig

enbart tillsighänförinkomstenackumuleradeden14 § Om
genomsnittligaskall dendessförinnan,tidochbeskattningsåret

beloppmedjusterasförvärvsinkomsten ettbeskattningsbara som
mellanförändringskiktgränsensmotsvarar

föregåendedetoch taxe-taxeringsåretaktuella närmastdet
eller fyratillhänför sigackumulerade inkomsten tredenringsåret, om

beskattningsår,
företaxeringsâretandraoch dettaxeringsåretaktuelladet2.

till femsighänförinkomstenackumuleradedentaxeringsåret, om
beskattningsår,eller sex

företaxeringsårettredjeoch dettaxeringsåretaktuelladet
ellertill sjuhänför siginkomstenackumuleradedentaxeringsåret, om

ellerbeskattningsår,åtta
företaxeringsåretfjärdeoch dettaxeringsâretaktuelladet4.
ellersig till niohänförackumulerade inkomstendentaxeringsåret, om

beskattningsår.tio

ochbåde företill tidackumulerade inkomstendenHänför sig§15
skalltio år,sammanlagttill inte änbeskattningsåret,efter mermen

beskattningsåretoch medtillantalet årbarajustering göras om
skallJusteringminst görasmeddärefterantaletöverstiger tre.

antal årdetsig påfördeladeinkomsten§enligt 14 somsom om
skillnaden.motsvarar

och efterbåde företill tidackumulerade inkomstensig denHänför
antaletförstskalltio år,sammanlagttillbeskattningsâret änmermen
tio ochblirproportionellt såminskasefterföre och attår summan

skiktgränsensförjusteringenskallDärefterhelt tal.tillavrundas
stycket.i förstadetpåförändring sägssättgöras som

skattenBeräkning av

enligt deberäknasskallinkomstenackumuleradedenSkatten på16 §
tillskalldenbeskattningsår dådetgäller för tasregler uppsom

beskattning.
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17 § Om skattskyldig under och beskattningsår får fleraetten samma
olika ackumulerade inkomster hänför sig till olika antal år, skallsom
inkomsterna fördelas, oberoende varandra, på de år de hänförav som
sig till. Skatten skall först beräknas på den ackumulerade inkomst

hänför sig till tio eller flera år och sist på den hänför sig tillsom som
minst antal år. Vid beräkning skatten på varje ackumuleradav
inkomst skall till den genomsnittliga beskattningsbara
förvärvsinkomsten läggas årsbelopp de tidigare fördeladeett av
ackumulerade inkomsterna. Detta gäller beträffande ackumu-även
lerade inkomster hänför sig til tid efter beskattningsårets ingång.som

Inkomstslaget näringsverksamhet

18 § Om ackumulerad inkomst uppkommer i näringsverksamhet som
enligt kap.55 6 § bedriven den maken med den andraanses av ena

medhjälpande, den ackumulerade inkomsten ingå i densom anses
inkomst skall beskattas hos den make bedriver närings-som som
verksamheten. " i

19 § frågaI inkomstslaget näringsverksamhet får särskildom
skatteberäkning för ackumulerad inkomst i formgöras av

sådana intäkter vetenskaplig, litterär eller konstnärliggenom
verksamhet eller personlig, självständig näringsutövningannan som
inte medför avdrag på grund insättning på upphovsmannakonto,av

intäkter vid överlåtelse hyresrätt varumärke,samtav av
firmanamn och andra liknande rättigheter goodwills natur,av

ersättning den skattskyldige får för flytta från lokalattsom en
används i näringsverksamheten,som

återföring värdeminskningsavdrag avseende närings-av m.m.
fastigheter enligt 23 kap. eller9 13

återföring avdrag för utgifter för förbättrande reparationerav
och underhåll avseende näringsbostadsrätter enligt 23 kap. 10, 11
eller 13

engångsersättning vid upplåtelse eller upphörande nyttjan-av
derätt, dock inte upplåtelse avverka skog, ellerrätt servitutsrättattav
och vid överlåtelse nyttjanderätt, ochav

ersättning vid avräkning enligt kap.9 §j0rdabalken23 och
intäkter för fastighetsägare värdet sådan förbättringen som avser av

nyttjanderättshavare bekostat.som en

20 § frågaI inkomstslaget näringsverksamhet får särskildom
skatteberäkning också för ackumuleradgöras inkomst i form av
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förersättningliknandeellerskadeståndförsäkringsersättning,
inkomstbortfall,

anspråkitillgångarersättning för tasatt expro-genomsom
måstedetförhållandensådanaunderpriation eller att ansesannars

tvångsavyttring,ensom
för skadaersättningellerförsäkringsersättning genomannan

markanläggningarbyggnader,olyckshändelse påbrand eller annan
ochväxande skog,eller

skogsprodukter,ochavyttring skogintäkter4. omavgenom
torka,stonnfällning,brand,grundnödvändig påawerkningen avvar

ellervattenuppdämninggrundliknande eller påinsektsskador eller av
krañledning.framdragande av

medförinkomstenskatteberäkning får inteSärskild göras om
grundavdragersättningsfond ellertillavsättningavdrag för av

skogskonto.insättning på

särskildnäringsverksamhet fårinkomstslagetfråga21 § I om
i forminkomstackumuleradockså förskatteberäkning göras av

liknandeelleravyttringengångsersättning vid patenträttav
royalty, allttillavlösningellervid avyttringrättighet rättsamt av

sambandskett iavlösningenavyttringen ellerförutsättningunder att
eller upplåtsläggs nednäringsverksamhet överlåts, ettmed att som

avveckling,verksamhetensled i
inventarier imaskiner och andravid avyttringintäkter sam-av

upplåtsned ellernäringsverksamhet överlåts, läggsband med att som
ochverksamhetens avveckling,led iett

renskötsel ijordbruk ochdjur iintäkter vid avyttring sam-av
djurskötseln upphör.band med att

näringsverksamhetförsta stycket och 2Vad i 1 attsägs omsom
verksamhetensled iupplåtsöverlåts, läggs ned eller ettsom

iverksamheterför fleraskall gällaavveckling även enen av
näringsverksamhet.

första stycketfall iavyttring likställs iMed intäkt vid avsessom
förlustskadeersättning vidochförsäkringsersättning2 och 3 annan

avdrag förföranlederersättningen intesådana tillgångar,av om
ersättningsfond.avsättning till

och får särskildi första stycket 1 2fråga inkomstI om som avses
endast underackumulerad inkomstskatteberäkning för göras

barafinns kvarförutsättning det vid beskattningsårets utgång ettatt
arrenderats Vidarefåtal inte har ellerinventarier ut.avyttratssom

ersättningsfond harkrävs avdrag har gjorts för avsättning tillatt som
tidpunkt.återförts fonden anspråk vid nämndaeller tagits iatt
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fråga22 § inkomstslagetI näringsverksamhet får särskildom
skatteberäkning också för ackumulerad inkomst i formgöras av

avdrag för avsättning till periodiseringsfond återförs enligtsom
kap.27 9 § eller §1 10

avdrag för avsättning till ersättningsfond återförs grundpåsom
näringsverksamheten överlåtits eller lagts ned, ochattav
avdrag för avsättning till expansionsfond återförs enligt 30som

kap. eller12 13
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Bilaga 34.1

stycketandra§kap. 21i 34Associationsformer avsessom
sociétékallasrättsordningbelgiskenligtbolag ano-som-

commanditesociétévennootschap",nyme/naamloze paren
sociétéelleraandelenvennootschapactions"/commanditaire op

beperktevennootschaplimitée/besloten metresponsabilitéprivée á
fungeraroffentligrättsligasådanaaansprakelijkheid och somorgan

regler,civilrättsligaenligt
elleraktieselskabkallasrättsordningdanskenligtbolag som-

anpartsselskab,
Aktiengesellschaft,kallasrättsordningtyskenligtbolag som-

beschränktermitGesellschaftauf Aktien,Kommanditgesellschaft
gewerkschañ,"BergrechtlicheellerHañung

avrbvupnkallasrättsordninggrekiskenligtbolag som-
eroupia,

anönima,sociedadkallasrättsordningenligt spanskbolag som-
sociedad deelleraccionescomanditariasociedad por

fungeraroffentligrättsligaoch delimitadaresponsabilidad somorgan
regler,civilrättsligaenligt

anonyme,kallas sociétérättsordningfranskenligtbolag som-
responsabilitésociété âelleractionscommanditesociété paren

ochoffentligaaffärsdrivandeochindustriellaochlimitée organ
företag,

companiespublicrättsordning kallasirländskenligtbolag som-
limited bycompaniesprivateguarantee,bylimited by shares or

Industrial andtheregistrerade enligtguarantee,shares by organor
registrerade enligtbyggnadsforetagellerSocietiesProvident Acts

Societies Acts,the Building
societäkallasrättsordningitalienskenligtbolag persom-

"societâellerazioniaccomanditasocietâazioni, aper
bedriverprivataoffentliga ochochresponsabilitâ limita organ som

verksamhet,kommersiellindustriell och
sociétékallasrättsordningluxemburgskenligtbolag som-

eller société åactionscommanditesociétéanonyme, paren
limitée,responsabilité

naamlozekallasrättsordningnederländskenligtbolag som-
beperktevennootschapeller beslotenvennootschap met aanspra-

kelijkheid,
civillagstiftningbildade enligthandelsforetag eller bolag ärsom-

företag,och offentligakooperativhandelsföretagsform,haroch som
med portugisiskbildade i enlighet rätt,
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bolag bildats enligt lagstiñningen i Förenade konungariketsom-
Storbritannien och Nordirland,

bolag enligt österrikisk rättsordning kallas Aktiengesell-som-
schañ eller Gesellschañ mit beschränkter Hañung, och

bolag enligt finsk rättsordning kallas osakeyhtiö/aktie-som-
bolag, osuuskunta/andelslag, säästöpankki/sparbank eller
°vakuutusyhtiö/försäluingsbolag.
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Bilaga 34.2

§ andra stycketi 34 kap. 21Skatter avsessom
Belgien,sociétés/vennootschapsbelasting iimpöt des-

Danmark,selskabsskat i-
Tyskland,Körperschaftsteuer i-

Kepöookontkoürtpoodmmvvoutmñvetooöñuaroçcpöpoç-
xoøpocictñpa Grekland,i

sociedades i Spanien,sobreimpuesto-
Frankrike,sociétés iimpöt lessur-

Irland,Corporation itax-
Italien,giuridiche idellesul redditoimposta persone-

Luxemburg,collectivités idesimpöt revenusur-
Nederländerna,vennootschapsbelasting i-

Portugal,colectivas irendimento dasimposto sobre pessoaso-
ochStorbritannienkonungariketFörenadeCorporation itax-

Nordirland,
Österrike,Körperschañsteuer i-

ochsamfund i Finland,förtulovero/inkomstskattenyhteisöjen-
i Sverige.inkomstskattstatlig-
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Bilaga 36.1

Associationsformer i kap.36 § och2 4 3 § kap.37 2 §som avses
första stycket 3 46 kap. 21 § 4:samt

bolag enligt belgisk rättsordning kallas Sociétésom anony--
me/naamloze vennootschap, Société commanditeen par
actions/commanditaire vennootschap aandelen eller Sociétéop
privée å responsabilité limitéefbesloten vennootschap beperktemet
aansprakelijkheid och sådana oifentligrättsliga fungerarorgan som
enligt civilrättsliga regler,

bolag enligt dansk rättsordning kallas "aktieselskab ellersom-
anpartsselska ,

bolag enligt tysk rättsordning kallas Aktiengesellschañisom-
"Kommanditgesellschañ auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter

. Haftung eller Bergrechtliche gewerkschaft,
bolag enligt grekisk "avdwvpnrättsordning kallassom-

etaipioá,
bolag enligt spansk rättsordning kallas sociedad anönima,som-

sociedad comanditaria acciones eller sociedad depor
responsabilidad limitada och de offentligrättsliga fungerarorgan som
enligt civilrättsliga regler,

bolag enligt fransk rättsordning kallas "Société anonyme",som-
Société commandite actions eller "Société å responsabilitéen par
limitée och industriella och affärsdrivande offentliga ochorgan
företag,

bolag enligt irländsk rättsordning kallas public companiessom-
limited by shares by guarantee", "private companies limited byor
shares by guarantee, registrerade enligt "the Industrial andor organ

SocietiesProvident Ac eller byggnadsföretag registrerade enligt
the Building Societies Acts,

bolag enligt italiensk rättsordning kallas "societâsom per.-
azioni, societâ in accomandita azioni eller societåper a
responsabilitâ limitata och offentliga och privata bedriverorgan som
industriell och kommersiell verksamhet,

bolag enligt luxemburgsk rättsordning kallas Sociétésom-
anonyma, "société commandite actions eller Société âen par
responsabilité limitée,

bolag enligt nederländsk rättsordning kallas naamlozesom-
vennootschap eller besloten vennootschap beperktemet aanspra-
kelijkheid,

handelsföretag eller bolag bildade enligt civillagstiñningärsom-
och har handelsföretagsfonn liksom också andra juridiskasom
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bildade iverksamhet,industriellhandel ellerbedriverpersoner som
portugisiskmedenlighet rätt,

konungariketFörenadeilagstiñningenenligtbildatsbolag som-
Nordirland,ochStorbritannien

Aktiengesell-kallasrättsordningösterrikiskenligtbolag som-
Hañung,beschränkterGesellschaft mitellerscha

osakeyhtiö/aktie-kallasrättsordningfinskenligtbolag som-
ellersäästöpankki/sparbankosuuskunta/andelsla ,bolag,

ochvakuutusyhtiö/försälcringsbolag,
"aktiebolag,kallasrättsordningsvenskenligtbolag som-

försäkringsaktiebolag.bankaktiebolag eller
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Bilaga 36.2

Skatter i kap.36 §2 och5 3 § 37 kap. första2 § stycketsom avses
4 46 kap. 21 §5:samt

impöt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien,-
selskabsskat i Danmark,-
Körperschañsteuer i Tyskland,-
pöpoç etooöñparoç voutxiâv npooofmmv KEpÖOOKOTtlKOÖ-

xapaicrñpa i Grekland,
impuesto sobre sociedades i Spanien,-
impöt les sociétés i Frankrike,sur-
Corporation i Irland,tax-
imposta sul reddito delle giuridiche i Italien,persone-
impöt des collectivités i Luxemburg,sur revenu-
vennootschapsbelasting i Nederländerna,-
imposto sobre rendimento das colectivas i Portugal,0 pessoas-
corporation i Förenade konungarikettax Storbritannien och-

Nordirland,
Österrike,Körperschañsteuer i-

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland, och-
statlig inkomstskatt i Sverige.-
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tillFörslag2

inkomstskattelagenikraftträdandeLag avom

1998:000

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserkap. Allmänna1

kraft denträder ilagoch denna1998:000Inkomstskattelagen§l
tillämpastaxering. Deårsvid 2001första gångentillämpasoch---- före tilldenpåbörjatsharbeskattningsårinte i frågadock somom --

bestämmelser.äldrehögre skatttilldel de lederden än

upphävslagdennaGenom2 §
1928:370,kommunalskattelagen

inkomstskatt,statliglagen 1947:576 om
ackumuleradpåinkomstskattstatlig1951:763lagen om

inkomst,
1954: 142,skogskontolagen

utgårbelopp,skattefrihet för1962:42förordningen somom
riskgarantier,vissagrundpå av

Svenskatill stiftelsenavgifterföravdrag1963:173lagen om
Filminstitutet, m.m.,

bidragförinkomsttaxeringenvidavdrag1969:739lagen om
Aktiebolag,Oljeprospekteringtill m.m.,

ändamål,kommunaltskatt för1972:78lagen gemensamtom
medbehandlingenskattemässigaden1974:990lagen om

företagsform,tillaktiebolagfrånanledning övergång m.m.,annanav
för avgiftinkomsttaxeringenvidavdrag1978:188lagen10. om

pensionsplan,allmänkostnadsutjämning enligtför m.m.,
upphovsmannakonto,1979:61 1lagen11. om

avyttringgrundavdrag påberäkninglagen 1982:6012. avavom
fall,skog vissaav

ersättningsfonder,1990:66313. lagen om
Stiftelsen Sverigesbidrag tillavdrag för1990:696lagen14. om

Tekniska Museum,
anledningmedinkomstskattereglerlagen 1992:70215. avom

finansiella sektorn,inom denvissa omstruktureringar m.m.,
vid ombildninginkomstskatteregler1992:106116. lagen avom

bankaktiebolag,föreningsbank till
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lagen17. 1992:1091 inkomstskatteregler vid utskiñningom av
aktier i vissa fall,

18. lagen 1992:1643 särskilda regler för beskattningom av
inkomst från handelsbolag i vissa fall,

lagen19. 1993:5 inkomstskatteregler vid statligt stöl tillom
vissa kreditinstitut,

lagen20. 1993:541 inkomstbeskattning vid ombildningom av
värdepappersfond,

21. lagen 1993:1469 uppskovsavdrag vid byte bostrd,om av
22. lagen 1993:1536 räntefördelning vid beskattning,om
23. lagen 1993:1537 expansionsmedel,om

lagen24. 1993:1538 periodiseringsfonder,om
25. lagen 1993:1539 avdrag för underskott näringsverk-om av

samhet,
26. lagen 1994:775 beräkning kapitalunderlage1 vidom av

beskattning i fåmansföretag,ägareav
27. lagen 1994:1850 direktavdrag för byggnaderom m.m..

lagen28. 1994:1853 beskattning europeiska ekonomiskaom av
intressegrupperingar,

29. lagen 1994:1854 inkomstbeskattningen vid gräns-om
överskridande omstruktureringar inom EG,

lagen30. 1995:1592 Skatteregler för ersättning från irsätt-om
ningsgaranti, och

31. lagen 1996:161 med vissa bestämmelser tillämpningenom
dubbelbeskattningsavtal.av

3 § upphävdaDe lagarna tillämpas alltjämt såvitt 2000 ochavser
tidigare års taxeringar vid taxeringar i fråga skattskyl-samt senare om
diga för beskattningsår påbörjatstaxeras före till den delsom som ---
detta leder till lägre skatt.

Bestämmelser ytterligare tillämpning äldre bestämmelserom av
finns i fråga personförsälcringar i 2 kap. och i övrigt i 3 kap:om

4 § Avdrag har gjorts eller beskattning har skett enligtsom som
någon bestämmelse i de upphävda lagarna motsvarassom av en
bestämmelse i inkomstskattelagen 1998:000 behandlas densom om

lagen hade tillämpats. Motsvarande gäller i fråga utgåendesenare om
det sista beskattningsåretposter innan inkomstskattelagen skall

tillämpas.

5 § Begrepp används i denna lag har betydelse isom samma som
inkomstskattelagen 1998:000.
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tillhänvisningförfattninglag elleriFörekommer§6 enannan
harupphävda lagarna ersattsdebestämmelse i någon enavsomav

skalllag,dennaeller1998:000inkomstskattelagenbestämmelse i
bestämmelsen.denställethänvisningen i nyaavse

Övergångsbestämmelser personförsäkringar2 kap. om

år 1951föremeddeladePersonförsäkringar

tillämpas1951före årmeddeladepersonförsälcringarfråga1 § I om
gällde förebeskattningförsäkringstagaresbestämmelserde somom

ändring1950:308lagenjanuari 1951ikraftträdandet den 1 omav
undantag:följandemed1928:370kommunalskattelageni

försäkringarsådanaavgifter förförskall inteAvdrag göras som
upphävdaden§till 28anvisningarnapunkt 5iavsågs av

ikraftträdandetlydelse förei dess701928:3kommunalskattelagen
sådangrundpåutfallerBeloppledareförsäkringar.s.k. avspm

intäkt enligtdel detdentillendastskallförsäkring entas somupp
förebetalatsavgifterdeberäkningförsäkringsteknisk motsvarar som

år 1951.
pupillförsäkringgrundpåfrån livräntaavdragSådant somav

kommunal-upphävdadenstycketförstai § 2avsågs 32 amom.
skall inteikrañträdandet göras,förelydelsei dessskattelagen om

eñer år 1950.inträffatdödsfallgrundpåutbetalaslivräntan somav
denstycket 3första§ 2enligt 46skall inteAvdrag göras mom.

ikraftträdandet.förelydelsedesskommunalskattelagen iupphävda

år 1959föreFörmånstagarförordnanden

fönnånstagar-grunduppburits på ettbeloppfrågaI2 § avsomom
bestämmelserdetillämpasår 1959föregjortsförordnande somsom

1959:171lagenmaj 1959ikraitträdandet den 27föregällde omav
1959:172och lagen1928:370kommunalskattelagenändring i om

visasdetinkomstskatt, attstatlig1947:576ändring i lagen omom
1959.årefter ingångenåterkallasinte kunnatförordnandet av

år 1960föremeddeladePersonförsäkringar

enligtochjuli 1960meddelats före den lförsäkring§ En3 somsom
1960ikrañträdandet den 31föregälldebestämmelserde avmarssom
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lagen l960:43 ändring i kommunalskattelagen 1928:370om var
pensionsförsäkring skallatt sådan efterävenanse som anses som en

ikrañträdandet. Motsvarande gäller försäkringen enligt de äldreom
bestämmelserna kapitalförsäkring.attvar anse som en

Försäkringsfall före år 1962

fråga4 § I livräntebelopp på grund försäkringsfall inträffatom av som
före år 1962 tillämpas de bestämmelser gällde före ikraftträdan-som
det den januaril 1962 lagen 1961:42 ändring i kommunal-av om
skattelagen 1928:370.

Försäkringsfall årföre 1963

5 § frågaI försäkringsfall inträffat före år 1963 tillämpas deom som
bestämmelser i punkt l anvisningarna till 31 § den upphävdaav
kommunalskattelagen1928:370 gällde före ikrañträdandet densom
9 april 1963 lagen 1963:50 ändring i nämnda lag.av om

Försäkringar meddelade utomlands före år 1969

6 § Försäkring meddelats före år 1969 i utomlands bedrivensom en
försäkringsrörelse och enligt de bestämmelser gällde föresom som
ikraftträdandet den januari1 1970 lagen 1969:754 ändringav om
i kommunalskattelagen 1928:370 pensionsför-attvar anses som en
säkring skall efter ikraftträdandetäven pensions-anses som en
försäkring hela premien för försäkringen i enlighet medom
försäkringsavtalets lydelse den 31 december 1968 betalades senast
den dagen.

Skulle premie enligt avtalets lydelse den december31 1968
betalas efter utgångenäven år 1968 försäkringen den lav anses
januari 1969 ha delats på pensionsförsäkring och kapital-upp en en
försäkring. Som pensionsförsäkring sådan del försäkringenanses av

premie i enlighetmotsvarar med försäkringsavtaletssom lydelsesom
den 31 december 1968 hade betalats eller skulle ha betalats före år
1969.
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Överlåtelser år 1973förepensionsförsäkringav

före år 1973pensionsförsälcringaröverlåtelserfråga7 § I avom
16 juniikraftträdandet denföregälldebestämmelserdetillämpas som

kommunalskattelageniändring1973:374lagen1973 omav
1947:576lagenändring i1973:375lagenoch1928:370 omom

inkomstskatt.statlig

november9denförmånstagarförordnanden föreOåterkalleliga
1973

oåterkalleligtgrundpåuppburitsbelopp ettfråga8 § I avsomom
november 1973före den 9gjortsförmånstagarförordnande som

denikrañträdandet 1föregälldebestämmelserdetillämpas som
kommunalskatte-iändring1973:1113lagenjanuari 1974 omav

i lagenändring1973:1114och lagen1928:370lagen om
inkomstskatt.statlig1947:576 om

Överlåtelser år 1974föremakarmellanpensionsförsäkringav

äganderättenmake förvärvatfrån sinöverlåtelse9 § Den som genom
årenvid taxeringoch1974pensionsförsälcring före årtill en

premierför deövervägande deltillhelt elleravdraggjort1971-1973
försäkringentill1970-1972under åren ägarebetalats somansessom

denandra stycketbestämmelserna i 53 § 4hinderutan mom.av
andra§ 41928:370 och 6kommunalskattelagenupphävda mom.

deinkomstskatt, istatlig1947:576upphävda lagendenstycket om
och lagen1973:374lagenlydelse enligtbåda lagrummens

nämnda lagar.ändring i1973:375 om
föregående meningenligtförsäkringförvärvatdenOm ensom

skallinnehavaren,den tidigaretillåterförde dennaunder år 1976
verkan.skatterättsligdetta ha

197521 januaripå före denansökanPensionsiörsäkringar

grund avansökantagits påpensionsförsälcringarfråga§ I10 somom
213januariföre denförsäkringsgivarens huvudkontorkom in tillsom

enligt kap.gäller 54 5belopp för avdragskall det högsta1975 som
alltid uppgå till minstinkomstskattelagen 1998:000och 6 anses

25 000 kronor.
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Pensionsförsäkringar på åransökan före 1976

frågall §1 pensionsförsäkringar tagits i överensstämmelseom som
med ansökan kom till försäkringsgivarens huvudkontor Iöresom
år 1976 tillämpas punkt l anvisningarna till 31 § den upphävdaav
kommunalskattelagen 1928:370 i dess lydelse före ikraftträdandet
den januari1 1976 lagen 1975:1347 ändring i nämnda lag.av om

Överenskommelse, medför ökad premieförpliktelse totaltsom sett
eller tidigareläggning premiebetalning, skall vid tillämpningav av
denna paragraf försäkringsavtal.ett nyttanses som

12 § Om försäkringsavtalet för pensionsförsäkring i §som avses
ändras eller fönnånstagare efter år 1976 i stridsätts punkt 1mot av
anvisningarna till 31 § den upphävda kommunalskattelagen
1928:370 i dess lydelse enligt lagen 1975:1347 ändring iom
nämnda lag, skall den försäkringen svarande premiereservenmot och
övriga tillgodohavanden vid tidpunkten för ändringen påanses som
grund försäkringen utbetalat belopp under det beskattningsår dåav
ändringen sker.

Vad i första stycket tillämpassägs inte försäkringstagarensom om
kännedom bestämmelsernautan förmånstagaresattom men

återkallar förmånstagarförordnandet dröjsmål sedanutan han
underrättats påföljden förordnandet.om av

Överlåts13 § pensionsförsäkring i § efterell den 31som avses
december 1976 i strid bestämmelserna i punkt femtondemot 1 stycket

anvisningarna till 31 § den upphävda kommunalskattelagenav
1928:370 i dess lydelse enligt lagen 1975:1347 ändring iom
nämnda lag, skall den försäkringen svarandemot premiereserven och
övriga tillgodohavanden vid tidpunkten för överlåtelsen påanses som
grund försäkringen utbetalat belopp under det beskattningsår dåav

Återbetalningöverlåtelsen sker. försäkringstagarens tillgoio-av
havande enligt kap.13 § äktenskapsbalken4 skall inte stridaanses

bestämmelserna.de angivnamot

fråga14 § I pensionsförsäkring i 1 § tillämpasl 53 å 4om som avses
den upphävda kommunalskattelagen 1928:370 ochmom. 6 § 4
den upphävda lagen 1947:576 statlig inkomstskatt, idemom. om

båda lagrummens lydelse före ikraftträdandet den l januari 1976 av
lagen 1975:1347 och lagen 1975:1350 ändring i nämnda lagar.om
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år 1976föreförsäkringarUtländska

Övergångsbestämmel-punktenligt 3Riksskatteverket§ Om15 av
kommunal-upphävdadeniändring1969:754till lagen omserna

meddelatsförsäkringförklarathar1928:370skattelagen att somen
skallförsäkringsrörelsebedrivenutomlands som enansesi en

försäkringen.i fråga10-14tillämpaspensionsförsäkring, om

år 1976förefastställdaLivräntor

personskada,grundpåutbetalaslivräntor somfråga16 § I avsomom
årförefastställtsochunderhållförloratförersättninginte somavser

kap. 23ibestämmelsem 3finns1976

tjänstmedsambandiolycksfallsförsäkringar tagnaellerSjuk-
år 1988före

avgifterförtjänstinkomstslagetimedgesAvdrag ensom§17
olycksfallsföfáälcring tagits iellerför sjuk-betalatarbetstagare som

olycksfallsförsäkringellersjuk-1988. Enföre årtjänstsamband med
undermed tjänstsambandi1988före årtagits tagenansessom

förskyldighetförelågavställningsavtaletenligtdetförutsättning att en
skyldighetsådanellerförsäkringsådanhaarbetstagaren att omen -
betalasskulleförsäkringenförpremiernaförelåg avinte att-

anmälanarbetstagarenoch samt attdenneellerarbetsgivaren av
tagits ihadeförsäkringenförsäkringsanstalten atttillgjordes om

tjänst.samband med

år 1991föreGruppsjukförsäkringsfall

tillämpas,gruppsjukförsäluinggrundersättning påfråga§18 I avom
upphävdaden1991,före årinträffadeförsäkringsfalletom

ikraftträdandetförelydelsedessi1928:370kommunalskattelagen
nämnda lag.iändring1990:650lagenjuli 1990den 1 omav

årÖverlåtelser 1994förebodelningpensionsförsäkring genomav

före år 1994överlåtitspensionsförsäkringfråga19 § I genomsomom
äktenskapsskillnadmåläktenskapetunderbodelning attutan om
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pågått tillämpas punkt första6 stycket anvisningarna till 46 § :lenav
upphävda kommunalskattelagen 1928:370 i dess lydelse iöre
ikraftträdandet den januari1 1994 lagen 1993:938 ändringav om
i nämnda lag i dess lydelse enligt lagen 1993:1542 ändring iom
sistnämnda lag.

Övriga3 kap. Övergångsbestämmelser

Förvärv från vissa upplösta aktiebolag

1 § Om aktiebolag, aktiekapitalett inte uppgick till 50 000vars
kronor, upplöstes likvidation under tiden den januari1genom
1975-den 31 december 1981 eller avregistrering enligt punkt 4 eller
5 övergångsbestämmelsema till lagen 1973:303 ändring iav om
lagen 1944:705 aktiebolag och den upphävda lagen 1974:990om

den skattemässiga behandlingen med anledning övergång frånom av
aktiebolag till företagsform, skulle tillämpas påannan m.m.
upplösningen, skall den tillgångar vidövertog upplösningensom

ha inträtt i aktiebolagets skattemässiga situation i fråga till-anses om
gångarna.

Övertagande bankrörelse före den 1 juli 1987av

2 § frågaI Övertagande bankrörelse före den juli1 finns1987om av
bestämmelser i 60

Likvidationer och fusioner årföre 1991

3 § Har likvidation eller fusion föranlett utskiftning före den 1 januari
1991 tillämpas i fråga aktieägarna vad gällde enligt denom som
upphävda kommunalskattelagen 1928:3 70 och den upphävda lagen
1947:576 statlig inkomstskatt före ikraftträdandet den 1 januariom
1991 lagen 1990:1421 och lagen 1990:1422 ändringav iom
nämnda lagar.

Internationella omstruktureringar före år 1995

4 § Bestämmelserna internationella fusioner, fissioner,om
verksamhetsöverlåtelser och aktiebyten i kap.17 13-18 §§, kap.,36
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förfarandenpåintetillämpaskap. 20-28och 46kap.37 som
före år 1995.genomförts

Mervärdesskatt

1968:430lagenupphävdaenligt denochskattfråga5 § I räntaom
upphävdadenbestämmelser idetillämpasmervärdeskattom

denikraftträdandetföregällde1928:370kommunalskattelagen som
nämnda lag.iändring1994:201lagenjuli 1994l omav

Övertagande äldre lagenligtbankrörelseav

upphävda lagenden§enligt 5bankföretagutländskt6 § Om ett
omstruk-vissaanledningmedinkomstskatteregler1992:702 avom

denhelaövertagitharsektornfinansielladeninomtureringar m.m.
bildatshadebankaktiebolagsvensktbedrevsrörelse ett somavsom

förmedlingdirekt ellerägdesochaugusti 1990före den 1 genomsom
ochsjundeandra-fjärde,skall 2 § 4dotterbolag,helägtett mom.av

statlig1947:576lagenupphävdadenstyckenaåttonde om
tillämpas.inkomstskatt

markanläggningarochbyggnaderförDirektavdrag

elleranskaffningförutgifterförgjortsdirektavdrag7 § Har
lagenenligtmarkanläggningarbyggnader ellerförbättring av

vidskall,byggnaderfördirektavdrag utom1994:1850 m.m.,om
utgiftenhelavärdeminskningsavdrag,beräkning anses somav

värdeminskningsavdrag.direktavdragetanskaffningsvärde och som

Vinstdelningsskatt

1983:1086upphävda lagenenligt denDebiterad skatt§8 om
ned, skallskattendras Omvinstdelningsskatt skall sättsav.
och dåfusionEfteråterföras.avdraget ettdelmotsvarande av

försäk-helaförsäkringsbolagsförsäkringsbolag övertar annatett
upphävdastycket denåttonderingsbestånd tillämpas 2 § 4 mom.

lydelse föredessinkomstskatt istatliglagen 1947:576 om
ändring i1990:651lagenjuliikraftträdandet den l 1990 omav

nämnda lag.



312 Ikrafträdandelagen SOU 1997:2

En begränsat skattskyldig juridisk skattskyldig förärperson
återfört avdrag för vinstdelningsskatt.

Till 6 kap.

Utländska bolag

9 § Bestämmelserna i kap.6 9 § inkomstskattelagen 1998:000
tillämpas såvitt Venezuela från och med den januari1 året efteravser
det dubbelbeskattningsavtalatt mellan Sverige och Venezuela träder
i kraft.

Till 7 kap.

Förening fått bestå registreradsom som

förhållandet10 § Det ekonomisk förening medatt stöd 14 §en av
lagen 1987:668 införande lagen 1987:669 ekonomiskaom av om
föreningar fått bestå registrerad förening hindrar intesom att
föreningen vid tillämpning kap.7 7-13 inkomstskattelagenav
1998:000 behandlas ideell förening.som en

Till 8 kap.

Ränta skatter,på tullar och avgifter

11 § Räntor på återbetalade skatter, tullar och avgifter enligt den
upphävda lagen 1982:1006 avdrags- och uppgiñsskyldighetom
beträffande vissa uppdragsersättningar och den upphävda tullagen
1987:1065 skattefria.är

Stipendier vid vuxenutbildning

12 Stipendier§ enligt den upphävda förordningen 1995:559 om
stipendium efter genomfört basår inom kommunal vuxenutbildning

skattefria.är



313Ikraftträdandelagen1997:2SOU

Till 9 kap.

beskattningfrånundantagenRänta ärsom

medel ochutlånadepåinkomst räntafråga utgörs13 § I avsomom
dubbel-grundpåbeskattningfrånundantagen avärsom

juliföre den 1beviljatsharlånetbeskattningsavtal tillämpas om-
och1928:370kommunalskattelagenupphävdaden§1986 74-

derasiinkomstskattstatlig1947:576lagenupphävdaden§22 om
och1986:465lagen1986juliikraftträdandet den 1lydelse före av

nämnda lagar.iändring1986:466lagen om

juli 1987den 1byggande föreolovligtAvgifter för

påföljder och1976:666upphävda lagenenligt denAvgifter14 § om
drasskall intebyggandevid olovligtingripanden av.m.m.

studiemedelavseendeAvgifter

lydelsedessi1973:349studiestödslagenkap.enligt 8Avgifter15 §
drasskall intejanuari 1989denfore 1 av.

före 1993för tid årskattpåRänta m.m.

1989:000inkomstskattelageni kap. 11 §Bestämmelserna 916 § om
påinteavgifter tillämpasoch räntatullskatter,påavdrag for ränta

1993.tid före årsig påbelöpersom

oljeprodukteravseendeAvgifter

1992:1438upphävda lagendenochenligt 14Avgift 13§17 om
skall inte drasoljeproduktervissaanvändningochdieseloljeskatt av

av.

tullpåRänta

1987:1065tullagenupphävdaenligt dentullarSådan på§18 ränta
drasskall intetid efter år 1992sig påbelöper av.som
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Underlåtet avdrag

19 § Avdrag skall inte för belopp förgöras vilket betalnings-
skyldighet föreligger grund underlåtenhet avdrag enligtgöraattav
den upphävda lagen 1982: l 006 avdrags-och uppgiñsskyldighetom
beträffande vissa uppdragsersättningar.

Avgifter avseende elektriska anläggningar

20 § Avgift enligt den upphävda 18 § lagen 1902:7l: ls.
innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar skall inteom
dras av.

Till 11 kap.

Ersättningar grundpå arbetsgivares självrisk enligt 1916 lagårsav
olycksfall arbeteiom

21 fråga§ I ersättning vid sjukdom eller olycksfall i arbete frånom
arbetsgivare på grund denne stått s.k. självriskatt enligt denav
upphävda lagen 1916:235 försäkring för olycksfall i arbeteom
tillämpas de bestämmelser gällde före ikraftträdandet den 1som
januari 1955 lagen 1954:204 ändring i kommunalskattelagenav om
1928:370.

Ersättningar vid sjukdom och olycksfall enligt lagstiftningen före år
1955

22 § I fråga sådana livräntor enligt lag eller författning påom annan
grund sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänst-av
göring fastställts enligt de bestämmelser gällde föresom den 1som
januari 1955 tillämpas de bestämmelser gällde före ikraft-som
trädandet den juni1 1955 lagen 1955:245 ändring iav om
kommunalskattelagen 1928:3 70.
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före juliskadagrundeller påfastställda före 1976årLivräntor av
9771

personskada,grundutbetalas pålivräntorfråga23 § I somavsomom
före årfastställtsunderhåll ochför förloratersättninginte somavser

frågastyckena.tredje Iochi andravadgäller1976 sägs omsom
yrkesskade-1954:243upphävda lagenenligt denlivräntor om

utbetalas enligtersättningmotsvarandeellerförsäkring annansom
förordnande ochregeringensgrundeller påförfattning somav

gäller vadRiksförsäkringsverketfråneller utbetalasbestäms somav
harbeträffande livräntatredje styckenaochi andra även somsägs

deninträffat före 1harskadefallgrundpåfastställts somavsenare
juli 1977.

1989:000inkomstskattelagen§kap. 31tillämpning 11Vid av
beskattnings-tillhänför siglivräntebeloppdet ettskall hälften somav

basbelopp,överstiger avse-ersätt-intedel dettatill denår, ett anses
intäkttagitsskulle haförlorad inkomstförning änannat somuppsom

beskatt-underskattskyldigedenlivräntan. Omdelskattefri av
totalbeloppet påskall försådana livräntor,flerafåttningsåret

dehänföras tillskallskattefri delberäknasmotsvarande sätt somen
storlek.till derasförhållandeiolika livräntoma

engångs-bytsdelvishelt ellersådan livränta ettut motOm en
inkomstskattelagen såkap. §33vid tillämpningen 11belopp, skall av

förersättning änengångsbeloppet annatdel utgörastor ansesav
intäkttagitsskulle haförlorad inkomst motsvararsomsomuppsom

livräntebeloppdetskattefria delenmellan denförhållandet somav
beräknatlivräntebelopp,dettautbytet och helatill förhänför sig året

villkor.oförändradehela påutbetalats åretlivräntanomsom

fastställda före 1977Skadestånd år

har fast-skadeståndutbetalningperiodiskfråga§24 I somavom
till § den46anvisningarnatillämpas punkt 5föreställts år 1977 av

ikraft-lydelse förei desskommunalskattelagen 1928:370upphävda
nämndaändring ilagen 1977:41den 1977trädandet 2 omavmars

lag.

föreanställningen upphört år 1991Avgångsbidrag när

upphördeanställningenfråga avgångsbidrag tillämpas,25 § I omom
punkt anvisningar-tredje stycket och 11före år 1991, 32 § 1 avmom.
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till 32 § den upphävda kommunalskattelagen 1928:370 i derasna
lydelse före ikraftträdandet den juli1 lagen1990 1990:650av om
ändring i nämnda lag.

Till 14 kap.

Juridisk underskott kommanditbolagipersons

26 § Vid tillämpning kap. inkomstskattelagen14 17 § 1998:000av
skall för juridiska inte beaktas underskott har dragitspersoner som av

beskattningsår påbörjats före år 1989.ett som

med uppslqutenLån ränta

27 § Avdrag för på lån lånefond för lån med uppskju-ränta statensur
skall det beskattningsår då betalas.ten ränta göras räntan

Till 16 kap.

Allmännyttiga bostadsföretag

28 § Om sådant bostadsföretag avsågs i 2 § fjärdeett 7som mom.
stycket den upphävda lagen 1947:576 statlig inkomstskatt i dessom
lydelse före ikraftträdandet den januari1 1994 lagen 1993:670av

ändring i nämnda lag i balansräkningen för det sista beskattnings-om
förår vilket taxering skedde enligt de äldre bestämmelserna redovisa-

de särskild tillgångspost enligt lagen 1972:175 med vissaen
bestämmelser bokföring bostadslån skall företaget göraom av m.m.,
avdrag med året tillgångspostenstre beloppprocent enligtom av
särskild plan.

Till 17 kap.

Vissa aktier och andelar

29 finns§ Det särskilda bestämmelser om
aktier erhållits skifte föreningsbank i 84som genom av-
aktier utskiñats från löntagarfond i 85 ochsom-
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landshypoteksorga-ombildningerhållits vidandelar har avsom-
nisationen i 88

18Till kap.

före 1991anläggningsbidragochAnslutningsavgifter mars

anläggningsbidraganslutningsavgiñer ochutgifter förfrågaI30 § om
juliföre den1998:000 1inkomstskattelagen§i 18 kap. 1avsessom

taxeringför vilketbeskattningsårundereller1990 ettsenare men
kommunal-upphävdai denbestämmelsernatillämpasskedde år 1991

juliikrañträdandet den 1lydelse förei derasskattelagen 1928:370
lag.i nämndaändringlagen 1990:6501990 omav

Överavskrivning 1991före taxeringsåret

öyerskjutande beloppföravskrivningfråga sådan31 § I somom
avdraggäller1998:000inkomstskattelagen§ atti kap. 2018avses

avgjord, detslutligtbliviti frågasedan taxeringenmedges först om
taxering.årseller tidigaresig till 1990hänföröverskjutande beloppet

19 kap.Till

före 1991anskafadehissmaskineriVärmepannor, mars0.

maski-jämförlighissmaskinerier ochfråga32 § I värmepannor,om
ellerjulianskaffats före den 1 1990utrustning harnell senaresom

skedde år 1991vilket taxeringförbeskattningsårunder ettmen
punkt bvärdeminskning i 2föravdragbestämmelsernatillämpas om

kommunalskattelagenupphävdadentill §anvisningarna 25av
lagenjuliikrañträdandet den 1990före 1lydelse1928:370 i dess av

ochbytsutrustningenlag.ändring i nämnda Om ut1990:650 om
reparationavdrag förtillgrund härav harden skattskyldige på rätt av

skallsådant fallutrangering.avdrag för Imedges dock intebyggnad
anskaffnings-oavskrivetåterstårbelopp motsvarande vadett avsom

anskaffningsvärdet för byggnadentillför utrustningen läggasvärdet
avyttringvad inflyterden beloppet överstigertill del avgenomsom

dylikt samband med utbytet.material eller i
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Nyttjanderättshavares förbättringar före 1991mars

fråga33 § utgifterI i 19 kap. eller25 26 § inkomstskat-om som avses
telagen 1998:000 och arrendator eller nyttjande-som en annan
rättshavare haft före den julil 1990 eller under be-ettsenare men
skattningsår för vilket taxering skedde år tillämpas1991 bestäm-
melserna i den upphävda kommunalskattelagen 1928:370 i deras
lydelse fore ikraftträdandet den julil 1990 lagen 1990:650av om
ändring i nämnda lag.

Reparation och underhåll vid statligt stöd beslutat före 1992

34 § fråga avdragI för reparation och underhåll i samband medom
statliga lån och bidrag tillämpas punkt andra-fjärde4 styckena av
anvisningarna till 23 § den upphävda kommunalskattelagen

i deras1928:370 lydelse före ikraftträdandet den januari1 1992 av
lagen 1991:1832 ändring i nämnda lag, det ursprungligaom om
beslutet lån och bidrag fattats före år 1992.om

Till 20 kap.

Utvinning naturtillgång påbörjad före april 1981av

35 § Har utvinning naturtillgång påbörjats före den l april 1981av
tillämpas i stället för bestämmelserna i 20 kap. 21-28 §§ in-
komstskattelagen 1998:000 vad gällde enligt den upphävdasom
kommunalskattelagen 1928:370 före ikraftträdandet den aprill
1981 lagen 1981:256 ändring i nämnda lag. Detta gäller dockav om
inte den skattskyldige vid 1982 års taxering eller han då inteom om-
gjorde avdrag för substansminskning avseende fyndigheten vid den
första taxering därefter då han gjorde sådant avdrag begärde att-
bestämmelserna i sin lydelse etter ikrañträdandet skulle tillämpas. I
sådana fall skall beräkningen ske utvinning hadesom om en ny
påbörjats vid ingången det beskattningsår då avdrag första gångenav
gjordes enligt de bestämmelserna. tillståndOm enligt lag harnya

för utvinning vid skilda tillfällengetts och för skilda områden skall
tidpunkten för utvinningens början bestämmas särskilt för varje
område.
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skogsvägar färdigaDiken och före 1983mars

har färdigställts36 § fråga avdrag för diken och skogsvägarI om som
under beskattningsår för vilket har skett år 1983taxering senastett

kommunalskattelagentillämpas vad gällde enligt den upphävdasom
före ikrañträdandet den juli lagen 1982:3231928:370 1 1982 av

lag.ändring i nämndaom

Markanläggningar anskafade före 1991mars

markanläggning har anskaffats före den juli37 § I fråga 1om som
under beskattningsår för vilket taxering1990 eller ettsenare men

upphävda kom-skedde tillämpas bestämmelserna i denår 1991
munalskattelagen deras lydelse före ikraftträdandet den1928:370 i

juli ändring i nämnda lag.1 1990 lagen 1990:650av om

Till 21 kap.

Äldre skogsinnehav

fråga skog38 § I fanns på fastigheten vid ingången detom som av
beskattningsår för vilket taxering skedde år eller taxering1981, om
inte skedde då år övergångstillfället skall anskaffningsvärdet1982,
och det återstående anskaffningsvärdet bestämmas med utgångspunkt
i skogens ingångsvärde enligt vad gällde enligt den upphävdasom
kommunalskattelagen l928:3 i dess lydelse före ikraftträdandet70
den 23 juli 1979 lagen 1979:500 ändring i nämnda lag.av om

Som anskafhingsvärde ingångsvärdet vid övergångstillfälletanses
till den del sistnämnda värde grundade sig på ersättning vid köp, byte
eller liknande förvärv efter år och, fråga1951 i förvärv påannatom
taxeringsvärdet för år eller1952 år. Anskaffningsvärdet ellersenare
del fårdetta inte i fall beräknasnågot med stöd bestämmelsernaav av
i punkt andra stycket sista7 meningen anvisningarna till 22 § denav
upphävda kommunalskattelagen i dess lydelse före ikraftträdandet
den 23 juli lagen1979 1979:500 ändring i nämnda lag 20-av om
årsregeln.

Som återstående anskafningsvärde anskaffningsvärdet,anses
beräknat enligt det föregående stycket, minskat med avdrag densom

"harskattskyldige vid eller1952 års taxering gjort försenare
Ärminskning skogens ingångsvärde o.d. enligt punkt andra7av

stycket anvisningarna till § den22 upphävda kommunalskattelagenav
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lageni dess lydelse före ikraftträdandet den juli 197923 av
ändring i nämnda lag makes eller skyldemans förvärv1979:500 om

för beräkningen ingångsvärdet, skall avdragavgörande av som
törkommande fall har gjort,förvärvaren, eller i ägare, ansessenare

avdrag den skattskyldige själv har gjort. återståendeDetsomsom
skall till lägre beloppanskaffningsvärdet dock inte 50äntas upp

anskaffningsvärdet eller, i fråga juridiskprocent av om person som
femte stycket anvisningarna till § denavsågs i punkt 227 av

ikrañträdandetkommunalskattelagen i dess lydelse etterupphävda
i nämndajuli lagen ändring lag, 25den 23 1979 1979:500 omav

skattskyldige sannoliktanskaffningsvärdet. denKan göraprocent av
varmed avdrag har gjorts, hänför sig till fastighet förbelopp,att en

enligt dennaanskaffningsvärde inte skall beräknasvilken något
vid tillämpning dettaparagraf, skall hänsyn inte till beloppettas av

stycke.

Förvärv underskogsfastighet 1981årav

tillämpning bestämmelserna skogsavdrag i kap.39 § Vid 21omav
skall skattskyldig,inkomstskattelagen 1998:000 han4-21 en om

ha förvärvat fastighet köp, byte ellerbegär det, påanses en genom
liknande sätt om

fastigheten förvärvades under år 1981,
fastigheten då taxerad jordbruksfastighet,var som
överlåtelsen betecknad köp, byte eller liknande, ochvar som
den avtalade ersättningen inte understeg fastighetens taxerings-

värde för år 1980.
den överlåtna fastigheten utgjorde del taxeringsenhetOm enen av

vid fastighetstaxering, skall1980 års den del taxeringsvärdetav som
fastighetenbelöpte sig på dess taxeringsvärde vidanses som

tillämpning första stycketav

Till 23 kap.

fastigheter föreAvyttringar 2000årav

Beräknas40 § omkostnadsbeloppet vid avyttring närings-av en
fastighet enligt 73 skall värdeminskningsavdrag hänförm.m. som
sig till tid före år 1991 inte återföras enligt 23 kap. 2-7
inkomstskattelagen 1998:000.
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jordbruksfastighet,i inkomstslagetfastighet41 § Om annanen
tillövergickutomlandsfastighetrörelse eller attfastighet eller som
2000,före årjanuari 1991privatbostadsfastighet den l avyttrasvara

inkomstskattelagenkap. § 1-4i 23 2skall avdrag som anges
omkostnadsbeloppetdock integälleråterföras. Detta1998:000 om

beräknas enligt 73

24 kap.Till

förvärvade före 1983Fastigheter mars

forbeskattningsårföre detförvärvatsfastigheterfråga42 §1 somom
privatbostadsfastigheteroch intetaxering skedde år 1984vilket är

ibestämmelsernaföri stället§följer 43integäller annat avom --
de1998:000inkomstskattelagen utgöroch 18 attkap. 524
taxering,vid 1983 årssådanadelagertillgångar att anse somvarom
vadenligttaxering,vid 1982 årsskedde dåinteeller taxering somom

förekommunalskattelagen 1928:370upphävdagällde enligt den
iändringlagen 1981:295juliden 1981ikraftträdandet 1 omav

nämnda lag.

förvärvade före 1983årtvåfamiljsfastigheterochEn-

innehadefysisktvåfamiljsfastigheteller43 § En en personsomen-
denlagertillgång rörelse ochiutgjordeden januari 1983,1 somsom

ochhela åren 1982under 1981bosatt på utgörfysiska personen var
lagertillgånginte om

ellerår 1982,nedskriven vid utgångenfastigheten inte avvar
fastighetenvarmeddet beloppfysiskaden tog varpersonen upp

taxering.vid 1984 årsintäktår 1982nedskriven vid utgången av som
eller 1982under år 1981inte fastighetenstycket gällerFörsta om

underhåll inormaltbyggnadsarbeteförföremål änannatvar
ellermakeskattskyldige, dennesdenbedrevsbyggnadsrörelse avsom

makedennesskattskyldige ellervilket denfåmansföretag i varav
företagsledare.

16-1581ll
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Aktier och andelar fastighetwrvaltandei företag förvärvade före år
1983

44 § frågaI aktier och andelar i fastighetsförvaltande företagom som
förvärvats före den l januari 1983 tillämpas i stället för
bestämmelserna i 24 kap. 7 och inkomstskattelagen18
1998:000 vad gällde enligt den upphävda kommunalskatte-som
lagen 1928:370 före ikraftträdandet den juli1 1981 lagenav
1981:295 ändring i nämnda lag.om

Lagerfastigheter förvärvade före år 1991

45 § Om fastighet lagertillgâng iutgör tomtrörelse, byggnads-en
rörelse eller handel med fastigheter har påbörjats före år 1991som
och fastigheten hade förvärvats innan verksamheten påbörjades, skall
fastighetens värde vid tiden for verksamhetens början beräknas enligt
bestämmelserna beräkning kapitalvinst i punkterna och1 2om av a

anvisningarna till 36 § den upphävda kommunalskattelagenav
1928:370 i deras lydelse före ikraftträdandet den julil 1990 av
lagen 1990:650 ändring i nämnda lag. Detta värde därefterutgörom
fastighetens anskaffningsvärde.

Till 25 kap.

Pensionsutfästelser före år 196 7

46 § Vid beräkning avdrag för avsättning till pensionsstiñelse ochav
för ökning Avsatt till pensioner enligtposten punkt 2av av an-
visningarna till 29 § den upphävda kommunalskattelagen 1928:3 70
och disponibla pensionsmedel skall intäkt enligttasav som upp som
28 § 1 lag, i de båda lagrummens lydelse enligt lagenmom. samma
1967:546 ändring i nämnda lag skall vad i deutöverom sägssom
nämnda lagrummen följande gälla.

utfastelseHar pension inte förenad med fribrevär lämnatsom som
fore den januari1 1967, skall vid beräkning arbetsgivaresav-
pensionsreserv enligt lagen 1967:531 tryggandeom av
pensionsutfästelse och vid beräkning upplupen del utfästm.m. av av
pension pensionsstiftelsetryggas hänsyn till sådantsom tas ävenav -
utfäst tillägg föranleds levnadskostnademas ökning fram tillsom av
den tidpunkt beräkningen Vid beräkningen pension,avser. anses som
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grundutbetalad påalltidjuniden 1955,börjat utbetalas före 5 av
utfästelse.

1976förePensionsutfästelser år

§ punkt1 l28tillämpa 19fårarbetsgivare47 § En mom., av
till § och punktanvisningarna 25punkt 6till 22anvisningarna av

kommunalskattelagenupphävdadentill 29 §anvisningarna2 av
ikraftträdandet den januari1 1976förelydelsederas1928:370 i av

fråga utfästelsenämnda lag iiändring1975:1347lagen om omom
arbetsgivarenföre år 1976 ellerskriftligenlämnatspension avsom

gäller dock endast underarbetsgivare. Dettatidigareanställdesden
avdrag enligt kap.samtidigt 25 13han inteförutsättning göratt

1998:000.inkomstskattelagen
gäller inte i fråga pensions-första stycketiVad sägs omsom

med sådant bestämmande inflytande itill arbetstagareutfästelse
kap. §ekonomisk förening i 25 10elleraktiebolag som avses

för pensionskostnad hänför sig tillAvdraginkomstskattelagen. som
före ålder medges dockavgång 60 årssådan arbetstagares även utan

lag, skriftlig utfästelsei kap. 15 §beslut 25 omsamma omavsessom
lämnats före den november 1976.pensionsålder har 23lägre

medgesärskilda skäl får Riksskatteverketdet föreliggerOm att
före ikraftträdandet lagenkostnad tidavdrag för avsom avseri

fårkommunalskattelagen 1928:370ändring i1975:1347 görasom
Riksskatteverketsdenna paragraf.belopp följermed högre än som av

överklagas.beslut får inte

Till 26 kap.

Näringsbidrag före 1984m.m. mars

näringsverksamhet,för derasstöd till näringsidkarefråga48 § I om
underellerjulilämnats före den 1 1983 ettsenare mensom

vadtillämpastaxering har skett år 1984beskattningsår för vilket som
dess1928:370 iupphävda kommunalskattelagengällde enligt den

i nämndaändringlydelse före ikraftträdandet lagen 1983:311 omav
lag.
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Räntebidrag före år 1992

49 § Avdrag enligt 26 kap. 14 eller kap.41 27 § inkomstskatte-
lagen 1998:000 vid återbetalning sådant statligt räntebidrag förav
bostadsändamål uppburits före år 1992 medges bara för beloppsom

tidigare har avräknats från ränteutgiñ.som

Stöd till Icreditinstitut

Återbetalas50 § stöd avsågs i den upphävda lagen 1993:765som
statligt stöd till banker och andra kreditinstitut skall detom

återbetalade beloppet dras av.

Bidrag från Stiftelsen Svenska Filminstitutet före år 1994

51 § frågaI medel betalats från Stiftelsen Svenskautom som
Filminstitutet före år 1994 tillämpas 3 § den upphävda lagen
1963:173 avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminsti-om

i desstutet, lydelse före ikraftträdandet den januarim.m. l 1994 av
lagen 1993:1552 ändring i nämnda lag.om

Till 27 kap.

Reservfond hos landshypoteksinstitutionen

52 § Vid beräkning enligt 27 kap. 5 § inkomstskattelagen 1998:000
högsta avdrag för avsättning tillav periodiseringsfond skall

överskottet näringsverksamheten minskas med beloppav återförssom
enligt 2 § den upphävda lagen 1994:760 inkomstskatteregler vidom
ombildning landshypoteksinstitutionen.av

Äldre övertaganden periodiseringsfondav

Har53 § periodiseringsfonder övertagits vid Övertagande enligt 5 §
den upphävda lagen 1992:702 inkomstskatteregler medom
anledning vissa omstruktureringar inom den finansiellaav sektorn,

eller vid ombildning eller tillskottm.m. enligt 2 § respektive 3 §
första meningen lagen 1994:758 ombildning landshypo-om av
teksorganisationen den fondenövertar själv haanses gjortsom
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vid de taxeringar dåoch avdragen för avsättningamaavsättningama
gjordes.avsättningamaföravdragen

30 och 31 kap.Till

Skatteutjämningsreserv

expansionsfond enligt 30förkapitalunderlagetberäkningVid54 § av
räntefördelning enligtoch förinkomstskattelagen 1989:000kap. 6 §

skatteutjämningsreservtillavsättningarlag skall§kap. 831 samma
skatteutjämningsreserv1990:654upphävda lagenenligt den om

skuld.räknas som

Till 31 kap.

Återfört till skatteutjämningsreservavdrag för avsättning

resultatetför räntefördelning justeradeberäkning detVid§55 av
minskas medöverskottet eller underskottetkap. § skallenligt 31 5

återförs enligttill skatteutjämningsreservavdrag för avsättning som
skatteutjämningsreserv.återföringlagen 1993:1540 om av

34Till kap.

föreutdelning beslutad 1986Tillgångar förvärvade årgenom

beslutadutdelningförvärvatsfråga tillgångar56 § I genomom som
kap. 22-28för i 34gäller, i stället vadföre år 1986 sägssom
anskaffadetillgångarnainkomstskattelagen 1998:000, motatt anses

kundeutdelningenmarknadsvärdet dåersättning motsvarandeen
disponeras.

Utdelning under 1994år

§tillämpas 2 4fråga utdelning lämnats under år 199457 § I om som
statligsista stycket den upphävda lagen 1947:476 ommom.

januaridess lydelse före ikrafrträdandet den 1995inkomstskatt i l av
lagen ändring i nämnda lag.1994:1859 om
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Till 35 kap.

före 195 6F mellan ekonomiska föreningarusioner mars

föreningarekonomiskamellan58 § fråga fusionerI somom
gällde enligt dentillämpas vadgenomförts före den 19561 sommars

före ikraftträdandet den1928:370kommunalskattelagenupphävda
nämnda lag.ändring i1957:72lagenapril 19575 omav

enligt äldre lagjordbrukskassormellanF usioner

statligi § lagen 1947:576Bestämmelserna 2 459 § ommom.
ikraftträdandet den julilydelse etter 1 1987i dessinkomstskatt av

lag tillämpas också i frågaändring i nämndalagen 1987:65 7 omom
lagen§ den upphävda 1956:216enligt 87 1fusionersådana mom.

i lagrummet förejordbrukskasserörelsen avsågssomom
ikraftträdandet.

sparbanker enligt äldre lag ochmellan ÖvertagandeF usioner av
före juli 1987bankrörelse

fusioner enligtfråga 78 § den upphävda lagen60 § I 1955:416om
och fall dåsparbanker i bankaktiebolag fore den julil 1987ettom

övertagit bankaktiebolags hela bankrörelse tillämpas 2 § 4ett annat
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt i dess lydelse föreommom.

juliikraftträdandet den 1987 lagen1 1987:657 ändring iav om
nämnda lag.

mellan ekonomiskaF föreningar enligt äldre lagusioner

fråga fusion enligt61 § I 96 § den upphävda lagen 1951:308om om
ekonomiska föreningar tillämpas bestämmelserna i § lagen2 4 mom.
1947:576 statlig inkomstskatt i dess lydelse före ikraftträdandetom
den januari lagenl 1988 l987:1 149 ändring i lag.nämndaav om
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37Till 36 och kap.

till och med 2002 års taxeringSkatteutjämningsreserv

ochkap. 8 937i kap. och 11Bestämmelserna 36 862 § samt
taxering ocksåmed årstill och 2002periodiseringsfond tillämpasom

lagenupphävdaenligt denskatteutjämningsreservi fråga om
skatteutjämningsreserv.återföring1993:1540 avom

38 kap.Till

före 1982skadeförsäkringsföretag århosReserv

skadeförsäkringsföretaghossådanfråga63 § I som avsesreservom
försäkringsrörelselageninförande1982:728i § lagen17 avom

punktsäkerhetsfond i 2bestämmelsernatillämpas1982:713 avom
kommunalskattelagenupphävdatill § denanvisningarna 30

januari 1983ikraftträdandet denföre li dess lydelse1928:370 av
sistnämnda lag.iändringlagen 1982:1087 om

Till 39 kap.

Ägarförändringar, före 1994fusioner årm.m.

tillämpas inte i frågaBestämmelserna i kap. 4-2064 § 39 om
skettombildningar och övertagandenfusioner,ägarförändringar, som

före år 1994.

Övertagande bankrörelseav

inkomstskattelagenochBestämmelserna i 39 kap. 19 2065 § 17,
bankrörelse enligtockså efter Övertagande9982000 tillämpasl av

medinkomstskattereglerden upphävda lagen 1992:7025 § om
finansiella sektorn,anledning omstruktureringar denvissa inomav

m.m.
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Överlåtelse aktier eller andelar statliga banker förei juli 196av

66 § Bestämmelserna i 39 kap. 21 § inkomstskattelagen 1998:00
tillämpas inte i fråga överlåtelser före den juli1 1996.om

Till 40 och 41 kap.

Räntekompensation åren 1991-1993

67 § förvärvareHar skuldebrev eller andel i värdepappersbndav av
i kap.46 31 § andra stycket inkomstskattelagen l989:00som avses

under åren 1991-1993 lämnat överlåtaren kompensation för uppllpen
inte förfallen avkastning, tillämpas 3 § 6 den upphävdamen mom.

lagen 1947:576 statlig inkomstskatt i dess lydelse föreom
ikrañträdandet den januari1 1994 lagen 1993:1543 ändringav om
i nämnda lag.

Till 41 kap.

Räntebidrag före år 1992

68 § Bestämmelser återbetalning räntebidrag uppburitsom av som
före år finns1992 i 49

Till 42 kap.

Periodisk grundpåersättning före denavyttring I juli 1984av

69 fråga§ I periodisk ersättning grund avyttringar före denom av
juli1 1984 tillämpas vad gällde enligt den upphävda kommunal-som

skattelagen 1928:370 före ikraftträdandet den juli1 1984 lagenav
1984:498 ändring i nämnda lag.om

Avyttringar före år 1991 beskattats år 1991senastsom

70 § Om tillgång har före år 1991 och vinstavyttrats på grunden av
avyttringen skulle intäkt enligttas 35 § den upphävdaupp som
kommunalskattelagen 1928:3 70 i dess lydelse före ikraftträdandet
den juli1 1990 lagen 1990:650 ändring i nämnda lagav om men
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beskattning grund bestämmelserna i § den förstnämndapå 41av
lagen i den angivna lydelsen inte skedde vid års taxering,1991senast

följande. skall ske detgäller Beskattning på grund avyttringenav
första beskattningsår kan disponeras.då någon del ersättningenav

ersättningens storlek beroende viss framtida händelse ochOm är av
intäktens totala belopp därför inte kan fastställas då, skall
tillkommande belopp beskattas det beskattningsår då beloppet kan
disponeras.

Tillkommande förevid 1991årersättningar avyttringar

tidigare taxering71 § Om avyttring beskattades vid 1991 eller årsen
viss del ersättningen inte kunde beaktas då, skallmen en av

beskattning den kantillkommande ersättning till närtas upp
Beräkning kapitalvinst eller kapitaltörlust skall dådisponeras. av

första delenenligt de regler tillämpades dengöras närsom av
ersättningen till beskattning med undantag §35 3togs upp av mom.

upphävda i dessandra stycket den kommunalskattelagen 1928:370
lagenlydelse före ikraftträdandet den juli 1990:650l 1990 av om

ändring i nämnda lag. Bestämmelserna kap. inkomstskattelageni 52
paragraf.1998:000 tillämpas inte i fall i dennasom avses

Till 43 kap.

astighetsförvärv från närstående m.fl. före 1968F år

fastighet förvärvats72 § Har köp, byte eller på liknandeen genom
före har lagfart förvärvetår 1968 och på sökts efter den 8sätt

november fastigheten1967, skall vid beräkning kapitalvinst ellerav
kapitalförlust förvärvad det köp, byte eller liknandeanses genom
förvärv skett dessförinnan från någonnärmast änsom annan person

sådan nedannämnsen som om
den skattskyldige förvärvade fastigheten från föräldrar, far- eller-

morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make eller från
aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, vari den
skattskyldige eller tillsammans med sådana direktensam personer,
eller indirekt, på grund det samlade innehavet aktier ellerav av
andelar hade bestämmande inflytande, ellerett

fastigheten förvärvet övergick på aktiebolag, handels-genom-
bolag eller ekonomisk förening, vari säljaren eller tillsammansensam

16-1581I7.
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direkt eller indirekt, hade sådant inflytande,med nämnda ettpersoner,
delägare.dödsbo, vari säljaren eller sådaneller på varperson

lagfartsansökan likställs ansökan hos myndighetMed annan en om
åberopande fångeshandlingen.viss åtgärd med aven

fastigheter före 2000Avyttringar årav

andra fallfastighet före år 2000 får i73 § Avyttras än nären en-
fåmanshandelsbolag elleri fåmansföretag eller någondelägare som

till delägare fastighet till företagetnärståendeär avyttrar enen -
beräknas det omkostnadsbeloppomkostnadsbeloppet attgenom som

decemberhade kunnat användas avyttringen skett den 31 1990om
förbättringskostnader i kap.ökas med sådana 43m.m. som avses

fastig-inkomstskattelagen och lagts ned på1998:00010-13 som
och avyttringstillfället.heten under tiden mellan ingången år 1991av
anvisningarna till §Vid tillämpning punkterna 6 och 6 b 36av a av

kommunalskattelagen i deras lydelse föreden upphävda 1928:370
ikraftträdandet den juli lagen ändring i1 1990 1990:650av om
sistnämnda lag skall dock följande gälla.

Ingångsvärde förbättringskostnader och därmed likställdasamt
belopp räknas med hänsyn till prisutvecklingen från det åttondeom

då fastigheten förvärvades respektive kostnaden ladesåret efter det år
ned.

Beräknas ingångsvärdet ledning taxeringsvärdet visstmed årav
skall omräkningen ske med hänsyn till prisutvecklingen från det
åttonde efter sistnämndaåret år.

Värdeminskningsavdrag belöper på det år den kostnadsom som
vartill avdraget hänför sig lades ned eller de sju följandepå något av

räknas med hänsyn till frånåren prisutvecklingen det åttonde åretom
efter det år kostnaden lades ned.

Fidigareläggning får inte ske med åtta år.änmer
Tidigareläggning får endast i frågaske den del ingångs-om av

förbättringskostnader förvärde och ersättningsfastigl1eten intesom
överstiger belopp motsvarande vederlaget vid avyttringen denett av
ursprungliga fastigheten minskat med förbättringskostnader som
under den skattskyldiges innehav har lagts ned på denna fastighet
under det då fastighetenår avyttrades eller under något de sjuav

föregående åren. Sådan minskning med hänsyn förbät-tillnärmast
tringskostnader på den ursprungliga fastigheten skall dock ske endast
för år då de nedlagda kostnaderna har överstigit tio procent av
vederlaget vid avyttringen denna fastighet.av
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föreersättningsfastigheten förvärvatsTidigareläggning får om-
tillinte ledaavyttringen ursprungliga fastighetenden attav -

denföre förvärvetersättningsfastigheten förvärvad ursprung-avanses
avyttringen nämndaföreliga fastigheten åtta åreller tidigare än av

fastighet.
bestämmelserna i dennaenligtomkostnadsbeloppetBeräknas

i kap.43 27 ochvinstenparagraf kvoteringskall sådan .avsessomav
ske.inte28 inkomstskattelagen

avyttrade föreochförvärvade före 1980 år 2000Fastigheter år

följande i fråga§ gäller fastigheterVid tillämpning 7374 § av om
jämförelse skallforvärvats före år 1980. mellan detEn görassom

omräkning framkommerbelopp efter ingångs-när summansom av
värdet och förbättringskostnadema minskas med värdeminsknings-
avdrag, och det motsvarande belopp, skulle ha framkommit vidsom

fastighetenavyttring år 1980 efter omräkning enligt bestämmel-en av
i punkt tionde stycket anvisningarna2 till 36 § denserna a av

upphävda kommunalskattelagen 1928:370 i dess lydelse före
ikrattträdandet den januari lagen1 1981 1980:998 ändringav om
i nämnda lag. skattskyldige skall använda det högstaDen dessaav
belopp.

ersättningsfastighet föreAvyttring år 2000av

Vid tillämpning75 § gäller följande73 § vid avyttringav av en
ersättningsfastighet den ursprungliga fastigheten någotavyttratsom

åren 1981, och1982 1983. Vid omräkning ingångsvärde,av av
förbättringskostnader och värdeminskningsavdrag för ersättnings-
fastigheten skall tidigareläggning enligt punkt 6 b femte stycket av
anvisningarna till 36 § den upphävda kommunalskattelagen
1928:370 i dess lydelse efter ikrañträdandet lagen 1980:998av om
ändring i nämnda lag ske med högst respektivetvå år.ett, tre

Reparation och underhåll vid statligt stöd

76 § Bestämmelserna i 43 kap. 10 § utgifter för3 reparation ochom
underhåll i samband med statlig räntebidrag tillämpas också i fråga

utgifter för reparation och underhåll med statligt stöd inteom som
kunnat dras på grund motsvarande äldre bestämmelser.av av
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44 kap.Till

Bostadsrätter förvärvade från närstående 1983år

bostadsrätt77 § Avyttras den skattskyldige har förvärvaten som
under frånår 1983 köp, byte ellernärstående påen person genom
liknande skall kapitalvinst eller kapitalförlust beräknassätt,- som om
han hade förvärvat förvärvbostadsrätten föregåendenärmastgenom

nämnda slag från förenågon närstående elleränav personannan en
år 1983.

Första stycket tillämpas inte det visasom
kapitalvinst uppkom för denskulle intäktatt tassom somupp

närstående till den skattskyldigepå grund överlåtelsenpersonen av
eller

den lägenheten upphördenärstående bosättning iatt personens
eller den skattskyldige bosatte i anslutning tillsig i lägenheten nära
nämnda överlåtelse.

Som närstående räknas den skattskyldiges make, barnpersoner
och föräldrar.

78 § Avyttras bostadsrätt skattskyldigeden har förvärvaten som
gåva, bodelning eller på liknande skalltestamente, sätt,genom arv,

den skattskyldige vid tillämpning ha förvärvat77 § bostads-av anses
det köp, byte ellerrätten liknande förvärv skett närmastgenom som

dessförinnan. Frågan detta tidigare förvärv har skett frånom en
närstående enligt 77 § med hänsyn till förhållandetavgörsperson
mellan dem då avyttrade respektive förvärvade bostadsrätten.som

Till 46 kap.

marknadsnoteradeEj värdepapper förvärvade före den 2 april 1971

aktier,79 § För andelar i ekonomiska föreningar och andelar i
värdepappersfonder förvärvats före den 2 april 1971 ochsom som
inte marknadsnoterade får anskaffningsvärdetär vid beräkning av
kapitalvinst eller kapitalförlust bestämmas till fjärdedelar i frågatre -

aktie noterad på börs eller föremål för liknande noteringom som var
den 31 december 1975 och andelar i värdepappersfonder två
tredjedelar det värde till vilket aktien eller andelen skulleav tas upp-
vid taxeringen till statlig förmögenhetsskatt år 1976. Härvid tillämpas
bestämmelserna i 42 kap. § inkomstskattelagen17 1998:000.
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och1973 1974underoch återköp årenaktieförsäljningarVissa

aktiervid avyttringuppkomkapitalvinstskattepliktigOm80 § av
upphävdastycket dennionde§ 3enligt 35under år 1973 mom.

ikraftträdandetefterlydelsei dess1928:370kommunalskattelagen
ändring i nämndalagen 1973:10571973decemberden 26 omav

sistnämndatill denövergångsbestämmelsemaenligtvinstenlag men
skeddeåterköpgrundskattepliktfrån senastundantogslagen attav

och i övrigtköpeskillingtillseptember 1974den 30 samma
avyttringvidbeskattningenvillkor, skalloförändrade avsenare

inte hadeoch återköpetavyttringenden tidigareskeaktiema som om
ägt rum.

juli 1980före den 2förvärvadeskuldebrevKonvertibla

före den juliförvärvats 2 1980skuldebrevkonvertibla81 § För som
kapitalvinst och kapitalförlustberäkninganskaffningsvärdet vidfår av

juli 1985.marknadsvärdet den 1tillbestämmas

föreförvärvade åraktiesparfonder insättningarAndelar i genom
första kvartalet 1984eller under1984

i den upphäv-aktiesparfond avsågsandel i sådan§ Om82 somen en
sparformer harför vissaskattelättnaderlagen 1978:423da om

skall anskaffhings-före årinsättningar 1984förvärvats somgenom
kapitalförlust, denberäkning kapitalvinst ellervidvärde omav

skattskyldige begär det, anses
kalenderåretdet femtemarknadsvärde vid utgångenandelens av-

medgavs, ellersparskattereduktiondet år för vilketefter
sparskatte-för vilketvid det årvärdet andelen utgångenpå av-

följandede därpåunderökat med avkastningenreduktion medgavs
fem åren.

skallkvartalet 1984förvärvades under förstaandelenOm som
kapitalförlust,kapitalvinst ochanskañhingsvärde vid beräkning av

begär det,den skattskyldige ansesom
ellermarknadsvärde vid utgången år 1988,andelens av-
med avkast-ökatvid utgången 1984värdet på andelen av mars-

till och med år 1988.ningen
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Optionsskuldebrev juliförvärvade före den 1985I

fråga skuldebrev utgivet83 § kapitalförlust vid avyttringI ettom av
tillämpasi förening med optionsrätt optionsrätten avyttrasutan att -

bolagsstämmafattats ellerbeslut skuldebrevetutgivning avom om av
och skuldebrevetbolagets 1984styrelse efter den december5

stycket anvisning-fjärdeförvärvats före juli punktden 1985 4l av-
i desskommunalskattelagen 1928:370till § den upphävda36arna

juli lagen 1985:307lydelse före ikrafcträdandet den 19851 av om
nämnda lag.ändring i

föreningsbankförvärvade 1993 skifteAktier år genom av

erhållitsaktier skifte den centrala förenings-84 § För som genom av
tillgångar enligt kap. den upphävda förenings-bankens 11 10 §

bankslagen 1987:620 skall anskaffhingsvärdesom anses
anskaffningsvärdet för andelarna i den centrala föreningsbanken.

skiftatsAktier från löntagarfondutsom

aktier85 § För erhållits från Delegationen för utskiftningsom av
medel förutvarandevissa löntagarfondema skall anskañhings-ur

värdet noll. Detsamma gäller aktier erhållitanses vara som genom
sådan överföring avsågs i den upphävda lagen 1992:1091som om
inkomstskatteregler vid utskiftning aktier i vissa fall.av

mellanF ekonomiskausioner föreningar före år I 993

fråga86 § I fusioner mellan ekonomiska föreningar skett föreom som
år tillämpas1993 i stället för bestämmelserna i kap.46 § inkomst-9
skattelagen 1998:000 vad gällde anskaffningsvärde försom om
andelar i den Övertagande föreningen före ikraftträdandet den 1
januari 1993 lagen 1992:1344 ändring i lagen 1947:576av om om
statlig inkomstskatt.

Kapitalfbrluster vid 1994 års grundtaxering på inlösen aktieav av

87 § Om det vid 1994 års taxering uppkom kapitalförlusten som var
hänförlig till inlösen aktie vid nedsättning aktiekapitalet ellerav av
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tillskiftas utskall beloppaktiebolag,ireservfonden ett senaresom
beloppmed motkapitalvinst ettaktieägaren svararsomtas somupp

kapitalför-delför vissavdragGjordeskapitaltörlust.föravdraget av
beloppetutskiftadedet tasdelmotsvarandeskall baralusten uppav

kapitalvinst.som

vidombildninglandshypoteksinstitutionensförvärvade vidAndelar
1994/1 995årsskiftet

enligtombildningföljdtillerhållitlåntagareandelar§ För88 avsom
i denlandshypoteksinstitutionenombildning1994:758lagen avom

anskaffnings-skalllagi §2föreningekonomiska sammaavsessom
noll.värdet anses vara

1994under årAktiebyten

inkomstskattelagen§kap. 17i 46avyttringsådan§ Har89 avsessom
elleraktiernaavyttradedeochunder år 1994skett var1998:000

b denstycketfjärdei 3 § 1avsågsslagdetandelarna mom.somav
förelydelsei dessinkomstskattstatlig1947:576lagenupphävda om

ändring1994:1859lagenjanuari 1995denikraftträdandet l omav
till detförvärvadeaktiernaskall delag,nämndai mottagna anses

formed tilläggaktiemaavyttradeför degälldeanskaffningsvärde som
avttringen.viduppkomkapitalvinstskattepliktigaden som

värdepappersfonderandelarKapitalförluster på i

stycketförsta§kap. 31i 46bestämmelsernatillämpningVid90 § av
påkapitalförlustföravdrag1998:000inkomstskattelagen om

tillintehänsynskallvärdepappersfonder tasandelar i samman-
den 1Under tiden1995.före årförmögenhetfondenssättningen av

förför nivån 75ställetskall i procentjuni 1995den 30januari -
på 60tillämpasförmögenheten gränso.d.aktierandelen pro-enav

cent.
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Till 47 kap.

Skatteutjämningsreserv handelsbolagi

91 § Vid justering anskaffningsvärdet för andel i handelsbolagav
enligt kap.47 5-9 inkomstskattelagen 1998:000 skall beloppett
motsvarande den del avsättning till skatteutjämningsreservav en som
inte skall återföras till beskattning enligt lagen 1993:1540 om
återföring skatteutjämningsreserv ändå sådan inkomstav anses som
i bolaget delägarna har tagit intäkt.som upp som

Till 52 kap.

Sparat utdelningsunymme till och med år 1993

92 § Vid beräkning utdelningsutrymme enligtsparat kap.52 10 §av
inkomstskattelagen 1998:000 för tiden till och med år 1993 får 3 §
12 fjärde stycket 1 den upphävda lagen 1947:576 statligmom. om
inkomstskatt tillämpas i dess lydelse före ikrañträdandet den 1 juli
1994 lagen 1994:778 ändring i nämnda lag.av om

Sparat utdelningsutrymme till och med år 1994

93 § Vid beräkning utdelningsutrymme enligtsparat 52 kap. 10 §av
inkomstskattelagen 1998:000 till och med år får1994 den skattskyl-
dige tillämpa bestämmelserna i 9 § den upphävda lagen 1994:775

beräkning kapitalunderlaget vid beskattningom iav ägareav
fåmansföretag i dess lydelse före ikraftträdandet den januari1 1995

lagen 1994:1859 ändring i nämnda lag.av om

Till 56 kap.

Äldre ränteförmånliga lån

94 § Vid värdering räntefönnån i kap.56 10 § skallav isom avses
fråga lån tagits före den 5 decemberom 1986 isom stället forupp
statslåneräntan vid lånetillfället användas närmast motsvarande ränta.
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57 kap.Till

november 1973utfästa före denPeriodiska understöd 9

grundpåutgårutbetalningarperiodiskafråga§ I95 avsomom
november 1973denföre 9uppkommitförpliktelsebindande som

kommunalskattelagenupphävdagällde enligt denvadtillämpas som
i derasinkomstskattstatlig1947:576och lagen1928:370 om

och lagen1973:1113lagenikraftträdandetlydelse före av
nämnda lagar.ändring i1973:1114 om

påbörjad/Fire 1996verksamhet årUnderskott i

ianuariföre denpåbörjats lnäringsverksamhetfråga§ l96 somom
enligtendastunderskottlöravdragfår allmänt1996 göras

l998:(0).inkomstskattelageni kap. §bestämmelserna 57 4
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utredningsarbetetochUppdraget1

Uppdraget1.1

vidfattadesdir. 1991:39utredningsarbetetfördirektivenBeslut om
helheti sinDirektiven återgesmaj 1991.regeringssammanträde den 2

följande.sammanfattningsvisinnehålleri bilaga De
inkomst-medförtharloppunder årensändringar attantalEtt stort

överskåd-systematik,frågabrister ifåttskatteförfattningama stora om
ytterligareförhållande harenhetlighet. Dettaoch språkliglighet
därförUppdragetskattereform.1990års är attaccentuerats genom

utformainkomstskattelagstiñningen ochteknisk översyngöra aven
moderniserat.språkligtochöverskådligtregelsystem ärett som

återkommande ochmedgemöjligtdetskall så långtStrukturen är
förlorad. Arbetetöverskådligheten gårregeländringar attutanstörre
dispositionengällerdetförutsättningslöstskall bedrivas när av

flera lagar.skattereglema i elleren
materiellamedbelastasonödantidsskäl inte iKommittén skall av
ändringarmateriellaföreslåförhindradinte hellerfrågor attvaramen

det kanområde därövrigt.förslagen i Ettmotiveradeär varaavsom
vilkenfrågan iställningstagandenmateriellalämpligt med är

eller börskattelagstiñningeniregler och begrepp äromfattning vara-
utlandet.förhållanden imotsvarandetillämpliga på-

modernisera skatte-språkligtpåtonvikt skall läggasStark att
i dem.innehålletändrareglema utan att

korresponderandesammanställningbörKommittén avgenom
arbetetdet praktiskaunderlättalämpligteller pålagrum sättannat

äldre-förarbeten.eftersökarättsregler ochmed härleda attatt

Utredningsarbetet1.2

författningarvilkamed diskussionerUtredningsarbetet inleddes om
skulle in ibestämmelsernaskulle omfattas arbetet, tas enav omsom
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eller flera lagar och i det fallet hur uppdelningen skulle göras.senare
långEn rad grundläggande frågor utformningen diskuteradesom

också. Vi vände till olika användare för få vilka problematt vetaoss
lagstiftningens nuvarande utformning medförde för dem. Dessutom
inhämtade vi upplysningar skattelagstiñningen i några andraom

syfteländer i bedöma ledning kunde hämtasatt därifrån. Någraom
lämpliga förebilder påträffades inte har fört vissa diskussionermen

olika problem uppläggningen och utformningenrör med deom som
tjänstemän arbetade med teknisk bearbetning den norskasom en av
skattelagstiñningen. Den inledande fasen resulterade i förstaett
skissartat utkast till inkomstskattelag, varefter fördjupat arbeteetten
på olika avsnitt började.

Under arbetets andra fas utarbetades lagtext och författnings-
kommentar kapitelvis. harDessa fortlöpande granskats inte bara av
kommitténs ledamöter och också åtskilligaexperter utomstå-utan av
ende. Härigenom har det varit möjligt få synpunkter frånatt personer
med särskilda kunskaper på visst område. Vi vill tacka demett som
medverkat detta och särskilt framhålla den värdefullasätt gransk-
ning samtliga kapitel Riksskatteverkets förmedlingav som genom
gjorts tjänstemän där och vid skattemyndighetema.av

Lagförslaget grundar sig på lagtexten i dess lydelse efter ändringar
har beslutats under juli 1996. harDet inte varitsenast möjligtsom att

beakta lagstiftning under hösten 1996. de fallI där det finns förslag
lag skall upphävas, har den dockatt inte tagits med.om en
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Utgångspunkter2

bearbetningtekniskhuvudsak2.1 I

lagtek-omfattandeinnebärLagförslagetSammanfattning: en
materiellafåinnehållerbearbetningspråklignisk och men

ändringar.

frågormateriellamedonödan betungasivi intedirektiven börEnligt
mâmçlet föranlettsi densådanahaftvi har avrätt att ta uppmen

varit såharutredningsarbetetlagtekniskadetRedangenomgången.
komplicera-behandlavarit möjligtinte haromfattande det att meratt

talatsammansättningkommitténs motharVidarefrågor.materiellade
ställnings-politiskainnebärdeltillbehandla frågor storatt som

lagstiñ-fortsattadetfördel förtorde dettaganden. Dessutom vara en
mycketdettariksdagenochi departementetningsarbetet om-om

frånfrikopplasmöjligt kanlångtlagstiñningsärende såfattande
kontroversiellaellerkompliceradesynnerhetallimateriella frågor,

sådana.
viändringar. Närmateriellafådärför barainnehållerFörslaget

det finnsallmänhet pådet i attförslag, berorsådanalämnar en
varitiblanddetharregler.olika Dessutommellansymmetribristande

innebör-angåendeställningstagandenmateriellanödvändigt göraatt
regler.nuvarandeden av

tillämplighetreglemasdirektivenisärskilt ärfrågaEn nämntssom
dels skapaförsöktvi ettharförhållanden. attHärutländskapå

utsträckningvilkenitillställningdelsuttryckssätt,konsekvent ta
förhållanden.utländskapåskall tillämpasbestämmelsernuvarande

i avsnitt 2.5.behandlasfrågorDessa närmare
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2.2 Omfattningen

Sammanfattning: Lagförslaget innehåller med enstaka undantag
samtliga regler underlaget för kommunal och statlig inkomst-om
skatt beräkning skattensamt och skattereduktion.om av

Reglerna kommunal och statlig inkomstskattom

Uppdraget inkomstskattelagstiñningen. förstaEn fråga därföräravser
vad skall omfattas detta begrepp. innehålletAtt i de tvåsom av
grundläggande lagarna, kommunalskattelagen 1928:370, KL, och
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt, SIL, antalsamt ettom
kompletterande lagar till dessa i allt väsentligt hör dit självklart.är

vidMen sidan dessa finns ytterligare lagar kan in-sägasav som avse
komstskatt. Dessa slag. förstaär Den kategorintre lagarnaärav om
särskilda inkomstskatteforrner för utomlands bosatta kupongskatt

särskilda inkomstskatter församt artister och för andra utomlands
bosatta. Den andra kategorin lagarnaär särskilda skatterom som
olika kompletterar inkomstskattensätt statlig fastighetsskatt,
avkastningsskatt pensionsmedel skatt på på skogskontosamt ränta
och upphovsmannakonto. Slutligen finns lagen avräkningom av
utländsk skatt och den visserligen upphävda alltjämt tillämpademen
lagen begränsning skatteuttaget.om av

Vi har begränsat vårt arbete till bestämmelserna som avser
kommunal och statlig inkomstskatt, inklusive expansionsmedelsskatt
som vi benämner expansionsfondsskatt. Såvitt vi har kunnat finna
skulle det inte medföra några fördelar sammanföra dessa bestäm-att
melser med dem gäller andra skatteformer. harDet då inte hellersom
funnits anledning för utöka den redanatt arbetsuppgifrenstoraoss
med bearbetning dessa. Huvuddelen dessa bestämmelseren av årav
också tämligen datum. Bestämmelsernanytt avräkningav om av
utländsk skatt omfattar inte bara inkomstskatt fastighets-ävenutan
skatt och avkastningsskatt på pensionsmedel och kan därför inte sägas
naturligt ansluta sig till inkomstskatten. Lagen begränsningom av
skatteuttaget har anknytningnärmare till förmögenhetsskatten tillän
inkomstskatten och upphävdes samtidigt med bestämmelserna om
förmögenhetsskatt.

Bestämmelserna skattereduktion, i dag finns i uppbörds-om som
lagen 1953:272, hör enligt vår mening ihop med de materiellamer
reglerna skattens storlek med reglernaän fastställandeom ochom
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i vårtbestämmelsernatagitdärförVi haruppbörd skatten.-av
förslag.

innehålleromfattararbetevårtlagarutsträckning dedenI som
taxerings-tillflyttasdessaviförslårförfarandet attbestämmelser om

ochsjälvdeklaration1990:325lageneller1990:324lagen om
kontrolluppgifter.

Undantag

materiellasamtligainnehållaskalllagförslagetprincipen attFrån
vissa undantagharinkomstskattstatligochkommunalregler om
förslagfinnsdetlagar attinnebärförsta attDet omgjorts. som

med vissahar tagitvi inteandraDet ärutelämnats. attharupphäva
medlagar inte tagitssådanaharSlutligenkaraktär.specielllagar av

inkomstskattelagstiftningendenaktualitetsin närförlorathar nyasom
Viden inom kort.förlorakommerdåellerkraft attiträder som

med sådantförfattningarpå allalagarbeteckningenhäranvänder
användas.skalllagformeninnehåll att numera

upphävafinns förslagdetLagar attomsom

upphävandeförslaggrundpå är:utelämnatslagarDe omavsom

njutaför inkomstvid taxering1947:339förordningen rätt attom
stiftelser,till vissaavgifterföravdrag m.m.,

njutaför inkomsttaxeringvid1948:497förordningen rätt attom
stiftelser,till vissaför avgifteravdrag m.m.,

njutaför inkomstvid taxeringförordningen l950:25 rätt attom
konjunk-TrävaruindustriensStiftelsentillavgifterföravdrag

turutjämningsfond, m.m.,
njutaför inkomstvid taxering1951:148förordningen rätt att4. om

stiftelser,till vissaavgifterföravdrag m.m.,
njutaför inkomsttaxeringvid1951:149förordningen rätt attA5. om

grundadverkTegefoxsAktiebolagetvissavgifter tillföravdrag av
stiftelse, m.m.,

frånanslagför vissaskattefrihet959282kungörelsen l6. om
ochlågkonjunkturfond m.m.,

avgifter tillförinkomsttaxeringenavdrag vidlagen 1970:599 om
Aktiebolag.Värdepapperscentralen VPC
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Lagama under förslås1-6 upphävda i SOU 1995:63 243 och
lagen under i7 SOU 1995:137.

Lagar speciell karaktärav

De lagar lämnat utanför på grund deras speciella karaktärsom av
är:

lagen 1963:587 inkomstbeskattning fideikommissbo,om av
m.m.,
förordningen 1965 :29 skattefrihet för ersättning till offer förom
nationalsocialistisk förföljelse,
lagen 1971:118 skattefrihet för ersättning till neurosedyn-om
skadade,
lagen 1978:401 exportkreditstöd,om
lagen 1988:177 skattefrihet för viss ersättning från Tyskaom
Demokratiska Republiken, och
lagen 1988:1461 skattefrihet för vissa ersättningar frånom
Österrike.

Beträffande lagen under kanl tilläggas bearbetning skulleatt en
kräva åtskilliga materiella ställningstaganden eftersom följdändringar
i den gjorts bara i ringa omfattning vidäven ändringarstörre i
skattelagstiftningen. Lagen under 4 omfattar i utsträckningstor
bestämmelser inkomstskatt.änannatom

2.3 Dispositionen

2.3.1 ellerEn flera lagar

Sammanfattning: Samtliga bestämmelser har samlats i endaen
lag, inkomstskattelagen.

Bestämmelserna är i dag svåra hittaatt

Ett problemen med dagens lagstiftning svårighetenav är hitta denatt
bestämmelse söker.man
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fördelningenden oklarasvårighettill dennaorsakernaEn är avav
särskilt påtagligtProblemetoch SIL.bestämmelserna mellan KL är

förBestämmelserna denäringsverksamhet.i inkomstslaget tre
närings-inkomstslagettillslagitsinkomstslag sammannumerasom

med densambandiursprungligen KL. I attverksamhet fanns
slopades fördeladesjuridiskabeskattningenkommunala personerav

uteslutan-reglerSådanaochmellan KL SIL.bestämmelserdessa som
fall därtill vissaSIL. Iflyttadesjuridiskagälldede över enpersoner

omständlig regleringkrävtskulle hatill SILöverflyttning en mera
gälldeBestämmelseristå kvar KL.bestämmelsernafick dock som

fickjuridiskafysiskaeller såvälfysiskaenbart personersompersoner
istå kvar KL.

bestäm-hitta mångasvårighetenorsak tillYtterligare är attatten
andra lagar ochdvs. i KLlagstiftning,kompletterande änmelser står i

bestämmelser finns ochtill dessakännasvårtSIL. kanDet attattvara
hitta dem.att

alternativOlika

följande alternativ för komma till medVi har rättaövervägt att
problemen:

kommunal och inkomstskattelag.inkomstskattelag statligEn en
lagar för inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet ochTre separata

bestämmelser ochkapital lag med allmännasamt en gemensam
för beräkning skatten.bestämmelser av

för fysiska och för juridiskaTvå lagar, personer.en personer en
heltäckande inkomstskattelag.En

regler medoch leder antingen till mångaAlternativen 2 3 att
tillolika lagarna ellerlikartat innehåll måste in i deidentiskt eller tas

regleringen många fall måsteden materiella i görasatt genom
hänvisningar mellan lagarna.

ellerbestämmelser med såAtt gottta som samma,samma,
invändningsfritt. medförainte kaninnehåll i de olika lagarna Detär

bestämmelserna. tillägg och justeringarproblem vid ändringar i Om
formuleringarna, kan praxis lätt idet blir skillnader isker så att

likheternakan också skapa osäkerhet vilkaolika riktningar. Det om
och skillnaderna är.

mellanmed hänvisningarkan i stället byggaMan ett systemupp
nackdelar. skäl halagarna. också sådant har EttMen attett system

för olika skattskyldigalagar för olika inkomstslag eller är attseparata

13l6-l58l
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det kan bli lättare denhitta just de bestämmelser söker iatt som man
aktuella lagen. blir hänvisad till lag, har fördelenOm man en annan

hänvisamed lagar förlorad. Då kan det bättregått attseparata vara
lag.inom en

enligt alternativ dagensreglernaAtt motsvararsomseparera
avfärdat. Uppdelningen känns inte aktuell.uppdelning, har

de bara behöverVisserligen innebär det för juridiska attpersoner
bestämmelsernaför fysiskatillämpa lag. Men ärpersoner omen

underskott i inkomstslagen tjänst ochöverskott ellerberäkningen av
näringsverksamhet desamma.

kan tilläggas det i dag sällan någotgäller alternativ 2detNär äratt
för inkomstslag placerade.reglerna visstproblem äravgöra ettatt var

hitta bestämmelserna inom inkomstslag.i ställetProblemet ettär att
framföralternativet allt det finns hel deltalarDet är attmot ensom

för de olika inkomstslagen.bestämmelser är gemensammasom
visserligen hel del törtjänsterhar nackdelarnaAlternativ 3 en men

ofta svårt vilka bestämmelser gällerDet avgöraär attöverväger. som
viss skattesubjekt. Behovet uppdelning finnsför typ av av enen

huvudsakligen i inkomstslaget näringsverksamhet. Samtidigt
det problem i detta inkomstslag.uppkommer krävsDär omfattandeen

dubbelreglering eller hänvisningsapparat. gällerDetsamma i fråga om
beräkning kapitalvinster och kapitalförluster.av

det gäller alternativNär krävs också vissa4 hänvisningar. En
dock hänvisningamafördel håller sig inom lag.är Man kanatt samma

ha enhetlig begreppsapparat. nackdelEn lag kan bliär att storen en
oöverskådlig. Tillämparen kan emellertid ledas logiskrätt genom en
uppbyggnad med kapitel och mellanrubriker. Vi har därför förstannat

utforma enda lag, inkomstskattelagen, IL.att en
harVi också ha särskild lag för utlandsfrågor,övervägt att en men

förkastat det. finnsDet mycket få regler gäller enbart försom
utländska förhållanden och de regler finns mycketsom avser
disparata företeelser. Det därför inte meningsfullt haär sådanatt en
lag. möjlighetEn utforma lag för dematt ärannan vore en som
begränsat skattskyldiga i Sverige. Ett antal bestämmelser,stort
däribland flestade i inkomstslaget näringsverksamhet, kan emellertid
bli tillämpliga för begränsat skattskyldiga, varföräven inte heller det

meningsfullt.är
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indelningInkomstskattelagens2.3.2

i kapiteldelas in 60InkomstskattelagenSammanfattning: som
innehålleravdelningarnaförstabildar tolv avdelningar. De tre

skattskyldighets-och definitioner,grundläggande bestämmelser
skattefria inkomsterbestämmelserregler samt omgemensamma

avdelningarFöljandeinte skall drasoch utgifter treav.somom
Därefter följerinkomstslagen.bestämmelser för deinnehåller tre
fåmansföretagkapitalförluster,kapitalvinster ochavdelningar om

fåmanshandelsbolag, familjebeskatt-pensionssparandeoch samt
finnsSlutligenintäkter ivärderingning och änannat pengar.av

grundavdragochallmänna avdragavdelning samt omenomen
skatteberäkning.

helleroch det finns intedelas inte in iParagrafema moment
anvisningspunkter.några

efter inkomstslagIndelning

föradelas kanlag skalldet gäller hurNär mangemensamen
avsnitteller flera lagar,i fråga sesom om ensamma resonemang

alternativindelninghar således förkastat2.3.1. Vi motsvararsomen
fysiskaalternativstatlig skatt. det gäller 3kommunal När1 --

negativa effekterindelningjuridiska har sådanpersoner sammaen
stället valtVi har därför ibestämmelserna i två lagar.delaattsom

bestämmel-mellanrubrikertydligare markera oftaatt omgenom --
juridiskanäringsidkare,fysiska personer/enskildagäller förserna

handelsbolag.eller delägare ipersoner
alternativför detalternativ vi harDet är motsvararstannat som

indelninginkomstslagen.nämligen dela lagen efter Det äratt en
intekritik hartillkom. Någonvi har haft i Sverige sedan KLsom

sådan indelning.riktats mot en
konsekventeller mindresådan indelning kanEn vara mer

inte alls koppladegenomförd. finns ganska många reglerDet ärsom
skattskyldighetsbestämmelser, ochtill visst inkomstslag, vissaett t.ex.

inkomstslag, ochregler för alla eller två 19är t.ex.som gemensamma
Regler för inkomstslagen har vi i20 KL. ärsom gemensamma

vissa fall flyttat till dem. Bestämmelserna i ochnågot 19 20 KLav
mervärdesskatt och flyttats till inkomst-representation har t.ex.om

slaget näringsverksamhet med hänvisningar från övriga inkomstslag.
andra fall har samlat regler frånI antal kommerett grupper av som

flera inkomstslag och lagt dem i avdelningar efter inkomstslagen, t.ex.
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avdelning fåmansföretag och fåmanshandelsbolag ochen om en
avdelning pensionssparande.om

Vi har också avdelning med utlandsfrågor, harövervägt en men
förkastat det skäl vi förkastat idén ha särskildattav samma som en

förlag sådana frågor, avsnitt 2.3.1.se

innehållAvdelningarnas

indelningDen i avdelningar vi har för först haärstannat attsom en
avdelning med vissa inledandeI bestämmelser kapitel medsamt ett
definitioner och förklaringar till hur vissa begrepp används i IL.
Därefter har vi placerat skattskyldighetsbestämmelsema i avdelning

AvdelningH. för alla inkomstslag ochIII innehåller be-är gemensam
stämmelser inkomster och utgiñer inte skall påverka inkomst-om som
skatten. Sedan kommer avdelningar med de olikaIV-VI inkomst-tre

ochslagen tjänst, näringsverksamhet kapital. Därefter följer fyra
gemensamma avdelningar. Avdelning innehåller bestämmelserVH

kapitalvinster och kapitalförluster föroch inkomst-ärom gemensam
slagen kapital och näringsverksamhet. Avdelning fåmansfö-VIII om

och tämanshandelsbolag för samtliga inkomstslag.retag är gemensam
Avdelning IX pensionssparande gäller i alla inkomstslagentreom

innehåller bestämmelser vissa allmänna avdrag.ävenmen om
Avdelning innehåller bestämmelserX familjebeskattning ochom
värdering intäkter i Allmänna avdragänannat samtav pengar.
gwndavdrag finns i avdelning avdelning finns bestämmelserXI. I XH

beräkning skatten.om av

Kapitlens uppbyggnad

olika avdelningarna indelas i sin i sammanlagtDe 60 kapitel.tur
Inledningsvis övervägde vi enhetlig uppbyggnad de in-treen av
komstslagen. skulle kunna delas i bestämmelserDe upp som

intäktsbestämmelser,inkomstslaget, avdragsbestämmelseravgränsat
bestämmelser reglerar beskattningstidpunkten och hursamt som

överskott eller underskott i inkomstslaget räknas fram.
det gäller inkomstslagetNär tjänst sådan indelning bra.passar en

finns redanDen i det gällerKL. När näringsverksamhet skulle det gå
sådan indelning, med undantag för bestämmelser hurgöraatt en om

kapitalvinster och kapitalförluster beräknas. det krävsMen också ett
antal särbestämmelser beroende på skattesubjektets karaktär. Det som
framför allt talar ha kapitel för intäkter och för kostna-mot att ett ett
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vissadelsomfattande,alltförskulle bli attkapiteldels dessader är att
varandramedförknippadekostnadsbestämmelser så attochintäkts- är

inkomstslagetför reglerna. Iförståelsenminskaruppdelningen
gällerdetuppställningsådanmed närskulle det fungerakapital en

ochkapitalvinstberäkningi frågaintevissa delar t.ex.ommen
bostäder.uthyrning av

denförsöka hittainkomstslagvarjeblivit förharslutsatsVår att
harinkomstslagentillinledningenindelningen. Iändamålsenligamest

indelade.deredogjort för hur ärnärmare
mångafinns detkapitelinomläsningenunderlätta ettFör att

paragrafmedinledskapitlende flestamellanrubriker och somen
innehåll.kapitletsupplyser om

finnsdetupplysningarocksåfinns det attställenPå många om
§kap. 2414placerade,och debestämmelsersärskilda t.ex.är sevar

harhanbedömaläsarenförunderlättakap. 13 För attoch 18 att om
hänvis-ilämnasbestämmelsensärskildadendelanledning att ta av

särskildafall denvilkavad elleruppgifterallmänhetiningarna om
kap.och 23;stycketfemtekap. 3 §2bestämmelsen t.ex.avser, se

14

anvisningspunkterellerInga moment

falli vissaparagrafema långa,med och SIL ärproblem KLEtt är att
anvisningspunk-medkompletteradeoftaoch i KLindelade i moment
bestämmelsernaföriparagrafema KLbörjanFrånter. ramengav

exemplifieringochförklaringinnehöllanvisningarnamedan aven
anvisningarmedavsiktenförarbetena attEnligtlagtexten. var

frågorför mångalämnaville intetaxeringsarbetet. Manunderlätta
för mycketleda tillskullebefarade detföroreglerade attman

skattemyndighetema.ochskattskyldigamellan deslitningar
snabbt hittakundefördelar. Manordning hadeursprungligaKL:s

paragrafemaSjälvasökte.bestämmelserden som mangrupp av
anvisningar-innehållsförteckning tillutförligkunde användas som en

behållasvårthar varitdetkan vioch SIL attKLMen attnu sena. av
Detändringar i lagtexten.mängdskettuppbyggnad. hardenna Det en

paragraf elleribestämmelse stårslumpmånga gångerär enom enen
lagarfinns inte några äranvisningspunkt.i Det somnyareen

får denanvisningargällerdetuppbyggda på detta Närsätt. termen
Vi harföreskrifter.bindandeför meddelaanvändasinte attnumera

dvs.skriva lagtext,metodenanvända dendärför valt attgängseatt
paragrafer.delas i kapitel ochlagen
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Kommande ändringar

Enligt direktiven skall strukturen så långt det möjligt medge åter-är
kommande regeländringarstörre överskådligheten gårutan att
förlorad.

lagenAtt delas i i 60 kapitel, många relativt korta,ärvarav
underlättar ändringar. Naturligtvis kommer det med sådantäven ett

finnas behov införasystem att paragrafer med bokstavs-attav
beteckning t.ex. 1 § för bestämmelser skall kunnaatt dena nya

logiska placeringen. Om detmest med tiden blir för många sådana
paragrafer i kapitel, kan kapitlet omarbetas.ett Detsamma gäller vid

regeländringar inom kapitel.större Införs det heltett regelkom-nya
plex, lagama räntefördelning, expansionsmedel och periodi-som om
seringsfonder, det ofrånkomligt införaär kapitel med bokstavsbe-att
teckning. Samtidigt kan det naturligtvis bli så hela kapitelatt
försvinner bestämmelserna ändras.när Ibland kan sådan luckaen
fyllas regelkomplex.ut av nya

För exempel de lagstiftningsförslagatt ta i fråga inkomst-som om
skatt har behandlats i riksdagen hösten 1996som prop.-
1995/962227 beskattning sjömän, 1996/97:12 med juste-om av prop.
ringar i lagen räntefördelning vid beskattningom m.m., prop.
1996/97:18 med vissa företagsskattefrågor, l996/97:19 be-prop. om
skattning bilförmân och 1996/97:45 lättnad iav ägar-prop. om
beskattningen i små och medelstora företag skulle de flesta bestäm--
melserna kunna in i befintligatas paragrafer eller i nyinförda
paragrafer med bokstavsbeteckning. Bestämmelserna sjöinkomst-om
avdrag avgränsadrör skattskyldiga och inte anknytersom en grupp av
till några andra regler borde bilda kapitel etter kapitletett eget om
grundavdrag. Bestämmelserna lättnad för fysiska i ägar-om personer
beskattningen så omfattandeär de skulle behövaäven bildaatt ett

kapitel. Bestämmelsernaeget gäller i inkomstslaget kapital för
utdelning och kapitalvinst på aktier och uppbyggda med fämans-är
företagsreglema i 3 § 12 SIL förebild. kapitelEtt medmom. som
dessa bestämmelser skulle kunna placeras sist i den avdelning som
gäller för inkomstslaget kapital, före bestämmelserna beräkningom

kapitalvinster.av
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frågorSpråkliga2.4

Allmänna språkfrågor2.4.1

meningsbyggnaden såförsökt förenklaVi harSammanfattning:
allmänspråkliga ordochanvänder modernalångt möjligt ochsom

uttryck.och
vadutgångspunkt iuppbyggda medreglernaallmänhetI är

objektsperspektiv,och kostnaderskall med intäktergörassom
subjektsperspektiv. Reglernaskall det ärinte görasomvem

oftast i presens.
användsskattskyldigedenformer han, honom,Maskulina

könenbådaför fysiskabeteckning personer avsom gemensam
och juridiska personer. ,bjudandés.k.inte enbartVi använder skall och presens

skallskallvadför talapresens görasatt tas upp somsomom
intäkt.intäkt i stället för tas upp som

språk meningsbyggnadochAllmän förenkling av

bestämmelserna såofta komplicerademål har varit deVårt göraatt
såväl krånglighar därför försökt undvikalättlästa möjligt. Visom

ord ochsvårbegripligameningsbyggnad ålderdomliga ochsom
uttryck.

arbetat mycket medmeningar har vibryta långaFör att upp
strecksatser.numrerade led eller enbartpunktuppställningar, antingen

finns eller kanvalet mellan dessa har vi beaktat detI antasom
till de olika leden.lagtexten hänvisauppkomma behov iett attav

numrerade led. exempelhänvisningar behövs har valt SomNär
hänvisas till förstakan där det i andra stycketkap. 16 §41 ILnämnas

inom lagenhänvisningsbehov inte barastycket och Vi har beaktat2
också mellan lagar och i lagkommentarer.utan t.ex.

i kap.definitioner används regel strecksatser, 51I t.ex.rena som
liksom kap. §6 § IL, i hänvisningar, i 9 IL.1t.ex.

Många ålderdomliga eller svårbegripliga ord har bytts ochut
har också lagt fonner,vinn använda moderna iatt t.ex. gettoss om
stället för givit.

Som exempel på ålderdomliga eller svårbegripliga ord kan nämnas
vederlag och köpeskilling omväxlande används i skattelagstift-som

förningen beteckna vad betalas vid köp.ersättning Iatt ettsom som
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användsIL uttrycket Det kanersättning. vederlag redannämnas att
bytts i flera lagar,ersättning bl.a.mot 1968 årsnär mervär-nya
desskattelag mervärdesskattelagenersattes 1994:200.av

vissa fallI i författningskommentarennämner uttryck haratt ett
bytts någon materiell ändringut avsedd.utan att Ofta kommenterasär
dock inte bytet i dessa fall gäller naturligtvisäven innebördenattmen
skall densamma i dagens lagtext. de fallI materiellvara som en
ändring avsedd, påpekar vi det.är

objektsperspektiv

Skatteregler kan utformas med utgångspunkt i intäkter och kostnader
objektsperspektiv, de skattskyldiga subjektsperspektiv eller
myndigheterna myndighetsperspektiv. dagensI lagtext används
samtliga alternativ och det svårt någon systematik iär använd-att se
ningen. Eftersom lagreglema i de flesta fall riktar sig till både
skattskyldiga och myndigheter vi det regel lämpli-att ärmenar som

med objektsperspektiv och hargast utformat flertaletett bestämmelser
på det sättet.

I vissa fall det dock naturligareär med subjektsperspektiv,ett se
bestämmelserna skattskyldighett.ex. för fysiska i kap.3om personer

§5 IL och återföring avdrag för avsättning till periodiserings-om av
fond i kap.27 8-10 IL. Myndighetsperspektivet har vi valt för
sådana bestämmelser myndigheter dispens,rätt att t.ex.som ger ge se

kap.54 8 § IL.

Tidsperspektivet

Den nuvarande skattelagstiñtningen har sedan länge tidsmässigt haft
sin utgångspunkt i taxeringen. Reglerna vad skall tasanger som upp

intäkt och vad skall dras olika händelser har inträffatnärsom som av
under beskattningsåret. händelserDe -ligger till grund försom
beskattningen beskrivs därför ofta i förfluten tid, och det tempus som
används vanligen perfektum.är Som exempel kan reglernanämnas

fusioner i 2 § 4 SIL. Det finns dock också bestämmelserom mom.
utgångspunktsin i detar inträffade händelserna och därförsom är

uttryckta i Som exempel på detta kan reglernanämnaspresens. om
koncembidrag i 2 § 3 SIL.mom.

förslagetI använder vi vanligen för beskriva deattpresens
händelser inträffar under beskattningsåret. Däremot användssom

för förfluten tidtempus i vissa fall regleringen siktenär på vadtar
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sådanteller påbeskattningsåretinträffat undersammanlagt somsom
beskattningsåret. Dessutomunderhändelsebakgrund tillbildar en

beskattningsår.tidigareunderhändelserföranvänds sådant tempus
underhändelseri frågaoftast användsGenom att ompresens

onödigt..iblandunder beskattningsåretblir uttrycketbeskattningsåret
inträffatharvadskilja mellanförinte längrebehövsDet att som

beskattningsår.tidigareoch underbeskattningsåretunder

utformningKönsneutral

språkbruktraditionelltmedenlighetanvänds iskattelagstiñningenI -
definierad.inteden är närmaremaskulinum när avsesperson som-

olikaavseende finnsinte i någotskattelagstiftningendet iEftersom
Vifemininum.inte någonstansanvändsoch kvinnorförregler män

utformning.könsneutrals.k.fråganhar tagit textenatt engeomupp
den skatt-lagtexteniofta förekommer äri maskulinumOrd som

och denne.make, han, honomanställde,denskyldige,
flera Ett,uppnås ärutformning kan sätt. attkönsneutralEn

former, eller denskattskyldigedendubblaanvändagenomgående
Etteller henne ärhonom atteller hon, annatskattskyldiga, han osv.

vanligenopersonligare,användauttryckssätt,andrafinna attt.ex. en
genomgåendeellerformanvända pluralkonstruktion, attpassiv, att
skattskyldige.denstället föriskattskyldigadenskriva t.ex. personen

vanligenomforrnuleringarsådana textennackdel tyngerEn är att
skattelagstiñ-olyckligt isärskiltbetydande omfattning. Dettai är

vårakomplicerad. Trotssåredan i sakeftersom denningen, är
det inte kunnatharoch klarlättlästuppnåansträngningar textatt en

ytterligaredåinvecklad. Attoch tyngaden delvisundvikas är tungatt
enligtmetodenförstnämndaenligt den ärupprepningarmedtexten

godtagbardetvihellerlämpligt. ärmening inte Intevår att enanser
iopersonligareuppnåföromskrivningar text,metod attgöra omatt en

lättläst.mindredetta gör texten
anställdedenförundantaguttrycken, medproblemEtt är attannat

ocksåkvinnorsåvälbara påofta syftar inte utanoch make, män som
juridiskaandraochekonomiska föreningaraktiebolag,på personer

eller denskattskyldigeUttryckssättet denskall beskattas.som
baraintrycketläsareneller honskattskyldiga, han attavosv. ger

användaskulle dåalternativfysiska Ett attvarapersoner avses.
användaochdubbelfonnema bara fysiskanär avsespersoner

juridiskafysiska ochbådeomskrivningarmaskulinum eller när
skulle verkaskrivsättsådantRisken dockär ettattavses.personer

förvirrande.
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Sammantaget har vi funnit de nackdelar inte kan undvikasatt som
vid könsneutral utformning klart fördelarna. Vi behållerövervägeren
därför maskulinum beteckning för fysiskasom gemensam personer

båda könen och juridiskaav personer.

Bjudande presens

lagspråketI har s.k. bjudande traditionellt föranvänts attpresens
uttrycka vad skall vissa förutsättningar föreligger.göras när Somsom

kanexempel straffbestämmelsema användas. brottsbalkenI används
vanligen uttryckssättet: Den dömes för i-- paragrafersom som--
ändrats tid används formen döms det sigtrots att rörsenare ettom
påbud och inte definition eller beskrivning. Uttrycketom en annan
skall dömas förekommer också, särskilt i paragrafer ändrats eftersom

Ävenbrottsbalkens tillkomst. i straffbestämmelser utanför brotts-
balken det vanligt med bjudandeär formen skall dömaspresens men
förekommer i många lagar.

denI ursprungliga lydelsen skillnadKL mellan påbudgörs ochav
definitioner. föreskrivsDet alltså något skall eller skallatt inte tas upp

intäkt. Däremot används med förstås, såsom betraktas,som -- ---
till räknas och till hänföres genomgående skall.utan--- ---

Utvecklingen därefter har inneburit bjudande börjatatt presens
användas i KL, sannolikt på grund påverkan från språkbruket iav
andra lagar. Inte minst gäller detta i nekande som intäktsatser tas

Äveninte upp. i SIL och övriga skattelagar finns bjudande presens
och detta gäller lagar tillkommitäven under de åren. Detsenastesom

svårt urskilja någraär principer föratt bjudande ellernär presens
former med skall används.

Vi har det angeläget använda konsekventansett uttryckssätt.att ett
har då funnitsDet två alternativ. Det alternativet bygger på detattena

inledande kapitlet innehåller påbudet beräkningen skallatt görasom
enligt bestämmelserna i de följande kapitlen och dessa innehålleratt

beskrivning hurnärmare beräkningen sker. Fördelarna meden av
detta alternativet slipper denär ibland inte helt enklaatt gräns-man
dragningen mellan påbud och definitioner och blir kortare.att texten
Det andra alternativet återgå till detär ursprungligaatt uttryckssättet
i vilketKL, innebär skall genomgåendeatt används i bestämmelser

har karaktär påbud, medan används i definitioner ochsom av presens
andra beskrivningar. Detta alternativ bättreöverensstämmer med
riktlinjerna för det nutida författningsspråket och ligger även närmare
det allmänna språkbruket. kanMan räkna med de flestaatt nya
författningar kommer bli utformade enligt dettaatt alternativ.
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sistnämn-med deti enlighetutforma reglernaförVi har attstannat
alternativet.da

skatterättsliga uttryckVissa2.4.2

används baradrasfårUttryckssättet närSammanfattning: av
fallskattskyldige. andraIvalfrihet för denfrågadet är om en

används skall dras av.
uttryckanvändningkonsekventuppnåhar försöktVi att aven

förklararuttryck ochkvantifierandes.k.viss andelsom anger en
flera sådana.

ställetkapitalvinst. IbytsUttrycket realisationsvinst ut mot
omsättningstillgångartillgång. Ordetanvändsför egendom

i vissa fallochlagertillgångaranvändsinte. ställetanvänds I
Vidarede tillgångaruppräkningutförligaregörs avses.somaven

olikafinansiella Detbegreppet ersättsinstrument.utmönstras av
tillgångar.eller baravärdepapperdelägarrätter,uttryck,

enskild näringsidka-utsträckning begreppetVi använder i stor
. bestämmelserinäringsverksamhetenskildoch avsersomre

direkt och intenäringsverksamhetskattskyldiga bedriversom
handelsbolag.ettgenom

genomgå-användskontinuitet vid beskattningenFör att ange
den förreförvärvare inträderuttryckssättetende i ägarensatt en

skattemässiga situation.

fårSkall eller dras av

i utsträck-nuvarande lagstiftningBestämmelser avdrag iär storom
utgift eller dylikt.för vissformulerade avdrag fårning så görasatt en

denmedges ochuttryckssätten avdragVidare förekommer attatt
sedanhar det varit KL:sskattskyldige har till avdrag. Sårätt

avdragsregeln igrundläggandetillkomst. undantag dock denEtt är
foralla omkostnader§ alltid har hañ lydelsen20 KL attsom

förvärvande skall avräknas frånintäkternas och bibehållande
intäkterna.

Ordet får liksom uttrycket har till intryck denatträttger av- -
skattskyldige möjlighethar möjlighet avdraget ocksågöraatt attmen

Ävenavstå. det oftast förhåller sig det till fördel för denså ärattom
skattskyldige avdrag alltid fallet. Särskiltdetta integörs, äratt ett
gäller detta alternativen avdraget visst år ellernär är att göra ett ett
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år. Det kan då nackdel avdraget omedelbart,göraattsenare vara en
inkomsten lägre år ellerär avdraget helt ellerän delvis blirnästaom

RÅverkningslöst. I rättsfallet 1968 ref. fann66 Regeringsrätten att
bestämmelsen i §52 KL i den då gällande lydelsen underskottsav-att
drag maken inte kunnat utnyttja må avräknas från andrasom ena
makens inkomst inte innebar makarna hade avstå frånatt rätt att en
sådan avräkning.

Genom denna användning ordet får har det uppkommit behovav
på markera det finns valfrihet.att sätt Somannat när exempelav en

på detta kan det i reglerna underskottnämnas att nystartadom av
verksamhet i §46 1 första stycket KL avdrag fåratt görasmom. anges
efter yrkande den skattskyldige. bestämmelsernaI underskottav om

andelshus i §3 13 andra stycket SIL delägare iattav mom. anges
andelshus efter yrkande har till avdrag.rätt

förslagetI används i enlighet med den grundläggande bestämmel-
i 20 § ordetKL skall det gäller .regleringen avdrag fornärsen av

utgifter. Ordet får används för markera den skattskyldige haratt att en
valfrihet i vissa andra fall där ordet skall inte avdragetsamt passar
får inte överstiga ---. kanDet påpekas användningen ordetatt av
skall inte påverkar skattemyndighetemas utredningsskyldighet i fråga

avdrag. Redan i dag skall givetvis skattemyndighetema räknaom av
de avdrag de har kännedom vid beräkningen skatteunder-som om av
laget den skattskyldige särskilt begär avdraget.oavsett om

Endast i fåtal fall har vi varit tveksamma avsiktenett medom
dagens reglering, dvs. det skall finnas valfrihet för den skatt-om en
skyldige eller Som exempel kan vi har räknat mednämnas att att
det finns valfrihet frågai omedelbart avdrag för inventarieren om av
mindre värde och korttidsinventarier tillfälliga byggnader punktsamt

första6 stycket och punkt första12 stycket anvisningarna till 23 §av
ochKL, 18 kap. 4 § kap.19 6 § IL. harDäremot vi förutsatt detatt

inte finns någon valfrihet i fråga omedelbart avdrag for reparatio-om
inventarier, byggnader och markanläggningar punkt första1ner av

stycket och punkt 3 anvisningarna till §23 KL, kap.18 2 19av
kap. 2 § och 20 kap. 3 § IL.

Som exempel på användningen orden skall och får i kanILav
regleringen avdragnänmas for underskott näringsverksamhet.av av

kap.I 14 §24 finnsIL sammanställning de olika reglerna.en av
första handI skall avdrag frånår eventuellgöras kapital-samma

vinst på näringsfastighet och i andra hand år från eventuellsamma
kapitalvinst på näringsbostadsrätt. Dessa avdrag obligatoriskaär och
skall används således i 43 kap. 26 § och kap.44 13 § IL.

Underskott inte används på något dessa får under vissasättsom av
förutsättningar dras år i inkomstslaget kapital ellerav samma som
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sådantvillhanvälja görafårskattskyldigeavdrag. Denallmänt om
år. 41till Iavdraget nästaförsavstår överhaneller ej. Omavdrag

därför får.användsIL2-4och kap.§ 57kap. 35
näringsverk-iskall drasårutnyttjasinteAvdrag avsammasom

med§ ILkap. 1skall i 39användsdärförochårsamheten nästa
kapitlet.ibegränsningarnaförreservation .

detföravdragskallupphört,harnäringsverksamhetenOm
Avdragetkapital. ärinkomstslagetiunderskottetkvarstående göras

helamellanvälja göraskattskyldige kan attdenobligatoriskt men
fördelaochupphörtnäringsverksamheten attdetefteråretavdraget att

dockanvänds§36 ILkap.följande. 41Itvåoch dedet åretdet på
tillhänvisningvalfrihetenochskallgenomgående enengenomanges

subjekt-uttryckts ihaderegeln ettskattskyldige. Omdenbegäran av
får draskattskyldige"Denstället fårhade i använts:sperspektiv av

fördela detellerbeskattningsåretföljandedetunderskottet närmast
beskattningsâren.följandedärefteroch de tvååretdet

Kvantifierande begrepp

sådanafinnaföroch SILKL attgenomgånghar gjortVi aven
huvudsa-bestämd,exaktinteandel t.ex.ärbegrepp somenangersom
Därefterbegrepp.kvantifierandes.k.väsentligövervägande,klig,

medvadförredogöradelsmöjlighetenvi atthar avsesövervägt som
delsidemuttrycka procentsats,ställetibegreppen attt.ex. engenom

betydelse.liknandeellerharbegreppvissaslåatt sammasomsamman
kantilländra begrepp procentsatsmöjlighetengällerdetNär att en

tredjepunkti lanvändsexempel. Detbetydandebegreppetta som
detdär att§ KL,till 20anvisningarnastycket angesav

debl.a.omkostnader,kanrepresentationskostnader omanses som
föranläggningbetydandeinvigningviduppkommer en meraav

stycket SILfjärdei §också 3 7användsverksamheten. Det ommom.
krävsaktiebolag. Där attsvensktfrånaktierskattefri utdelning ettav

skallbolagetvartderaibedrivsutdelningenefterverksamhetden som
verksamhetdenförhållande tilliomfattningbetydande somvara av

det inteexemplet gårförsta attdetbolaget. Iutdelandei detbedrevs
skallanläggningenförkrävsviss attprocentsats varasomange en

skallvadändå intedetskullebetydande och göra vet sommanman
1990/91 :167prop.i förarbetenauttalasexempletdet andraImätas.

lättdet intedet%. Trots attbetydande 20 ärmed26 att caavsess.
ske.exakt skallberäkningenhuravgöra

betydelselikartadhar såbegrepp attfunnit någraVi intehar som
detändå harfall videdem. övervägtslå Ilämpligtdet är att samman
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bytat.ex. inteatt nämnvärd ringa har käntmot tveksamhet- en-
eftersom det skulle kunna rubba vad gäller i dag.som

Vårt arbete har i stället inriktats på använda dagens begreppatt
konsekventett detIsätt. sammanhanget har vi. gjort vissa mindre

ändringar.
I 7 § 6 fjärde stycket SIL 7 kap. 5 §mom. IL har vi bytt ut

begreppet huvudsakligen uteslutande ellermot så uteslutan-gott som
de det gällernär verksamhetskravet för stiftelser. Med huvudsakligen

cirka 75 % och med uteslutande elleravser så uteslutandegott som
vi 90-95 %. I sammanhanget kanavser nämnas uttrycketatt ringa

ochså finns i stycket. Med ringa 5-10 %.avses ca
§I2 7 första stycket SIL 2 kap. 17 § H4, innehållermom. som en

definition s.k. äkta bostadsföretag privatbostadsföretag,av har
bytt huvudsakligenut till klartmot övervägande del. Enligt rekom-
mendationer från Riksskatteverket, tillämpas sedan lång tidsom
tillbaka, bör huvudsaklig del i det sammanhanget innebära 60 %.
Eftersom vi med huvudsaklig 75 % har vi bytt uttryck. Iavser ca
definitionen privatbostad i §5 andra stycket KLav används begreppet
övervägande. Enligt förarbetena med detta begreppavses änmer
hälften prop. 1990/91 :54 191. Vi utgår från det begreppet ochs.
använder det uttrycket till klart övervägande del.nya

9 § skogskontolagenI 1954: 14221 kap. 39 § IL skogskontoom
och skogsskadekonto har väsentlig bytts övervägandemot eftersom

hälftenän dettaI sammanhang kanmer avses. nämnas uttrycketatt
väsentlig del används också i definitionen privatbostad i 5 § andraav
stycket KL 2 kap. 8 § SIL. Enligt uttalanden i förarbetena därmenas
40 % prop. 1990/91:54 192.s.

Med begreppet betydande nämnts 20 % i 3 §avses, 7som ovan,
fjärde stycket SIL 41 kap. 16 § IL.mom. Enligt 3 § 12 SILe mom.

52 kap. 6 § IL kan aktieägare visa att utomstående i betydande
omfattning del i företagetäger och har till utdelning".rätt förarbete-I

prop. 1989/90:1 10, 704na nämns exempel minsts. 30 %attsom av
avkastningen tillfaller utomstående. I 48 § 4 KL 58 kap. 8 §mom.
IL används uttrycket obetydliginte del. I punkt l anvisningarnaav
till 48 § KL 58 kap. 9 § IL med dettaatt minstanges avses en
femtedel. Vi har därför bytt till obetydliginte del i 41 kap. 16 § IL. I
övriga fall där betydande används har det inte varit möjligt fastslåatt
någon bestämd procentsats Betydande har därför fåttsom ståavses.
kvar och avsikten givetvisär inte utbytet i 41 kap.att 16 § skallIL
påverka innebörden dessa bestämmelser.av
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kapitalvinstRealisationsvinst -

realisationsvinstskattelagstiftningen somanvänds igammaltSedan
Avgräns-tillgångar.försäljningvidvinstervissapåbeteckning av

ändratsharrealisationsvinstvaritvad attningen somansesomav
be-utökatsvinstersådanabeskattningen menochårenunder av

kanBeteckningen sägasoförändrad. gekvarståttharteckningen
skillnadtillinkomst motextraordinärdetförbåde äruttryck att en
värdeökningdenförochvaruförsäljning attlöpandefråninkomst

försälj-realiserasförvärvadestillgången genomsedanskettharsom
ningen.

ställetsällan. Irealisationsvinstuttrycketanvändsi lagtextUtom
uttryckinföra dettaVi har övervägt attreavinst.kortformenanvänds

allmänheten.hoskäntochinarbetat ävendeteftersom ärlagtexten,i
torderealisatiansvinstuttrycketiinnebördenbakomliggandeDen

blirdåordettalar ännuutbytetkänd. Mot attinteoñadäremot vara
innebörd.egentligasinfrånfrikopplatmer

kapitalvinst. DettauttrycketanvändaställetivaltVi har att
slagdetvinsterbetecknaallmäntför somanvänds redan avatt mernu

också tillanknyterrealisationsvinst. Det motsva-beskattasi dag som
språk.andraibeteckningrande

detvinstertalats sagtsdet baraföregående hardet somI menom
kapital-komplikationendentillkommer attHärförluster.gäller också

princip inteiförlustervissabetecknaföranvändsförlust i dag att som
punkt 5ledet ochtjugofjärdestycketandra§20 avskall dras av
emellertidharKapitalförlustutredningenKL.§till 20anvisningarna

ochregleringenändringar imateriella attföreslagit1995decemberi
har utgåttVi1995:137.SOUkapitalförlust utmönstrasbegreppet

vi intesåbestämmelsernautformat attreglernuvarandefrån men
§ IL.kap. 6där 9uttrycketanvändabehöver

tillgångEgendom -

Uttrycketegendom.förställetitillgånguttrycketanvänderVi
ioch SILi både KLställenpå mångafinnsegendom nyaremen

används iersättningsfonder,1990:663lagenlagstiftning, t.ex. om
tillgång.genomgåendestället

funktionegendombegreppetfyllercivilrättenI genomen
användsoch SILegendom. I KLlösfast ochmellandistinktionen

stället talariallsintedäremotegendomfast utanbegreppet omman
fastigheteromfattadessabestämmelserna ävenfastighet och låter om

egendomlös§ IL. Begreppetkap. 6§ KL, 2egendom 4lösärsom
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förekommer därutöver inte i KL väl i definitionerna invest-men av
mentföretag och förvaltningsföretag i 2 § 10 respektive 7 § 8mom.

SIL 38 kap. 14 § respektive 34 kap. 13 § lL. I dessamom. definitio-
behövs uttrycket lös egendom på alla andraner ställen därmen

egendom används i dag kan uttrycket med fördel bytas tillgång.mot
redovisningslagstiñningenI används genomgående tillgång. Slutligen

kan det påpekas egendom i första handatt för tanken till tillgångar av
materiell medan tillgångnatur på naturligt täckerett ocksåsättmer

immateriella rättigheter.t.ex.

Omsättningstillgångar lagertillgångar-

I KL och SIL används begreppen lager, lagertillgångar och
omsättningstillgångar. I punkt 9 anvisningarna till 22 § och iav
punkt 2 anvisningarna till 24 § definierasKL lager tillgångarav som
avsedda for omsättning eller förbrukning, omsättningstill-men
gångar definieras inte.

Enligt 13 § bokföringslagen 1976:125 liksom enligt kap.4 1 §
1995:1554den årsredovisningslagen anläggningstillgångnya är en

tillgång avseddär stadigvarande brukasatt eller innehassom och
omsättningstillgång tillgång.är Enligt båda dessa lagar skallannan
omsättningstillgångama delas i antal olika bl.a.ett poster,upp
varulager, kundfordringar och kortfristiga placeringar. kanDet

bl.a. aktiernoteras att innehas under kortare tidsom en anses som
omsättningstillgångar de inte ingåräven i varulagret.om

När det gäller aktier kan vi inte någon konsekvens i använd-se
ningen uttrycken i KL och SIL. Det finns inte någon bestämmelseav

den i bokföringslagstiñningenmotsvarar detsom finnsattom
korttidsinnehavda aktier omsättningstillgångarär intesom men
lagertillgångar. Det verkar det lagertillgångarsnarast ärsom om som

det ståräven när omsättningstillgångar.avses
skattelagstiñningenI används normalt uttrycket omsättningstill-

frågagång i fastigheter t.ex. i punkt 4 anvisningarna tillom 21 §av
och punkterna 4 och 5 anvisningarna till 22 § KL. deI bestäm-av
melser reglerar lager används dock uttrycket lagersom fastigheterav
punkt 2 anvisningarna till 24 § KL. Det skulle kunnaav tolkas så att
det finns fastigheter enligt KL omsättningstillgångarär intesom men
lagertillgångar och för dem skall bestärnmmelsema i 24 § KL, om
bl.a. värdering lager, inte tillämpas. Så emellertidär inte fallet.av

Uttrycken lagertillgång respektive omsättningstillgång bör
användas konsekvent i IL. Eftersom det skillnadär mellan huren
begreppen används i bokföringslagstiñningen och i inkomstskattelag-
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har föri fråga. fastigheterstiñningen inte minst attstannatom --
omsättningstillgångar bokföringsterm. I ILlåta begreppet vara en

falluttrycken lager eller lagertillgång. vissavi därför bara Ianvänder
bestämmelserna andra omsättningstillgångar, såsomomfattar även

räknarkundfordringar eller liknande tillgångar. Dåpågående arbeten,
kap. 3 §vi dessa, 22 IL.t.ex.upp se

värdepapperFinansiella instrument -

infördes ianvänder begreppet finansiella DetVi inte instrument.
skattereform. definitionNågonskattelagstiftningen 1990 årsgenom

tillförarbetena 27 §skattelagstiftningen lfinns inte i mom.men av
värdepappersmarknadskom-hämtades frånframgår uttrycketSIL att

avsikten det skulleochbetänkande 1989:72mitténs SOU attatt var
rättigheter eller förplik-och andraomfatta alla fondpappertyper av

värdepappersmarknaden prop.för handeltelser avsedda
till grund för lagen1989/90:1 betänkande ligger722.10 Dettas.

definierasfinansiella instrument. i §handel med Där 11991:980 om
ochfinansiella fondpapper rättighet ellerinstrument annansom:

förpliktelse avsedd handel värdepappersmarknaden.för på
flera fall användningen i och inteI SIL medKLstämmer överens

denna definition, vilket påpekats i bet. 1990/91:NU37 Soms.
aktierexempel kan i fåmansföretag oftast inte avseddanämnas äratt

för handel värdepappersmarknaden ändå skall omfattaspå men av
begreppet finansiella i kap. första27 2 stycket SILinstrument mom.

kap.46 § IL. och SIL måste avgränsningen i stället7 I KL göras
efter tillgångens efterkaraktär, inte den i det enskilda fallet ärom

föravsedd handel på värdepappersmarknaden.
Enligt vår uppfattning används finansiella i vissa fallinstrument

bara samlingsbeteckning vid hänvisningar. andra fall detI ärensom
tveksamt uttrycket har viss avgränsningsfunktion i någotom en men
fall det klart följande i vilkadet så. det de lagrumIär äratt anges
finansiella motsvarigheteranvänds och derasinstrument närmastenu
i IL.

materiellt innehållUtan

hänvisningarRena finns i § kap.53 1 3 16 § IL, 3 § 12KLmom.
SIL 52 kap. § b2 IL, 3 § 12 SIL 52 kap. § IL, 3 §7mom. mom.

d12 kap.SIL 52 14 § IL, 6 § SIL 3 kap. 16 § IL,1mom. mom.
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24 § 1 SIL 42 kap. kap. 10 §17 § IL, 24 § SIL 477mom. mom.
IL 27 § första kap. § IL.2 stycket SIL 46 7samt mom.

punkt tordeI 3 anvisningarna till § ll kap. 12 § IL32 KLa av
det avgränsning,sakna betydelse hänvisning ellerdet är enom en

övrigteftersom bestämmelserna idet förutsättning enligtär atten
och förvärvasbjuds tillminst de aktuella tillgångarna80 % ut avav

gäller §27 2andra och anställda.aktieägare Detsammaän mom.
gäller mark-regeln baraeftersomandra stycket 46 kap. 14 § IL,SIL

finansiellafall har vi bytttillgångar. dessa instru-nadsnoterade I ut
bestämmelsen såfall utformatuttryck och i någotandra attmotment

vi delägar-Ibland harmotsvarighet inte behövs.direktnågon använt
de tillgångarbeteckning påhar förträtter som avsessom nysom

tillgångar och någraandra fall har viSIL.i § I27 1 använtmom.
värdepapper.gånger

i dag i och Vivärdepapper förekommer redan KL SIL.Tennen
tilluttrycket i punkt anvisningarna 41 § KL 10 kap.behållit 4har av

i § 6 17 kap. 22 § IL, 2 § 10 andraIL 2§11 samt a mom. mom.
kap. § och kap.stycket 38 14 IL 7 § 8 SIL 34 13 § IL. Imom.

uttrycketfall har materiell innebörd i 2 § 6dessa SILutomen a mom.
det bygger på redovisningslagstiñningen. förstadär I 2 10 mom.

kap.stycket SIL 38 15 § har vi bytt aktier andral IL ochut
värdepapper 27 § delägarrätter1 och i 27 §i motsom avses mom.

46 kap.6 SIL 31 § andra stycket IL har bytt sådanautmom.
värdepapper 29 § svenska fordringsrätter.i dessaImotsom avses
fall det fråga hänvisningar. finnsDessutomär termenom rena
värdepapper punkti 5 anvisningarna till 21 § KL, där vi inskränktav
regleringen till aktier och andelar 24 kap. § IL, och i punkt18 5 av
anvisningarna till 42 § KL, saknar motsvarighet i IL.som

Med materiellt innehåll

nedanståendeI fall verkar det finansiella harinstrumentsom om en
avgränsningsfunktion. I 24 § 2 första stycket tredje meningenmom.
SIL 42 kap. och5 6 IL och 24 § sjätte4 stycket SIL 42mom.
kap. 26 och 27 därIL, finansiella måste hainstrument samma
innebörd, kan avsikten ha varit uppnå avgränsning. Sannoliktatt en
har tankarna främst varit inriktade på aktier och allmänannan
kapitalanskafliring i form obligationer, konvertibla skuldebrev ochav
dylikt, alltså tillgångar lämpade för allmän omsättning.är Olikasom
skäl, bl.a. andelar i ekonomiska föreningar omfattasatt och 29 §att
1 SIL kan anledning alla fordringar skallatt anta attmom. ge anses

finansiella instrument, har emellertid lett till uppfattningen såsom att
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föremålFråganbestämmelsen.fordringar faller underalla ärgott som
överklagatsden frågan harmålför ochdelade meningar ett som avser

värde-finansielltbytttill Regeringsrätten. Vi har instrument motut
materiell ändring.Avsikten inteär göraatt enpapper.

ochkap. 8stycket SIL 42sjätteBestämmelserna i 24 § 2 mom.
tillgångar.uppräknade Detbegränsade till vissa är nästan16 IL är

lämpade för allmäntillgångaruteslutande fråga omsätt-ärsomom
tillämpligade böruteslutaseftersom det inte kanning. Men att vara

omsättning har viförinte avseddai fråga optioner äräven somom
lagt till och liknande.

och42 kap. 10fjärde styckena SILtredje och§24 4I mom.
ochför terminerbeskattningstidpunldenreglerasIL23-25

definitionenbegreppen. Iockså definitioneroch där finnsoptioner av
finansielltbörjan uttrycketredan från instrumentoptioner ingickpå

intrycketdå inteförarbetena avgräns-och uttalandena i att enavger
åroch 713. Senare4421989/90:1 10ning avsågs prop. sammas.
påi definitionenfinansielltinfördes uttrycket instrument även

uppnåsyftetuttalades klartförarbetenaterminer. I attatt envar
kapitalmar-avseddaavgränsning till terminer omsättasattsom var

optionergällde för prop.ordning redandennaknaden och att
vissa avtalbakgrundVi har, bl.a.1990/91 312.:54 attmot omavs.

beskattassvårighet kanaktier endast medförvärvarätt att senareen
propositioneni denföljt uttalandenaefter de aktuella reglerna, senare

för allmän Ilämpadeinfört avgränsningen omsättning.och ärsom
definitionen kap.själva 42finns avgränsningen ifråga terminerom

beskatt-bestämmelsernafinns imedan den för optioner9 § IL, om
ochningstidpunkt kap. 24 25 IL.42

§finansiella instrument i 27 1orden andratveksamtDet är om
uppfattningenuttryck för§ skallSIL 46 kap. 2 IL attanses gemom.

eftersomsådana,angivna tillgångarnaalla de tidigarei ärmomentet
sådanaandra finansiella instrumentde läsesinget hindrar änatt som

de uppräkna-Vissafinansiella redan har nämnts.instrument avsom
medan tvekanfinansiella instrument,otvivelaktigtde tillgångarna är

andelar ifåmansföretag ochaktier ikan råda i fråga andra t.ex.om
uttrycketkanekonomiska föreningar. Frågan ärär anta attom man

uttryckssättetfångasmarkera vad kommer attavsett att att upp avsom
uppfattning harför omsättning. Enligt vårlämpat allmänmåste vara

omfattas till konstruktionavsikten varit alla de tillgångar skallatt som
lämpadetidigare nämnda deoch verkningssätt liknar de äroavsett om

för allmän omsättning.
kap.Bestämmelserna i 29 § och 30 § 1 SIL 46 3l mom.mom.

svensk respektive utländskoch 4 IL gäller, förutom fordringar i
valuta, finansiellafinansiella i § SIL andra29 1instrument mom.
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instrument vissa fordringar eller index. Klart vissaär attsom avser
fordringar finansiella instrument medan andra inte uppfyllerär kravet
på lämpade för allmän omsättning. Vi har utformatatt bestäm-vara
melserna så de förutom fordringar och valuta omfattar termineratt - -

alla optioner de lämpade för allmänsamt omsättningoavsett ärom
eller

Enskild näringsidkare och enskild näringsverksamhet

Uttrycket enskild näringsidkare används för fysiska ochpersoner
dödsbon själva bedriver näringsverksamhet och uttrycket enskildsom
näringsverksamhet för den bedrivna verksamheten.

Vi har efter markera bestämmelserna gällersträvat föratt om
fysiska juridiska eller delägare i handelsbolag. Närpersoner, personer
uttrycket âsisk används i bestämmelse i inkomstslagetperson en
näringsverksamhet kan bestämmelsen gälla antingen för den fysiska

näringsverksamhet eller för verksamheten i ettpersonens egen
handelsbolag den fysiska delägare När vi skallärsom personen
markera vi den eller andra egenskapen det fördelärom avser ena en

ha uttryck för den fysiska verksamhet.att Då fallerett personens egen
det sig naturligt använda uttrycket enskild näringsverksamhet ochatt

benämna den fysiska enskild näringsidkare.att personen
Begreppen enskild näringsverksamhet och enskild näringsidkare

används flitigt i lagstiftningen, i boktöringslagen 1976:125t.ex.nu
och i lagen 1980:l 103 årsredovisning i vissa företag. Begreppenom
finns också i skattelagstiñningen i punkt 34 anvisningarna tillt.ex. av
23 § ochpunkt 3 anvisningarna till 24 § i §KL, 3 13 SILav mom.
och i 6 § lagen 1993:1538 periodiseringsfonder. De användsom
också oña i lagtext, i propositioner och kommenta-text än t.ex.arman
rer.

problemEtt med begreppen emellertid innebörden kanär att vara
olika i skattelagstiñningen och- i boktöringslagen. När det it.ex.
boktöringslagen står enskild näringsidkare omfattas enskilda personer
och dödsbon under förutsättning de skall näringsidkareatt anses som
enligt § boktöringslagen.l Bedömningen heltinteöverensstämmer
och hållet med bedömningen de bedriver näringsverksamhetom
enligt skattelagstiñluingenKL. I omfattas de de bedriver närings-om
verksamhet enligt finnsKL. Där det exempelvis fysiska personer som
på grund reglerna s.k. byggmästarsmitta bedrivaav om anses
näringsverksamhet de inte bokföringsskyldiga.trots att Använd-är
ningen uttrycket enskild näringsidkare i byggerIL på avgränsning-av

inkomstslaget näringsverksamhet i kap.13 H4.en av
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kap. l.§dels 31använder begreppenhur viExempel på är
Enligtupphovsmannakonto.§dels kap. 1 ILräntefördelning, 29

skallbeskattningvidräntefördelning ränte-1993:1536§ lagen1 om
viskriver§kap. 1 IL31fysiska I attske förfördelning personer.

svenskadelägare ioch fysiskanäringsidkare ärenskilda personer som
stycket§ förstaEnligt 1räntefördelning.handelsbolag skall göra

fåfysiskakanupphovsmannakonto1979:611lagen personerom
enligtupphovsmannaintäkt,beskattningmeduppskov menav

tillintehandelsbolagistycke har delägare rättandraparagrafens
näringsidkareenskildaviskriver§uppskov. 29 kap. 1 ILsådant I att

behövsDåupphovsmannakonto.påför insättningaravdragfår göra
delägare ifysiska ärundantaginte något att sompersonerangersom

sådana avdrag.handelsbolag inte fårsvenska göra
näringsidkareuttrycketanvändervipåpekaskanDet näratt
handelsbolagochjuridiskanaturligtvisomfattas även personer

näringsverksamhet.bedriverdeeftersom även

kontinuitetskattemässigförUttryck

kontinui-skattemässigreglerarbestämmelserantalfinnsI IL ett som
vidkontinuitetbestämmelserförstafinns för detDettet. arv,om

kap. 20förvärv 19 15liknandebodelning ochgåva,testamente,
§.och kap. 2kap. § 5042 17§§, kap. 16och 28 21kap. 12

avyttringarvid vissakontinuitetbestämmelserfinnsVidare om
utdelningarvissaoch 12 §§,kap. 7-10närstående företag 22mellan

fissionerfusioner,internationellafusioner,24-28 §§34 kap. samt
finns också bestäm-kap.. Detverksamhetsöverlåtelser 3 5-37och

§§, 28kap. 1-15fonder 27 1olikamelser rätt överta typeratt avom
föravdrag30vkap. 14-18 §§och övertakap. 23-26 rätt attsamt

39 §§.kap. 17-20underskott
förolika uttryckssättinkomstskattelagstiftning finns attdagensI

i be-finnsdetuttrycketvanligastekontinuitet. Det äruttrycka som
och sjundetredje, femtei §fusioner 2 4stämmelserna mom.om

ochöverlåtande över-står det ansesstyckena SIL. Där omsom
användsuttryckssättskattskyldig". Sammautgjorttagande företag en
infördeslagenperiodiseringsfonder. När1993:1538lageni om

och1993/94:50 431uttryckssättLagrådet detta prop.kritiserade s.
konsekvensernahade varit föredrauttalade det attatt av enom

Lagrådettydligare.hade framgåtttillämpning bestämmelsernaav
skattelagstiñ-ställen ifinns fleraockså uttrycket påkonstaterade att
skall ske.mellan dessaförordade samordningningen och att en
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Vi har kommit fram till skriva vad uttrycket innebär,att ut detom
möjligt, bestämmelsernaär periodiseringsfondert.ex. i 27 kap.se om

11 de fallI det inte rimligt har iär stället för användastannat att
uttrycket "inträder det överlåtande företaget i det Övertagande
företagets skattemässiga situation". En utveckling skälen till varförav
vi valt detta uttryckssätt och vad det innebär finns i författnings-
kommentaren till kapitlet fusioner, särskilt i kap.35 6om

frågaI skattemässig kontinuitet för dödsbon, inledningenom se av
författningskommentaren till 4 kap.

2.5 Utlandsfrågor

2.5.1 Nuvarande oklarheter

skattelagarnaI används antal rättsliga begreppett byggerstort påsom
oftast civilrättslig, lagstiftning. I många fall det tveksamtannan, är om

motsvarande utländska företeelser huvud omfattas.över Om detaget
skall omfattas det tveksamtär skall godta den närmaste mot-om man
svarigheten eller bara företeelser har visst måttett överens-som av
stämmelse med den svenska företeelsen. Bristen på konsekventa
uttryckssätt tydlig.är

Som exempel kan frågan begreppenta aktiebolag ochman om
aktier endast svenska aktiebolag och aktier i dessa. I exempelvisavser
2 § 4 tionde stycket SIL, talas aktie i aktiebolag eller andelmom. om
i utländsk juridisk vilketperson, talar för ledetnärmast aktieatt---
i aktiebolag skulle endast aktie i svenskt aktiebolag.ett I 27 §avse
4 SIL Harsägs: aktier till svensktmom. avyttrat etten person---
aktiebolag eller motsvarande utländskt bolagett och vederlagetutgörs
för de avyttrade aktierna nyemitterade aktier i det köpande bolagetav
---. Här det klartär med aktier förstås ocksåatt aktier i utländsktett
bolag.

På åtskilliga ställen i skattelagstiñningen står det bara aktiebolag
medan det på andra ställen står svenskt aktiebolag. kundeDet då ligga

till handsnära där det står baraatt anta aktiebolagatt ocksåavses
utländska motsvarigheter. Detta torde dock inte genomgående vara
fallet.

Vidare kan det inämnas 24 § 2att SIL finns regler attmom. om
värdepapper avyttrade det företag dem försattsanses gett utom som
i konkurs, det svensktär aktiebolagett eller svensk ekonomiskom en
förening, och i fall det upplöstsannat konkurs. Härom genom
förefaller det klart med konkursatt utländskaäven motsvarighe-avses
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utländskaregleringsärskildadenmedjämföraskanDetta avter.
förstDär attSIL.i § 7finns 3förhållanden angesmom.som

aktiekapi-nedsättningvidaktiebolagsvensktfrånutbetalning avett
eller vidvärdenominellaaktiemasminskningtalet avgenom

skallöverkursfondenellerreservfondennedsättning anses somav
frånutbetalninggällerdetsammadärefterutdelning och att en

förfarande.motsvarandejuridisk ettutländsk genomperson
utländska förhållan-tillämpningregler därocksåfinnsDet en

detta kanexempel på nämnasgenomföra. Sommöjligden inte attär
för fastighetanskaffningsvärdetdärSIL,§regeln i 25 9 en sommom.

taxeringsvärdetgrundas påskallobligatoriskt1952före årförvärvats
den skattskyl-förutsätterköpeskillingfaktisk attundantagsregeln om

tordetaxeringsvärdet. Det150 %överstigerdennadige visar att av
till taxeringsvärde skallmotsvarigheterutländskainte attavsettvara
alls finns sådantdet någotheller säkertintedetochanvändas attär

särskiltSILdet i § 124märka attvärde. Att är att angesmom.
fastighet skallkapitalvinst påberäkningbestämmelserna avom
utomlands.i Sverige ellerfastigheten liggertillämpas oavsett om

vid be-tillämpningsproblem uppkommerbetydandefall där ärEtt
handels-i svensktskattskyldig delägarebegränsatskattning ettenav

verksamhet utomlands.medbolag

övervägandenVåra2.5.2

huvudregelanvända begreppenSammanfattning: De somavser
lösaförsöktföreteelser. Vi harutländskamotsvarandeäven

möjligt.detta varittillämpningsproblemen när

motsvarigheterutländskaNormalt omfattas

ofta svårtavsnitt detföregående avgöra ettberörde ivi attSom är om
föreliggeroch detföreteelserutländskauttryck omfattar ocksåvisst

i uttryckssätten.bristande konsekvensofta en
principhar iuttryckssättkonsekventgäller fråganVad ett manom

skallsvenska företeelserbaratvåvälja mellan Den ärvägar. attatt ena
motsvarighe-utländskasärskiltdåoch det måste ävennärangesavses

motsvarigheterutländska.andraomfattas.skall Den ävenär attter
barasärskilti ställetomfattas och det måste dåskall näranges

skälen dentorde dockomfattas. praktikensvenska företeelser I mot
endast den återstår.så starkaförra lösningen att senarevara
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Vi vill också framhålla mellan begreppgränsenatt grundarsom
sig på ordens betydelse i vanligt språkbruk och rättsliga begrepp inte

knivskarp eller lätt fastställa,är jämför köp, byteatt ocht.ex. medarv
bodelning, expropriation och utskifming, Ju kommernärmare attman
orden används i allmänspråklig och inte i juridisk-teknisk be-en en
tydelse, desto naturligare blir det utländska motsvarigheteratt
omfattas, i den situationen huvud kanöver talatagetom man om
svenska företeelser respektive utländska motsvarigheter. I mycket stor
utsträckning förhåller det sig också så de begrepp kanatt som ses som
rättsliga får utländska motsvarigheter.ävenantas avse

Vår utgångspunkt har därför varit begrepp i lagen skall omfattaatt
inte bara vad faller under svensk lag utländskautan ävensom
motsvarigheter. Om så inte skall fallet skall detta klart framgå.vara
Detta kan ske på olika detNär gäller juridiskasätt. t.ex.personer,
aktiebolag, sker det naturligen skriva svenska aktiebo-att utgenom
lag. frågaI exempelvis fusioner sker det i stället detattom genom

reglerna fusioner enligt vissa lagrum i denatt svenskaanges avser
lagstiftningen och på sker det i frågasätt ersättningarsamma om
enligt vissa lagar.

utländskainte möjligtDet hurär den företeelsenatt näraange
skall med denöverensstämma svenska för denna.att motsvaraanses
Detta måste bli beroende vilket slags företeelse och vilken regelav
det frågaär om.

Några undantag

Från principen utländskaäven motsvarigheteratt omfattas har vi gjort
på några områden. Det förstaavsteg gäller landsting, k-staten,

och församlingar. Regler dessa bygger genomgående påommuner om
deras offentligrättsliga ställning i Sverige. andraDet gäller beskatt-
ning och fastighetstaxering. När reglerna hänvisar till avdrag som
gjorts, intäkter skattemässiga värdentas eller klassificering-som upp,

vid fastighetstaxeringen den svenska taxeringen.en avses
Både huvudprincipen och undantagen regleras i kap.2

Tillämpningsproblemen

När det gäller de fall där reglerna omöjliga ellerär svåra tillämpaatt
på utländska företeelser har vi försökt finna lösning där detta haren
varit möjligt inom för vårt arbete. Exempel på detta detärramen nyss
nämnda fallet anskaffningsvärde för fastigheter utomlands 43om
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skulle krävas förkap. andra fall har det utredningsarbete25 §. I som
utföras i dettaallför omfattande för kunnalösa problemen varit attatt

avsnitt nämndai slutet 2.5.1sammanhang. Exempel på detta detär av
handelsbolagsfallet.

Kompletterande synpunkter

Åtskilliga förhållanden intesvenskaanpassade efterregler är men
sinreglergällerdetformellt begränsade till dessa. När som genom

iblanddetförhållandensvenskautformning begränsade till ärär
sådananågraskalltveksamt detta skett medvetet. Här tas uppom

frågor behandlas i törfattningskommentaren.intesom
punktlån 15förbjudnaReglerna beskattning av an-avom

barakap. 8 § ILoch 15visningarna till 32 § kap. 38 §KL, 11 avser
pensionsstiñelser, eftersomlån från svenska aktiebolag och svenska

reglerna knutna till svenska lagrum.är
punkt anvis-Reglerna beskattning näringsbidrag 9 avom av

väsenligt bara bidragtill § i alltningarna 22 KL, 26 kap. IL avser
givarefrån svenska givare motsvarande utländskaoch reglering för

saknas.
Reglerna skattefrihet bränsle punkt fjärdeför 1uttagom av

tillämp-stycket anvisningarna till § § bara22 KL, kap. 5 IL,15 ärav
i Sverige eftersom fastigheten skallliga på fastigheter det krävs att

lantbruksenhet skogsavdragtaxerad jfr motsvarandesom omvara
till ochoch skogskonto i kommentaren 21 kap. 4 22 §§.

avgifteravdrag för till arbetsgivarorganisationer,Reglerna om
rehabilite-pensionskostnader, anställdas sjuk- och hälsovård samt

stycket anvisningarna till §punkt andra 20 KLlring samtav
till kap. ochb-20 och 34 23 § 16 12 21-23punkterna 20 KL,e

grad anpassade efter svenska förhållandeni hög25 kap. IL ärsamt
skall tillämpas också på verksamhetoch utfonnade efter dessa men

utomlands.
Beträffande åtskilliga tillgångar gäller kontinuitet vid vilketarv,

förvärvaren inträder i förre skattemässiga situationinnebär ägarensatt
värdeminskningsavdragfråga och liknande punkternai se t.ex.om

och andra6 sjätte stycket 13 stycket anvisningarna till §23 KL, 18av
kap. och kap. § och finns9 § 19 15 IL det inte något undantag för
det fallet arvlåtaren varit bosatt och bedrivit verksamhetenatt
utomlands och därför inte beskattats i Sverige.

Vid köp bebyggd fastighet beräknas underlaget för beräk-av en
ning värdeminskningsavdrag på byggnadernaav genom en propor-
tionering köpeskillingen grundad på fastighetstaxeringen punktav
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6 femte förstastycket kap. §anvisningarna till § 19 1123 KL,av
fastigheterstycket frågaIL denna metod kan inte användas i ommen

utomlands.
innebärlag eller fastighetstaxeringHänvisning till svensk

omfattas.företeelser inte Ivanligen avgränsning så utländskaatten
tillgångsvissa beskrivningfall torde det dock bara arten av envara

anvisningarna till 23 § KL,hänvisningen femte stycketi punkt 6 av
jordabalken och i punkttill kap. §stycket 2 319 kap. § andra IL,11

kap. § vadtill § 20 2 IL,anvisningarna 23 KL,andra stycket7 omav
byggnad.hänföra tillfastighetstaxeringvid är attsom

tillnäringsfastighet gåvaövergårOm ägare genom arv,en nyen
i och med ägarbytet, skallprivatbostadsfastighetblirochm.m.

punkt åttonde stycketåtertöras enligt 5värdeminskningsavdrag m.m.
fastighet§ SIL. Omtill § 23 kap. 922 KLanvisningarna enav

från i Sverige bosatteller gåvaövergårutomlands engenom arv
Sverige, intesaknar anknytning till dettill ärperson somenperson

blir beroende denbeskattningseffektemanaturligtalldeles att av om
kommer helleri eller bo fastigheten.bor i Detattägaren avsernya

fastigheten blir privatbostads-bli någon bedömningaldrig att av om
den dåoch det kan också råda delade meningar skallfastighet om

privatbostadsfastighet.bli enanses
reglerna skall tillämpasVissa svenska fusioner även när ettomav

försäkringsföretags hela försäkringsbestånd övertas ett annatav
försäkringsföretag 2 § 4 sjunde stycket kap.SIL, 35 § IL.1mom.
Bestämmelsen omfattar enligt sin sådana falllydelse däräven ett av
försäkringsföretagen schablonbeskattat enligt § tolñe2 6är mom.

eller intestycket SIL alls beskattas här.
Bestämmelserna kooperativa ekonomiska föreningars avdragom

iför utdelning 2 § 8 SIL 38 kap. 18-21 i och för sigIL ärmom.
begränsade tillinte svenska föreningar de regler anknytermen som

enligttill insatser lagen 1987:667 ekonomiska föreningar blirom
tillämpliga bara på dessa.

Reglerna löneunderlag i 3 § d12 SIL 52 kap. 14-18om mom.
tillämpligaIL bara på verksamhet i eftersomSverige det krävsär att

lönerna skall ligga till grund för arbetsgivaravgifter enligt lagen
1981:691 socialavgifter. Frågan har uppmärksammats i ettom

lagstiñningsärende prop. 1995/962109 92.senare s.
Reglerna värdering försäkringsj0retags placeringstillgång-om av
i 2 § första6 stycket SIL kap.17 20 § hänvisar tillIL vada mom.ar

placeringstillgångar enligt lagenär 1995:1560 årsredo-som om
visning i försäkringsföretag. Motsvarande bestämmelser för kreditin-

och värdepappersbolag istitut 2 § 6 tredje stycket SIL 17a mom.
kap. 22 § innehållerIL inte någon hänvisning till svensk lag. frågaI
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kopplade utdelningsspärren i §den till dessa värderingsregler 2om
gäller beträffandenionde stycket SIL 17 kap. 24 § ILl mom.

skall tillämpas förföretag hemlandets lagstiftningutländska attatt
vad högsta tillåtna utdelning.avgöra ärsom

övergångsfrågorIkraftträdande- och2.6

Ikraftträdandet2.6.1

tillämpasinkomstskattelagen börSammanfattning: Den nya
lämnar dock inte någotförsta vid års taxering. Vigången 2001

kraft.förslag tidpunkten den skall träda inärom

säkerhet bedömamedomöjligt redan någon ILDet närär störreatt nu
förstakan träda kraft och vid vilken taxering den kan tillämpasi

lagstiñningsärende det uppskattagången. så svårtFör är attett stort
före-tidsåtgången i varje led, beredningen lagrådsremissen,av

dragningen i lagrådet och beredningen propositionen. Desutom ärav
det svårt förutse det arbete kommer behövas för föra inatt attatt som
i ändringarna skattelagstiftningen efterIL i 1996.sommaren

Vi lämnar därför inte något direkt förslag tidpunkt lagennärom en
skall träda i krañ. utformningen övergångsbestännnelsemaFör harav
vi däremot varit antagande vid vilken taxeringgöratvungna att ett om
den lagen kan börja tillämpas.nya

Med kort remisstid kan det möjligt lämna lagråds-atten vara en
remiss hösten Föredragningen kan beräknas åtskilliga1997. ta
månader alltså färdig kan då ledaoch våren 1998. tillDetta attvara
lagstiftning kan ske hösten och den lagen träda i kraft den1998 nya

januari 1999.l
Eftersom med enstaka undantag inte medför materiellaIL några

ändringar, skulle det i princip möjligt tillämpa den redan vidattvara
års taxering.1999 emellertid uteslutet redan praktiskaDetta är av

skäl, eñersom det behövs mycket längre tid för anpassning av
exempelvis blanketter och broschyrer. kräver detDessutom en
arbetskrävande bevakning det inte uppkommer några retroakti-attav

skattehöjningar grundpå de mindre materiella ändringar vi ändåva av
föreslår. innebärDetta den första taxeringen då de reglernaatt nya
kan tillämpas 2000 års taxering.är

Vid 2000 års taxering har emellertid åtskilliga skattskyldiga ett
beskattningsår har börjat före den januaril 1999. Alternativensom
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blir då antingen tillämpa de äldre reglerna i fråga dessa elleratt attom
bevaka det inte uppkommer otillåten retroaktivitet. Enligtatt vår
mening blir det mycket svårhanterligt och förvirrande tvåom
lagkomplex skall tillämpas parallellt. blir ocksåDet arbetskrävande

i antal fall kontrollera retroaktiviteten.att ett stort
nämndaDe problemen kan i huvudsak undvikas, inkomst-om

skattelagen tillämpas första gången vid 2001 års taxering. Visserligen
kan det ändå inte helt undvikas det kan förekomma beskattningsåratt

har börjat innan lagen trädde i kraft det sig dårörsom men om
undantagsfall, det huvud förekommer. kontrollöver Entagetom av
retroaktiviteten kan då relativt lätt klaras sådan lösningEn inteärav.
heller så känslig för mindre förseningar i det tidsschema som
skisserades och hårt få rimligFör begräns-är pressat. attnyss som en
ning antalet beskattningsår har börjat före ikraftträdandetav som
torde det nämligen tillräckligt lagen träder i kraft den maj1attvara
1999.

nackdelEn med låta betydande tid förflyta mellan ikraftträ-att en
tillämpningendandet och den första ändringar kan behövaär att göras

parallellt i gammal och lagstiftning.ny
Sammantaget fördelarna med tillämpa denatt attanser nya

lagen första gången vid 2001 års taxering överväger.

Övergångsbestämmelser2.6.2

Sammanfattning: Ikrañträdandelagen innehåller alla de över-
gångsbestämmelser till tidigare ändringar i de upphävda lagarna

skall fortsätta tillämpas. Vi har också flyttat vissaatt översom
bestämmelser från dessa och andra lagar till ikraftträdandelagen.

harKL ändrats 600 gånger och omkringSIL 200 gånger.änmer
Även flertalet övriga lagar föreslårvi skall upphävas har ändrats,som
några dem vid åtskilliga tillfällen. Till många dessa ändringarav av
finns Övergångsbestämmelser innebär äldre bestämmelser iattsom
viss utsträckning skall tillämpas efter ändringen. Omtryck haräven
praktiskt aldrig skett, och det finns därför intetaget någon samman-
ställning alla Övergångsbestämmelser har betydelse.ännuav som

När lag upphävs, förlorar också de Övergångsbestämmelseren som
knutna till ändringar i lagen sinär verkan. behövsDet alltså särskilda

regler de fortfarande skall tillämpas. Vid tidigare ändringarettom par
har det föreskrivits äldre Övergångsbestämmelser skallatt gälla utan

de återgetts eller räknats punktatt 9 övergångsbestämmel-upp av
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övergångsbestämmelsema tillpunkt 301984:1061till SFS avserna , övergångsbestämmelsema till SFSpunktoch 18SFS 1990:650 av
deangeläget återgeemellertid detVi1990:651. är attatt nuanser

giltighet.skall fortsattbestämmelser gessom
i de lagarsamtliga ändringargenomgånghar därför gjortVi aven

äldre bestäm-tillämpningföreskrifterskall upphävas. De avomsom
ikrañ-tagits i lagenframtiden hargälla imelser skall även omsom

uttryckligFöreskrifter harinkomstskattelagen.trädande som enav
hartaxeringsårtill visst eller vissatillämpningentidsbegränsning för

taxeringar.årsvid ellerskall tillämpas 2001med detagits senareom
har vi gjortbegränsningsaknar sådanföreskrifterfrågaI ensomom

betydelse.praktisk Iha fortsattde kanbedömning annatantasen om
bestämmelsernaexempel kanutelämnats. Somfall har de nämnas om

skatterefonnmed årssamband 1990pågående arbeten.värdering Iav
övergångsbestäm-övergångsbestämmelse punkt 18infördes aven

kostnaderdirektainnebär baratill 1990:650melsema SFS attsom
hararbetenför pågåendeanskaffningsvärdeträknas iskall som

taxeradesáår Vi1992.räkenskapsårunder detutförts senast som
eller ingenha ringabestämmelse kommerdennaräknar med attatt

därföroch hartaxeringaroch årspraktisk betydelse vid 2001 senare
utelämnat den.

för värde-beräkning underlagbestämmelserVad gäller om av
bestämmelserfrånhar vi utgåttminskningsavdrag att omnya

avskrivningenför tillgångar, därpåverkar underlagetberäkningen inte
Övergångsbestämmelser behövssärskildaredan påbörjats. Några

fall. principregler skall tillämpas i dessa Dennaalltså för äldreinte att
kommunalskattelagenändring i1973:1099framgår lagen omav

deövergångsbestämmelsema särskiltdet i1928:370, där attangavs
till avskriv-hade möjlighet övergåskattskyldiga i vissa fall ettatt

enligt de bestämmelserna.ningsunderlag nya
ikrañträdandelagen vissa bestämmel-fört tillhar viDessutom över

upphävs.övergångskaraktär i de lagar somser av
bestämmelserfall flyttatSlutligen har vi i något över-över av

då blirvi har bedömt degångskaraktär från andra lagar, eñersom att
finna.lättare att
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