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kommuns och menighets utdebiteringom annan

skatt 410av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
2.11 Lagen 1967:531 tryggande pensions-om av

utfästelse 410m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12 Lagen 1975:1 132 förvärv hyresfastighetom av

411m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .2.13 Lagen 1978:401 exportkreditstöd 411om . . . . . . .. . .
2.14 Lagen 1978:880 betalningssäkring förom

skatter, tullar och avgifter 411
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .2.15 Lagen 1979:84 delpensionsförsäkring 411om . . . . .2.16 Lagen 1979:412 kommunala indelnings-om

delegerade 412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.17 Lagen 1979:417 utdebitering och utbetalningom

skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner,av
landsting och församlingar 412

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.18 Fastighetstaxeringslagen 1979:1 152 412
. . . . . . . . . . .2.19 Skatteregisterlagen 1980:343 413

. . . . . . . . . . . . .. . .2.20 Lagen 1981:691 socialavgifter 413om . . . . . . .. . .2.21 Lagen 1984:151 omupunktskatter och
prisregleringsavgifter 414. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .2.22 Lagen 1984:409 skatt på gödselmedel 414om . . . . . . .2.23 Lagen 1984:410 skatt bekämpningsmedelpå 414om .2.24 Lagen 1984:947 beskattning utländskaom av
forskare vid tillfälligt arbete i Sverige 414

. . . . . . . . . . .2.25 Lagen 1984:1052 statlig fastighetsskatt 414om . . . . . .2.26 Lagen 1986:468 avräkning utländsk skatt 414om av . .2.27 Utsökningsregisterlagen 1986:617 415
. . . . . . . . . . . .2.28 Lagen 1987:813 homosexuella sambor 415om . . .. . .2.29 Lagen 1989:1035 särskild insamlingom

uppgifter från bostadsrättsföreningar m.f1. 415av . .. . .2.30 Taxeringslagen 1990:324 415. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.31 Lagen 1990:655 återföring obeskattadeom av
418TCSCTVCI. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.32 Lagen 1990:659 särskild löneskattom

på vissa förvärvsinkomster 418. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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avkastningsskatt1990:6612.33 Lagen om
419pensionsmedel

. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
skatt på1990:676 på2.34 Lagen räntaom

420skogskontomedel m.m . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
upphävande lagen1990:6922.35 Lagen avom

sparformer 420för vissaskattelättnader1978:423 om .
socialavgifter 420nedsättning1990:9122.36 Lagen avom .

förpremieskattsärskild1990:14272.37 Lagen om
421grupplivförsäkringar, m.m . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .

statsråden 421tillarvoden1991:3592.38 Lagen m.m.om .
särskild inkomstskatt1991:5862.39 Lagen om

421utomlands bosattaför
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

inkomstskattsärskild1991:5912.40 Lagen om
421artister m.flutomlands bosattafor . .. . . . . . . .. . . . .

särskild löneskatt1991:6872.41 Lagen om
421pensionskostnaderpå . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

SverigesKonungariket1992:7012.42 Lagen om
422stadshypotekskassa . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

återföring allmän1992:13522.43 Lagen avom
422investeringsreserv

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
beräkning1992:14852.44 Lagen om av

förvärvsinkomststatlig inkomstskatt på
422och års taxeringarvid 1994 1995

. . .. . . . . . . . . . . .
utgifterförskattereduktion1993:6722.45 Lagen om

422bostadshusbyggnadsarbeten påför
. . . . . . . .. . . . .

423bostadsbidrag1993:7372.46 Lagen om . .. . . . . . . . . .
ackord rörande1993:8922.47 Lagen om

423fordringarstatliga
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

individuellt1993:9312.48 Lagen om
423pensionssparande

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
kostnader foravdrag för1993:15192.49 Lagen om

arbetsplatsentill och frånbilresor
423taxeringarvid 1995-1997 års

. . .. . . . . . . . . . . .. . .
återforing1993:15402.50 Lagen om av

423skatteutjämningsreserv
. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .

424Ordningslagen 1993:16172.51 .. . . . . . . . . . . . . . .. . .
424Mervärdesskattelagen 1994:2002.52

. . . . . . . . . . . . ..
bostadstillägg1994:3082.53 Lagen om

424pensionärertill
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

särskilda tvångsâtgärder i1994:4662.54 Lagen om
425beskattningsförfarandet

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
vidinkomstskatteregler1994:7602.55 Lagen om

landshypoteksinstitutionen 425ombildning av . . .. . . . .
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2.56 Lagen 1994:774 beskattningom av
vinstutdelning vid 1995 års taxering 425. . . . . . . . . . . .2.57 Lagen 1994:1065 ekonomiska villkor forom

riksdagens ledamöter 425. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.58 Lagen 1994:1744 allmänna egenavgifter 425om . . . . .2.59 Lagen 1994:1776 skatt energi 426om . . . . . . . . . . .2.60 Lagen 1994:1852 beräkningom av
statlig inkomstskatt förvärvsinkomsterpå
vid 1996-1999 års taxeringar 426. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.61 Lagen 1994:1920 allmän löneavgift 426om . . . . . . . .2.62 Lagen 1995:575 skatteflyktmot 426. . . . . . . . . . . . . .2.63 Lagen 1995:1623 skattereduktion förom
riskkapitalinvesteringar 426. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.64 Lagen 1996:725 skattereduktion for utgifterom
for byggnadsarbete på bostadshus 427. . . . . . . . . . . . . .2.65 Lagen 1996:761 inkomstskattereglerom m.m.
med anledning ändrade reglerav om
aktiekapitalets storlek 427. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.66 Lagen 1996:810 registrering riksdags-om av
ledamöters åtaganden och ekonomiska intressen 429

. . .2.67 Lagen 1996:1030 underhållsstöd 429om . . . . . . . . . . .2.68 Lagen 1996:1231 skattereduktion för fastig-om
hetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar 429

. .2.69 Lagen 1997:000 statlig förmögenhetsskatt 429om .. .2.70 Lagen 1997:000 begränsning skattom av
i vissa fall 431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.71 Skattebetalningslagen 1997:000 431. . . . . . . . . . . . . .2.72 Lag forskarskattenämndenom 434. . . . . . . . . . . . . . . . .2.73 Kungörelsen 1928:404 angående utbetalande av

påförda utskylderstaten 435m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.74 Kungörelsen 1935:77 angående utfirdande av
bevis rörande beskattning rederirörelse i Sverige 435av

2.75 Kungörelsen 1950:431 med vissa föreskrifter
angående taxering och debitering skatt vidav
ändring i kommunal indelning 435. . . . . . . . . . . . . . . . .2.76 Skogskontoförordningen 1954:144 435. . . . . . . . . . . .2.77 Förordningen 1962:521 frivillig pensions-om
försäkring hos Riksförsäkringsverket 436. . . . . . . . . . . .2.78 Förordningen 1976:504 inkomstgarantierom
för konstnärer 436. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.79 Förordningen 1979:824 allmäntom
investeringskonto 436. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.80 Förordningen 1979:825 upphovsmannakonto 437om .
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1980:556 437Skatteregisterförordningen2.81 . . . . . .. . . .
bestämmel-ändradeFörordningen 1980:10682.82 om

energisparlân 437räntebidrag föri fråga omser . . . . . . .
ersättningFörordningen 1982:8052.83 om av

437medel till vittnen,allmänna m.m. . . .. . . . . . . . . . . .
räntestödstatligt1983:974Förordningen2.84 om

437bostadshusvid förbättring av . . . . . .. . . . . . . . . . . .
det allmännaFörordningen 1984:6922.85 om

438företagsregistret . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .
438Räddningstjänstförordningen 1986:11072.86 . . . .. . .

ömsesidigFörordningen 1990:3202.87 om
843i skatteärendenhandräckning .. . . . . . . . . . .. . . . . .

4381990:1236Taxeringsförordningen2.88 . . . . . . . . .. . .
förinstruktionmedFörordningen 1990:12932.89

439skatteförvaltningen
. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .

frisläppFörordningen 1991 :72.90 om av
439investeringsreserver

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
förskiktgränsenFörordningen 1991:14982.91 om

439taxeringinkomstskatt vid årsstatlig 1993
. . . . .. . .

439Utlandsreseförordningen 1991:17542.92
. . . . . . . . . ..

förskiktgränsenFörordningen 1992:14982.93 om
taxering 440statlig inkomstskatt vid 1994 års

. . . . . . . .
förmed bemyndigandeFörordningen 1993:9592.94

handläggning ärendenRiksskatteverket rörande av
förenligt skattereduktionlagen 1993:672 om

utgifter byggnadsarbete bostadshus 440för på
. . . . . . . .

förFörordningen skiktgränsen1993:12002.95 om
inkomstskatt taxering 440statlig vid 1995 års

.. . . . . . .
förFörordningen ersättning2.96 1994:1120 om

sjukgymnastik 440
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

läkarvårdsersättning 440Förordningen 1994:11212.97 om
förskiktgränsenFörordningen 1994:19042.98 om

taxering 441statlig inkomstskatt vid 1996 års
. . . . . . . .

Alkoholförordningen 4411994:20462.99
. . .. . . . . . . . . . .

förFörordningen 1995:1231 skiktgränsen2.100 om
statlig inkomstskatt vid års taxering 4411997

. . . . . .. .
med bemyndigande förFörordningen 1995:16542.101

Riksskatteverket enligt lagen 1995:1623 om
skattereduktion för riskkapitalinvesteringar 441

. . . . . . .
Förordningen med länsrättsinstruktion 4412.102 1996:382

.
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2.103 Förordningen 1996:805 med bemyndigande för
Riksskatteverket rörande handläggning ärendenav
enligt lagen 1996:725 skattereduktion forom
utgifter för byggnadsarbete bostadshus 442

. . . . . .. .2.104 Förordning med bemyndigande för
Riksskatteverket meddela vissa föreskrifteratt
till inkomstskattelagen 1998:000 442

. . . . . . . . . . . . ..Övriga2.105 författningsförslag 442
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilaga
Paragrafregister 445. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inkomstskattelagen 446. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kommunalskattelagen 1928:370 481

. . . . . . . . . . .. . .Lagen 1947:576 statlig inkomstskatt 506om . . . . . .. .Kungörelsen 1950:674 angående grunder för
sådan uppdelning pensionsstyrelsens frivilligaav
försäkring, i punkt tionde1 stycketsom avses av
anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen 520

. .. . .Kungörelsen 1951:723 angående grunder för
uppdelning vissa försäkringar påav en
pensionsforsäkring och kapitalförsäkring 521en . . . . . .Lagen 1951:763 statlig inomstskatt påom
ackumulerad inkomst 522. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lagen 1984:947 beskattning utländskaom av
forskare vid tillfällig arbete i Sverige 524

. . . . . . . . . . . .Lagen 1993:1536 räntefördelning vidom
beskattning 526. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lagen 1993:1537 expansionsmedel 528om . . . . . . . . .Lagen 1993:1538 periodiseringsfonder 530om . . . .. .Lagen 1994:775 beräkning kapitalunder-om av
laget vid beskattning i fåmansföretagägare 531av . . . . .Lagen 1994:1854 inkomstbeskattningen vidom
gränsöverskridande omstruktureringar inom EG 532

. . .Lagen 1996:761 inkomstskattereglerom m.m.
med anledning ändrad bestämmelserav om
aktiekapitalets storlek 535. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Skattebetalningslagen 1997:000 536. . . . . . . . . . . . . .
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Förkortningar

Lagen 1996:761 inkomstskattereglerom
med anledning ändrade bestämmel-m.m. av

aktiekapitalets storlekser om
Arbetsmarknadsutskottet
Betänkande
Bevillningsutskottet
Civilutskottet
Departementsstencil
Lagen 1990:663 ersättningsfonderom
Lagen 1993:1537 expansionsmedelom
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Inkomstskattelagen 1 9981000
Lagen 1998:000 införande inkomst-om av
skattelagen 1998:000
Justitieutskottet
Lagen 1994:775 beräkning kapital-om av
underlaget vid beskattning i fåmans-ägareav
företag
Kommunalskattelagen 1928:370
Kulturutskottet

LAU Lagen 1993:1539 avdrag för underskottom
i näringsverksamhet

Lrr Lagrådsremiss
LSK Lagen 1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgifter
LU Lagutskottet
L2U Andra lagutskottet
Not. Notis
NU Näringsutskottet
OL Lagen 1994:1854 inkomstbeskattning-om

vid gränsöverskridande omstruktureringaren
inom EG

Prop. Proposition
PFL Lagen 1993:1538 periodiseringsfonderom
Ref. Referat
RF L Lagen 1993:1536 räntefordelning vidom

beskattning
RSV Riksskatteverket
RÅ Regeringsrättens årsbok
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inkomstskattstatlig1951:763Lagen om
ackumulerad inkomst
Skattebetalningslagen 1997:000

författningssamlingSvensk
Socialtörsäkringsutskottet

forsärskilda regler1992:1643Lagen om
handelsbolag ifrånbeskattning inkomstav

fallvissa
statlig inkomstskatt1947:576Lagen om

Skogskontolagen 1954: 142
Skatteutskottet

offentliga utredningarStatens
Särskilda utskottet

utskottetsärskildaFörsta
1990:324Taxeringslagen

Trañkutskottet
viduppskovsavdrag1993:1469Lagen om

byte bostadav
1953:272Uppbördslagen

upphovsmannakonto1979:61 1Lagen om
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örfattningsförslagF

1 Förslag till

Inkomstskattelag

Härigenom föreskrivs följande.

INNEHÅLLAVD. I OCH DEFINITIONER

1 kap. Grundläggande bestämmelser kommunal ochom
statlig inkomstskatt

3 § Fysiska obegränsat skattskyldigaär underpersoner någon delsom
beskattningsåret skall betala kommunal inkomstskatt i formav av

kommunalskatt till hemortskommunen, och, hemortskommunenom
ingår i landsting, landstingsskattett till det landstinget. Vad som

hemortskommunmed framgår kap.59 4avses av
Fysiska begränsat skattskyldigaär under helapersoner som

beskattningsåret skall betala kommunal inkomstskatt för gemensamt
kommunalt ändamål.

För sådana begränsat skattskyldiga fysiska med anknyt-personer
ning till utländsk beskickningstats i kap.3 §14 2-4som avses
tillämpas dock bestämmelserna i första stycket.
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för skattenUnderlaget

skatt förvärvsinkomsterFysiska påpersoners

Fysiska skatt på förvärvsinkomster skall beräknas4 § personers
den beskattningsbara forvärvsinkomsten. skall beräknasDenna
följande sätt.

överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverk-Summan av
återstående beloppetsamhet minskas med allmänna avdrag. Det

nedåt till helt hundratal kronor och den taxerade förvärvs-avrundas är
inkomsten.

taxerade förvärvsinkomsten dras sådana avgifter enligtFrån den
allmänna egenavgifter beskattnings-lagen 1994:1744 om som avser

och sjöinkomst-året grundavdrag eller särskilt grundavdragsamt
den beskattningsbara förvärvs-avdrag. återstående beloppetDet är

inkomsten.

Gemensamma bestämmelser

§ Bestämmelser allmänna avdrag finns i kap., grundav-8 57om om
drag i kap. och sjöinkomstavdrag i kap.58 58om a

Hänvisning till andra lagar

Bestämmelser15 § om
förfarandet for fastställa underlaget för skatten taxerin genatt-

finns i taxeringslagen 1990:324,
skyldighet lämna uppgifter till Skattemyndigheten till ledningatt-

finnsfor taxeringen i lagen 1990:325 självdeklaration ochom
kontrolluppgifter, och

fastställshur skatten och betalas finns i skattebetalningslagen-
1997:000.



SOU 1997:77 örfattningsförslagF 21

2 kap. Definitioner och förklaringar

Var finnsdet definitioner och förklaringar

detta kapitell § finns1 definitioner vissa begrepp förklaring-samtav
till hur vissa begrepp används i denna lag. finnsDet definitionerar

förklaringaroch 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 §14person
begränsat skattskyldig juridisk i 6 kap. §7person
beskattningsåri kap.1 12-14
byggnadsinventarieri kap.19 18-20
delägarrätt i 46 kap. 2 §
dödsbo i 3 § och 4 kap.
egenavgifter i §24
europeisk ekonomisk intressegzuppering.EEIG i kap.5 §l
fast driftställe i 27 §
fastighet i 6 §
fastighetsägare i 7 §
fordringsrätt i 46 kap. 3 och 4
fysisk i 4 kap. 1 och 2person
fåmansföretag i kap.51 2 och 3
fåmanshandelsbolag i kap.51 4 §
företagsledare i kap.51 5 §
försäkringsaktiebolag i 4 §
förvaltningsföretag i 34 kap. §13
gift i 20 §
handelsbolag i §3 kap.5 §1samt
hyreshusenheti 15 §
industrienhet i 15 §
inventarieri kap.18 §1
investmentforetag i kap.38 14 §
juridisk i §3person
kapitalförsäkring i kap.53 2 §
kapitaltillgång i kap.22 3 §
kapitalvinst och kapitalforlust i inkomstslaget kapital i 40 kap.
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1-3
kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet

i kap. §22 3-5
koncern i §5
kooperativ förening i 38 kap. §18
lantbruksenheti §15
livförsäkringsföretag i 38 kap. §2
make i 20 §
markinventarier i 20 kap. 15 och 16
näringsbostadsrätt i 19 §
näringsfastighet i §14
närstående i 51 kap. 6 §
obegränsat skattskyldig fysisk i kap. §3 3person
obegränsat skattskyldig juridisk i kap.6 3 §person
option i42 kap. 10 §
passiv näringsverksamhet i 23 §
pension i 10 kap. §6
pensionsförsäkring i kap.53 2 §
pensionssparkonto i kap.53 19 §
privatbostad i 8-12
privatbostadsfastighet i 13 §
privatbostadsforetag i §17
privatbostadsrätt i 18 §
sambo i 21 §
sjuk- eller olycksfallsförsäkring tecknad i samband med tjänst i 10

kap. 8 §
sjöinkomst i 58 kap. 3 och 4a
skadeförsäkringsföretag i kap.38 2 §
skattemässigt restvärde i 18 kap. §8
skattemässigt värde i 29 §
småhus i §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 46 kap. §4
utländskjuridisk i kap.6 §7person
utländskt bolag i 6 kap. 8 och 9
uttagsbeskattning i kap.15 §2
återföring i 30
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AVD. SKATTSKYLDIGHETII

3 kap. Fysiska personer

Obegränsat skattskyldiga

3 § Följande obegränsat skattskyldiga:ärpersoner
Den bosatt i Sverige.ärsom
Den stadigvarande vistas i Sverige.som
Den har väsentlig anknytning till Sverige och tidigaresom som

har bosattvarit här.
Vad i första stycket gällersägs inte sådanasom personer som

enligt §14 begränsat2-4 skattskyldiga.är

3 § Svensk medborgare tillhör svensk beskickning hos utländska som
svensk delegation hosstat, mellanstatlig organisationpermanent eller

svenskt karriärkonsulat eller i övrigt ingår i beskickningens, delega-
tionens eller konsulatets personal och på grund sin tjänst ärsom av
bosatt utomlands också obegränsat skattskyldig.är

Vad i första stycket gällersägs också sådan makesom en persons
och barn under 18 år, de bor hos denne och svenska medborga-ärom
re.

3 b § Rektorn, generalsekreteraren, medlem Iärarkåren eller någonav
ingår i personalen vid Europeiska universitetsinstitutetannan som är

också obegränsat skattskyldig om
artikel i12 protokollet Europeiska universitetsinstitutetsom-

immunitet och privilegier till konventionen den 19 april 1972 om
grundandet europeiskt universitetsinstitutett skall tillämpas påav
honom,

-han vid tidpunkten för tjänstetillträdet obegränsat skattskyl-var
dig i Sverige, och

han bara på grund sin verksamhet i institutets tjänst bosattärav-
i inom Europeiska unionen.staten annan

Vad i första stycket gällersägs också sådan makesom en persons
inte yrkesverksamhetutövar och barnsom haregen som personen

vårdnaden och underhåller.om
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skall vidstycketforsta eller andraisådanEn avsesperson som
den därdubbelbeskattningsavtal mellantillämpning statettav

i Sverige.hemvistSverige haochbosattär ansespersonen

gemenskapernasEuropeiskaprotokolletartikel i143 c§ I om
aprilden 1965till fördraget 8privilegierimmunitet och om upp-

Forkommissionråd ochrättandet gemensamtett gemensamenav
gemenskaper-finns bestämmelsergemenskapernaEuropeiska varom

protokolletartikeln enligtde andraochtjänstemän personer somnas
skall bosatta.på,skall tillämpas anses

och vissa andraföreningarideellaStiftelser,7 kap.
juridiska personer

for inkomstskattskyldiga barajuridiskaFöljande16 § ärpersoner
fastigheter:från innehav av

Tipstjänst,Aktiebolaget-
Galopp,Aktiebolaget ochTrav-

Myrdalsstiftelse,Alva och Gunnar-
utveck-farmacinsstiftelse for främjandeApotekarsocietetens av-

ling m.m.,
Aktiebolag,FinansieringsinstitutBokbranschens-

Hammarskjölds minnesfond,Dag-
med u-länder,för industriellt samarbeteFonden-

samarbete,industrielltfor svenskt-norsktFonden-
Handelsprocedurrådet,-

nyforetagarfonden,Industri- och-
allmäntvinstmedel används tillkontoretsJernkontoret, så länge-

till delägarna,ändamål och utdelning inte-lämnasnyttiga
vetenskap, teknik och50-årsfond forCarl GustafsXVIKonung-

miljö,
Nobelstiftelsen,-
Norrlandsfonden;-

internationell förståelse ochminnesfond forOlof Palmes ge--
säkerhet,mensam
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StandardiseringenSIS i Sverige, så länge dess vinstmedel- -
används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till
medlemmarna,

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

duktutveckling,
Stiftelsen Produktionstekniskt centrumii Borås for tekoindustrin-

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

Stockholm och de motsvarande stiftelserna 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,Stiftelsen-
Svenska bibelsällskapets bibelfond,-
Svenska kyrkans stiftelse for rikskyrklig verksamhet,-
Svenska Penninglotteriet Aktiebolag,-
Svenska Penningspel Aktiebolag,-
Svenska skeppshypotekskassan,-
Svenska UNICEF-kommittén,-
Sveriges exportråd, och-
TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof Pal--

minne.mes

AVD. III UNDANTAGNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

8 kap. Inkomster skattefriaärsom

Stipendier m.m.

Stipendier5 § skattefria deär avsedda forär mottagarensom
utbildning. Stipendier avsedda for andra ändamål skattefriaär ärsom

de inte forersättning arbete har utförtsär eller skall utförasom som
för utbetalarens räkning. Med stipendium inte periodiskaavses



Fötjfattningsförslag SOU26 1997:77

Marie Curie-stipendierutbetalningar. i kap.l 1 38 § ärsom avses a
dock aldrig skattefria.

Bidrag från Stiftelsen Hammarskjölds minnesfond alltidDag är
skattefria de betalas för utbildning och förut mottagarens attom

stiftelsensfullfölja ändamål.
Bestämmelser vissa periodiska understöd inte skall tasom som

intäkt finns i kap.11 39upp som

Räntor

på återbetald skatt, tull eller avgift enligt följande6 § Räntor bestäm-
skattefria:melser är

61 § lagen 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt,om-
kap. § lagen5 13 1984:151 punktskatter och prisregle-om-

ringsavgiñer,
och lagen stämpelskatt40 42 1984:404 vid inskriv-om-

ningsmyndigheter,
33 §tullagen och1994:1550,-

kap. och skattebetalningslagen19 2 12-14 1997:000.-

§ enligt §6 Räntor 22 tredje stycket lagen 1993:737 bostads-a om
bidrag skattefria.är

§ Ersättningar vid förlust25 eller skada tillgångar fartygnär etta
förolyckas skattefria, de lämnas från tillredare arbetstagareär om som
har sjöinkomst.

Ersättningar vid självförvaltning

Ersättningar31 § i form avdrag på ordinarie hyraa av som en
hyresgäst får för utföra enklare förvaltningsuppgifteratt en
hyresfastighet inom for självforvaltning skattefria,öppetett system är

de bestämts i förhandlingsöverenskommelse enligt hyresför-om en
handlingslagen 1978:304 eller i avtal mellan hyresvärdett annat en
och eller flera hyresgäster. gäller dockDetta bara till den delen
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hyresavdraget inte överstiger den bostadens andel den totalaegna av
kostnaden för dessa förvaltningsuppgiñer och under förutsättning att
samtliga hyresgäster deltar i självförvaltningen får hyresavdragsom
med belopp.samma

Vad i första stycket gällersägs i motsvarande utsträckning isom
fråga avdrag avgifter i bostadsrättsföreningar, bostadsforening-om

bostadsaktiebolag och liknande sammanslutningar.ar,

Räntor

10 § Följande och avgifter skall interäntor dras av:
enligt kap.8 §1 studiestödslagenräntor 1973:349,-

avgifter enligt 22 § tredje stycket lagen 1993:737 bostads-om-
bidrag, och

enligt 36 § lagenräntor 1996:1030 underhållstöd.om-

11 § Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser
skall inte dras av:

52, 52 och lagen55 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt,a om-
kap.5 12 § lagen 1984:151 punktskatter och prisregle-om-

ringsavgifter,
60 § fordonsskattelagen 1988:327,-

§tullagen31 1995:1550, och-
19 kap. och2 4-9 skattebetalningslagen 1997:000.-

Dröjsmålsavgifter beräknade enligt lagen 1997:000 dröjs-om
målsavgiñ skall inte dras av.

Företagsbot och sanktionsavgifter

12 § Följande skall inte dras av:
företagsbot enligt kap.36 brottsbalken,-
straffavgifter enligt 8 kap. § tredje7 stycket rättegångsbalken,-
överlastavgifter enligt lagen 1972:435 överlastavgift,om-
avgifter enligt 3 § lagen 1975:85 med bemyndigande att-

meddela föreskrifter in- eller utförselom av varor,
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avgifter enligt kap. § och kap. § aktiebolagslagenll 16 13 6 a-
1975:1385,

felparkeringsavgift,avgifter enligt lagen 1976:206 om-
avgifter enligt kap; § arbetsmiljölagen8 5 1977:1160,-
överforbrukningsavgifter enligt ransoneringslagen l 9782268,-
vattenfororeningsavgifter enligt lagen 1980:424 åtgärderom-

från fartyg,vattenfororeningmot
avgifter § arbetstidslagenenligt 26 1982:673,-

kontrollavgiftkontrollavgifter enligt lagen 1984:318 vidom-
parkering,olovlig

lagringsavgifter enligt lagen 1984:1049 beredskapslagringom-
försörjningsberedskap påolja och kol eller lagen 1985:635 omav

naturgasområdet,
avgifter enligt kap. plan- och bygglagen10 1987: l 0,-
avgifter enligt kap:.7 § utlänningslagen 1989:529,10-

insiderlagen ochavgifter enligt 21 § 1990:1342,-
skatt energi.avgifter enligt 10 kap. § lagen 1994:17765 om-

Arbetsgivaransvar

Skatteavdrag arbetsgivare betalningsskyldig for enligt13 § ärsom en
skattebetalningslagen 1997:000 skall inte dras av.

TJÄNSTAVD. IV INKOMSTSLAGET

10 kap. Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget
tjänst

Intäkter

§ Intäkter skall det beskattningsår de kan disponeras eller9 påtas upp
något kommer den skattskyldige formtill del, till exempel isättannat

bostads- kostförmån.ellerav
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10 § Förmån fritt eller delvis fritt drivmedel skall hänföras tilla av
månaden efter den då förmånen kommit den skattskyldige till del.

11 § Ytterligare bestämmelser beskattningstidpunkten finns föra om
avskattning pensionsförsäkring i kap.53 18 ochav-
avskattning pensionssparkonto i kap.53 30av-

13 § Sådan särskild skatt eller avgift ingår i slutlig skatt enligtsom
skattebetalningslagen 1997:000 skall dras det beskattningsår dåav
skatten debiteras.

Förmåner till skattskyldiga med sjöinkomst

3 § Förmån fri till eller från fartyg eller kostnadsersättninga av resa
för sådan skall inte intäkt hos skattskyldigatas harresa upp som som
sjöinkomst och har fartyget tjänsteställe. Detta gäller intesom som

fartyget går i närfart. Vad med närfart framgårom 58som avses av a
kap. 6

Förmån datorav

4 § Förmån för privat brukatt använda datorutrustninga av en som
arbetsgivaren tillhandahåller skall inte intäkt. Dettatas gällerupp som
dock bara förmånen väsentligen riktar sig till hela den stadigva-om
rande personalen på arbetsplatsen.
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Studiestöd

skallsamband med studierersättningar iFöljande§29 tas somupp
intäkt:

enligt studiestödsla-vuxenstudiebidragkorttidsstudiestöd och
1973:349,gen

§i kap.doktorander 4 3utbildningsbidrag försådant avsessom
studiestödslagen,

särskiltenligt lagen 1983:1030vuxenstudiebidrag om
arbetslösa,vuxenstudiestöd för

vuxenutbildningvidoch timersättningutbildningsbidragsärskilt
enligt kap. 3 §utvecklingsstörda särvux lpsykisktför vuxenut-a

och18,bildningslagen 198421 l
svenskunder-timersättning vidutbildningsbidrag ochsärskilt

skollagen 1985:1100.sfi enligt kap.invandrare 13visning för

Arbetslöshetsbidrag

skallsamband med arbetslöshetFöljande bidrag i30 § tas somupp
intäkt:

ochsvensk arbetslöshetskassa,dagpenning från
arbetsmarknads-dagpenning vidstatsbidrag motsvararsom
näringsverksam-lämnas till denutbildning och startar egensomsom

inledningsskedetförsörja sig underför han skall kunnahet att av
verksamheten.

bestämmelserbetalas enligtgäller också dagpenningDetta utsom
myndighet till deltagareregeringen eller statligmeddelats avsom av

likställda med demarbetsmarknadsutbildning och till andrai ärsom
dagpenning.fråga till sådani rättom

pensionsförsäkringarUtländska

§försäkring enligt kap. 4Pension från sådan 5336 § som aena
intäkt till den delpensionsförsäkring skall inte tas upp somanses som

visarden skattskyldige
för försäkringen inte fått draspremier han betalatatt av,som-

eller
för försäkringenhan förmånsbeskattats utan att ett motsvaran-att-

fåttde avdrag göras.
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Första stycket gäller inte till den del avdrag inte tätt pågöras
grund bestämmelserna i kap.54 3-12 och §§.16av

Vid tillämpning denna paragraf beaktas avdrag och beskattningav
både i Sverige och utomlands. Med avdrag likställs skattereduktion
eller liknande skattelättnad utomlands.

Marie Curie-stipendier

38 § Forskarstipendium Marie Curie-stipendiuma direktutsom ges
eller indirekt Europeiska gemenskaperna skall intäkt.av tas upp som

Skattskyldiga med sjöinkomst

3 § Skattskyldiga har sjöinkomst har intea till avdragsom rätt som
i 5-23 vid tjänstgöring ombord. Sådanaavses skattskyldiga anses

ha sitt tjänsteställe det fartyg där de fullgör sitt arbete.

Tjänsteresor med bil eller förmånsbilegen

4 § Kostnader för tjänsteresor med bil skall dras med 1 kronaegen av
och 30 for varjeöre körd kilometer.

Om skattskyldig använder sin förmånsbil fören tjänsteresor och
betalar samtliga kostnader för drivmedel förenadeär medsom

skall kostnader för dieselolja drasresorna, med 50 for varjeöreav
körd kilometer och kostnader för drivmedel med 80annat föröre
varje körd kilometer.
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Ökade vid tjänsteresorlevnadskostnader

huvuddelenutförskattskyldigedär denplatsdenTjänsteställe§ är7
arbetsplatsereller påförflyttningdetta underUtförsarbete.sittav

där denden platsregeltjänsteställe iväxlar,tidenhela somansessom
ochförberederellerarbetsmaterialoch lämnarhämtarskattskyldige

arbetsuppgifter..avslutar sina
enligt vadbegränsad tidplats pågårvarjepåarbetetOm somen

anläggningsbranschenochbyggnads-inomarbetenvissagäller för
tjänsteställe.bostadenbranscher,liknandeoch somanses

tjänsteställe. DetsammabostadenreservofficerareFör somanses
uppdragstagareliknandeandraochjurymännämndemän,forgäller

ellerhyresnämndforvaltningsdomstol,domstol, allmänallmäni
arrendenämnd.

Hemresor

vistas påsitt arbetegrundskattskyldig på ort§ När23 annanenaven
for draskostnader hemresorskallfamilj bor,eller hansdär handenän

längre 50och arbetsorten änmellan hemorten äravståndetomav,
ochveckahemresahögstskall förAvdragkilometer. göras peren

unionensEuropeiskamellanellerinomkostnader förbara För resor
EES-länderna.medlemsländer eller

färd-billigasteför detkostnadenefterberäknasskallAvdraget
förkostnaderoskäligaoch inteflygresakostnader förSkäligasättet.

alltid drasdockskalltågresa av.
forkostnaderskallkommunikationer,godtagbarasaknasdetOm

förmånsbil drasskattskyldigesmeddenellerbilmed avegenresa
arbets-ochbostadenmellanförgällerdet beloppmed resorsom

dengäller också använtoch §§. Dettaenligt 26 28platsen ensom
intenärstående till honomellersambohansformånsbil menensom

skattskyldig för.självhan är
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Arbetsresor

26 § Kostnader för arbetsresor med bil skall dras baraegen av om
avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen minst fem kilometerär
och det klart framgår den skattskyldige använda bilatt attgenom egen
i stället för allmänna transportmedel regelmässigt tidsvinst pågör en
sammanlagt minst två timmar.

Kostnader för arbetsresor med bil skall också drasegen av om
bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används
i tjänsten minst 60 dagar under året, skall kostnaderna dras för allaav
de dagar bilen i tjänsten. bilenAtt används ianvänts tjänstensom
beaktas dock bara körsträckan minst 300 mil år.ärom per

Avdrag skall med krona1 och förgöras 30 varje körd kilo-öre
frågaI gjortsmeter. med förmånsbil finns särskildaom resor som en

bestämmelser i 28
Kostnader for bro- och fárjeavgifterväg-, skall också dras av.

28 § För skattskyldiga arbetsresor med sin formånsbilgör skallsom
i stället för vad i §26 tredje stycket kostnader for diesel-som anges
olja dras med 50 körd kilometeröre och kostnader forav per annat
drivmedel med 80 körd kilometer.öre Detta gäller också denper som

med förmånsbilgör hans sambo eller närståenderesorna en som en
till honom inte han själv skattskyldig för.ärmen

Avgifter till arbetslöshetskassa m.m.

33 § Avgifter till svensk arbetslöshetskassa skall dras Kan avdragav.
komma frågai i flera inkomstslag, skall de dras i det inkomstslagav
där intäkterna är störst.

Avdrag skall for avgiftergöras till utländskäven arbetslöshetskas-
eller motsvarande avgifter enligt utländsk försa stats systemen

förmåner vid arbetslöshet, intäkt arbete i det landet skallom tasav
intäkt tjänst under beskattningsåret och utgiften inte skallupp som av

dras enligt kap.57 6 Avdrag skall bara demgörasav ärav som
obegränsat skattskyldiga under beskattningsåret. Om de obegränsatär
skattskyldiga bara under del beskattningsåret skall avdrag görasen av
för avgifter den tiden.som avser

17-07182
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NÄRINGSVERKSAMHETINKOMSTSLAGETAVD. V

13 kap. Avgränsning inkomstslaget näringsverksamhetav

tillgångar och skulderVissa

Delägarrätter, fordringsrätter, andelar i svenska handelsbolag och8 §
tillgångar i kap. räknas tillgångarsådana 49 inte isom avses som

näringsverksamheten för enskilda näringsidkare.
räknasskall dock tillgångar i näringsverksamheten deDe som om

ar
lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar eller liknande-

tillgångar,
inventarier eller fordringar grund avyttring inventarier,av av-
banktillgodohavanden hör till näringsverksamheten,som-
andelar i kooperativa föreningar förutsatt innehavetatt av an--

betingasdelarna näringsverksamheten, ellerav
fordringar medlemmar koopera föreningari har förening-som-

förutsatt medlemskapet i föreningen betingas näringsverk-atten av
samheten.

Representation

för3 § Utgifter representation och liknande ändamål skall dras av
bara de har omedelbart samband med verksamheten, såsom då detom
uteslutande fråga inleda eller upprätthålla affársforbindelserär attom
eller liknande, eller då utgifterna avserjubileum eller personalvård.
Avdraget får inte överstiga vad kan skäligt. frågalsom anses om
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utgifter för lunch, middag eller fårsupé avdraget inte överstiga 90
kronor och måltid med tillägg för mervärdesskatt till denper person
del denna inte skall dras enligt 8 kap. eller återbetalas enligt l0av
kap. mervärdesskattelagen 1994:200.

Fusionskostnader

7 § Kostnader överlåtande och Övertagande företag har ia som
samband med fusion, till exempel för rådgivning, prospekt och
annonsering, skall dras Detta gäller vid sådana fusionerav. som avses
i 35 kap. § första1 stycket andra fusioner enligt 14 kap.samt §1
aktiebolagslagen 1975:1385.

Organisationskostnader

7 b § Kostnader aktiebolag har i samband med förändringettsom av
aktiekapitalet eller för förvaltning bolagets kapital, till exempel förav
rådgivning, prospekt och annonsering, kostnader för utbetalningsamt

utdelning skall dras Detsamma gäller ekonomisk föreningsav av. en
kostnader i samband med ökning föreningens medlems- ochav
förlagsinsatser för förvaltning insatserna.samt av

Mervärdesskatt

16 § Avdrag skall inte för sådan ingåendegöras skatt enligt mervär-
desskattelagen 1994:200 medför till avdrag enligt 8 kap.rättsom
eller återbetalning enligt lO kap. nämnda lag.

Avdrag skall för mervärdeskatt,göras skattenom avser
utgående skatt i strid med kap.15 11 § har tagitssom upp som-

intäkt och har betalas till ellerstaten,som
skatt återförs enligt kap.9 eller5 6 § mervärdesskattelagensom-

och betalas till på det i 9 kap.staten § förstasätt 3som som anges
stycket 2 nämnda lag.

Om mervärdesskatt har dragits enligt andra stycket sättssom av
ned, skall motsvarande del avdraget återföras.av
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medelFörluster kontantaav

brott skall dras baraFörluster kontanta medel19 § av oma av genom
uppfyllda.skattskyldige visar förutsättningarna för avdragden äratt

fårför förlust kontanta medel stöld eller rån inteAvdrag genomav
normalt innehavmed belopp vadängöras större motsvarar avsom

verksamheten, finns särskilda skäl.kontanter i det inteom

Bilkostnader

Kostnader för med bil i näringsverksamheten skall26 § resor egen
for varje körd kilometer. gällerdras med krona och 30 Detta1 öreav

näringsverksamheten.dock inte bilen tillgång iärom en
handelsbolagsådan delägare i svenskt skallOm etten som

för bilförmån från bolaget använder bilen för iuttagsbeskattas resor
betalar samtliga kostnader för drivmedelnäringsverksamheten och

forförenade med skall kostnader dieselolja drasär resorna, avsom
för varje körd kilometer och kostnader för driv-med 50 öre annat

medel med för varje körd kilometer.80 öre

Avgifter till arbetslöshetskassa

avgifter tillämpas bestämmel-§ fråga till arbetslöshetskassa32 l om
kap. förstai 33 § stycket.12serna

22 Kapitalvinster och kapitalförluster ikap.
näringsverksamhet

närståendeAvyttringar med kapitalförlust till företag

Kapitalförluster skall inte dras juridisk6 § när avyttrarav en person
till juridisk juridiskatillgångar och de ären annan person personerna

dotterföretagmoder- och eller under i huvudsakstår gemensam
ledning.
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Om förvärvaren skattskyldig för inkomstär tillgångarna, gällerav
första stycket bara tillgångarna kapitaltillgångarär också hosom
förvärvaren

Om kapitalförlust inte skall dras skall avdrag för förbättran-en av,
de reparationer och underhåll inte återföras enligt kap.23 Vad som

med förbättrande reparationer och underhåll framgår 23 kap.avses av
2 § andra stycket och 10 § andra stycket.

7 § Om förvärvaren skattskyldig förär inkomst tillgångarna, in-av
träder förvärvaren i överlåtarens skattemässiga situation i fråga om
anskaffningsvärde och påverkar kapitalvinstberäkning.annat som en
Vidare skall 8-1 O tillämpas.

Avyttringar medvkapitalvinst delägarrätter till närståendeav
företag

11 § Kapitalvinster skall inte intäkt juridisktas närupp som en person
näringsbetingade aktier elleravyttrar andelar i svenska aktiebolag,

svenska handelsbolag, svenska ekonomiska föreningar eller utländska
juridiska det avyttrade företaget till svensk juridiskpersoner en

inom svenska koncern.person samma
Första stycket gäller bara om

moderföretaget i koncernen aktiebolag,är ekonomiskett en
förening, sparbank eller ömsesidigt skadeförsäkringsföretag,etten

överlåtaren inte samtidigt ingår i svensk koncernen som
förvärvaren inte ingår

tillgångarna kapitaltillgångarär också hos förvärvaren,
förvärvaren skattskyldig förär kapitalvinst vid avyttringen av

tillgångarna, och
kapitalvinst vid förvärvarens avyttring tillgångarnaen inte ärav

undantagen från beskattning i Sverige på grund dubbel-ettav
beskattningsavtal.

Vid tillämpning andra stycket beaktas2 inte sådana koncernerav
del denär koncern i första stycket.som en av som avses

14 § Riksskatteverket får medge kapitalvinst inte skallatt tasen upp
intäkt svenskt aktiebolag,när ett svensk ekonomisksom förening,en

svensk sparbank eller svenskt ömsesidigten ett skadeförsäkrings-
företag samtliga aktieräger i utländskt bolag ochett dessa tillavyttrar
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aktier i denna paragrafutländskt bolag. Vad sägsett annat omsom
fråga andra andelar.gäller också i om

gäller barastycketFörsta om
förvärvandeföretaget samtliga aktier i detdet överlåtande äger-

bolaget,
från fast driftställeförvärvande bolaget inte har inkomstdet ett-

i Sverige,
hemmahörande i land detavyttrade bolagetdet är samma som-

bolaget, ochförvärvande
direkt eller indirekt, aktier meddet avyttrade bolaget inte, äger-

i bolagkapitalandel överstigereller 25 procent ettröst- somsomen
hemmahörande i något land.är annat

förvaltnings-får överklagas hos allmänRiksskatteverkets beslut
domstol.

Näringsbidrag

återbetalningsskyldighetMed näringsbidrag stöd2 § utan somavses
näringsidkare för näringsverksamhetenlämnas till staten,aven

kommunenjuridiskaEuropeiska gemenskaperna, landsting, personer
allmänningsskogari kap. 16 och och enligt7 15, 19avsessom

allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.lagen 1952:167 om

Beloppsgränser

Juridiska får dra högst belopp5 § 20ett motsvararpersoner somav
föreöverskottet näringsverksamheten avdraget.procent av av

Enskilda näringsidkare och fysiska6 § delägare iärpersoner som
handelsbolag fårsvenska dra högst belopp 20ett motsvararav som

för periodiseringsfond justerat positivt resultat.procent ettav
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Med det for periodiseringsfond justerade resultatet över-avses
skottet eller underskottet näringsverksamheten före avdrag förav
avsättning till periodiseringsfond

ökat med
avdrag för egenavgifter enligt kap.16 28 och-
avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 30 kap.,-

minskat med
sjukpenning och liknande ersättningar i 15 kap. 13som avses-
återfort avdrag for egenavgifter enligt kap.16 28 och-
återfört avdrag for avsättning till expansionsfond enligt 30 kap.-

6 § Med kapitalunderlaget for expansionsfond skillnadenavses
mellan värdet tillgångarna och värdet på skulderna i närings-
verksamheten vid beskattningsårets utgång

ökat med
underskott näringsverksamheten till den del avdrag förav-

underskottet inte enligt någongörs de bestämmelser iav som anges
kap.14 24 § första och andra styckena,

sådan övergångspost i kap.31 14 § förstaen stycket,som avses-
och

sådan särskild vid gåvapost i 6en a-6 §§,arv, m.m. som- avses c
minskat med

sådana tillskott till verksamheten Linder beskattningsåret- som
i syftegörs varaktigtannat än Öka kapitaletatt i verksamheten.

Bestämmelserna i 31 kap. 9-14 vilka tillgångar och skulderom
räknas till näringsverksamheten, hur tillgångarnasom värderasom

övergångspostensamt skall tillämpas också vid beräkningom av
kapitalunderlaget för expansionsfond.
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fastighet förvärvasfår beräknassärskild§ En6 post genomenoma
anledningbodelning medgåva ellerellertestamente avgenomarv,
förvärvarensochmakes dödäktenskapsskillnad eller summan av

kapitalunderlagdetexpansionsfond ochkapitalunderlag för som
förvär-understigerförvärvet 72sig tillhänför procent summan avav

expansionsfonden. För-expansionsfond och den övertagnavarens
vidskall beräknasexpansionsfondochkapitalunderlagvärvarens

kapitalunder-medan detförvärvetbeskattningsåret föreutgången av
expansionsfondenförvärvet och denhänför sig tilllag övertagnasom

om-fastighe-stycke gäller baraförvärvstidpunkten. Dettavidberäknas
hos förvärva-den tidigaresåväl hoskapitaltillgång ägarenärten som

ren.

denbelopptilluppgårsärskilda§ Den6 b posten somsamma
kap. bberäknad enligt3l 14räntefördelning,försärskilda posten

expansions-förkapitalunderlagetfår ökasärskilda6 § Den postenc
kapitalunderlaget 72så beloppmed högstfond motsvararstort attett

i 6expansionsfondensammanlagdadenprocent asom avsesav
delnågonbara så längefår ökas medKapitalunderlaget posten av

kapitalunderlagetnäringsverksamheten. Omfinns kvar ifastigheten
minst 72visst årmedföre ökningen procentmotsvararposten ett av

kapitalunderlaget medökaupphörexpansionsfonden, rätten att
posten.

expansionsfond delägarenskapitalunderlaget förMed§9 avses
enligtbolaget beräknat 47för andelen ianskaffningsvärdejusterade

beskattningsårets utgångvidkap.
medökat

första stycket,§i 31 kap. 17övergångspostsådan som avsesen
minskat med

expansionsfonden,28 procent av
beskattningsåretundertillskott till verksamhetensådana som

ochkapitalet i verksamheten,varaktigt ökasyftei ängörs attannat
till del-till närståendetill delägaren ellerfrån bolagetlån4. en

marknadsmässig.på lånetinte ärräntanägaren, om
kapital-lagertillgång, medhandelsbolagetandelen iOm är avses

skattemässiga värdeexpansionsfond stället andelensför iunderlaget
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vid beskattningsårets utgångjusterat med och i första3 4posterna
stycket.

Bestämmelsen övergångsposten i kap. § skall tillämpas31 17om
också vid beräkning kapitalunderlaget för expansionsfond.av

fårI vilka fall fonderna övertas

enskildFrån näringsidkare till enskild näringsidkareannan

14 expansionsfond får§ En övertas om
samtliga realtillgångar i enskild näringsverksamhet övergåren-

till obegränsat skattskyldig fysisk testamente,en person genom arv,
gåva eller bodelning, och

vid eller skriftligen förklarar han-mottagaren testamente attarv
expansionsfonden, ellerövertar

vid gåva eller bodelning träffar skriftligt avtalparterna om-
övertagandet.

Expansionsfonden får dock inte till den del den överstigerövertas
138,89 värdet realtillgångarna i näringsverksamhetenprocent av av
vid utgången det tredje beskattningsåret före det aktuella ökat medav

tredjedel. Värdet realtillgångarna skall beräknas på det sätten av som
i 31 kap. § första12 stycket ochl-4 7 13samtanges

Om expansionsfonden den fonden självövertas, övertaranses som
ha gjort avsättningarna och avdragen för dem.

31 kap; Räntefördelning

Hur räntefördelning görs

ochPositivt fördelningsbeloppnegativt

3 § Ett positivt fördelningsbelopp beräknas positivtatt ettgenom
kapitalunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan
vid utgången november andra året före taxeringsåret ökad med femav
procentenheter.
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fördelningsbeloppnegativt beräknas negativtEtt att ettgenom
kapitalunderlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan
vid tidpunkt ökad med procentenhet.samma en

beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid tolvOm än
skall fördelningsbeloppet i motsvarandemånader, justeras mån.

kapitalunderlaget beräknas framgår §§.Hur 8-17av

Kapitalunderlaget

Enskilda näringsidkare

för räntefördelning förMed kapitalunderlaget enskild närings-8 § en
idkare skillnaden mellan värdet tillgångarna och värdetpå påavses
skulderna näringsverksamheten föregåendei vid det beskattningsårets
utgång

ökat med
underskott näringsverksamheten under det föregående be-av-

skattningsåret till den del avdrag för inte harunderskottet gjorts enligt
bestämmelsernågon de i kap. § första och andra14 24av som anges

styckena,
kvarstående fördelningsbelopp,sparat-

sådan övergångspost i och14en som avses-
sådan särskild vid gåva iposten arv, m.m. som avses-
§§,14 a-14 c

minskat med
72 expansionsfonden enligt kap. vid det30procent av-

föregående beskattningsårets utgång, och
sådana tillskott till verksamheten föregåendeunder det beskatt--

ningsåret gjorts i syfte varaktigt öka kapitalet iannat än attsom
verksamheten.

tillgångar10 § Som eller skulder i näringsverksamheten räknas inte
fordringar eller skulder som avser

statlig inkomstskatt,-
statlig förmögenhetsskatt,-
kommunal inkomstskatt,-
expansionsfondsskatt,-
egenavgifter,-
avkastningsskatt enligt §2 lagen5 1990:661 avkast-om-

ningsskatt på pensionsmedel,
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särskild löneskatt enligt lagen 1991:687 särskild löneskattom-
på pensionskostnader,

statlig fastighetsskatt,-
mervärdesskatt skall redovisas i självdeklaration enligt 10som-

kap. 31 § skattebetalningslagen 1997:000,
avgift enligt lagen 1994:1744 allmänna egenavgifter, ochom-

skattetillägg och förseningsavgiñ enligt taxeringslagen-
1990:324.

14 § Med övergångsposten negativt fördelningsunderlagett vidavses
1995 års taxering. Om den skattskyldige på grund förlängt räken-av
skapsår inte taxerades för näringsverksamheten då, i stället ettavses
negativt fordelningsunderlag vid 1996 års taxering.

Övergångsposten skall beräknas sådan jämkning för-utan av
delningsunderlaget gällde då, beskattningsåret omfattadesom om
längre eller kortare tid tolv månader.än Om fastighet ären som
kapitaltillgång vid den taxeringen till lägre belopptogs detett änupp
högsta de värden följer § första12 stycket ellerav 4 13som av
skall övergångsposten minskas med mellanskillnaden.

Om näringsverksamheten övergår till fysisken person genom arv,
gåva, bodelningtestamente, eller liknandepå förvärvarensätt, övertar

övergångsposten.

14 § En särskild får beräknas fastighetpost forvärvasa om en genom
eller gåvatestamente eller bodelning medarv, anledninggenom av

äktenskapsskillnad eller makes död och det kapitalunderlag för
räntefördelning hänför sig till förvärvet negativt vid förvärvs-ärsom
tidpunkten. Detta gäller bara fastigheten kapitaltillgångär såvälom
hos den tidigare hos förvärvaren.ägaren som

14 b § Den särskilda uppgår till beloppposten ett detmotsvararsom
negativa kapitalunderlag for räntefordelning hänför sig tillsom
förvärvet, beräknat vid forvärvstidpunkten. Posten får dock inte
överstiga beloppett den ersättningmotsvarar lämnas forsom som
fastigheten minskad med det högsta värdet för fastigheten vid
förvärvstidpunkten enligt 12 § första stycket eller4 13 § och ökad
med 72 procent övertagen expansionsfond. Ett åtagandeav att ta över
expansionsfonden räknas inte ersättning.som

Om del fastigheten övergår till någonen av skallägare,annan
minskas iposten motsvarande mån.

Om fastigheten och driften den räknas till olika närings-av
verksamheter och förvärvaren eller hans närstående inom två år före
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obetydligitillskjutit kapitalförvärveteller efter änförvärvet mer
till, skalldriften räknasnäringsverksamhettill denomfattning som

i motsvarande mån.minskasposten

för räntefördel-kapitalunderlagetfår ökasärskilda14 § Den postenc
negativa kapitalunderla-detbeloppmed högstning motsvararett som

ökningen mednäringsverksamheten förei posten.get
dellänge någonbara såfår ökas medKapitalunderlaget posten av

kapitalunderlagetnäringsverksamheten. Omkvar ifastigheten finns
upphörnegativt,inte längrevisst årmedföre ökningen ärettposten

kapitalunderlaget medöka posten.rätten att

Handelsbolagsdelägare

för delägare iräntefördelningförkapitalunderlagetMed ett16 § en
föranskaffningsvärdetjusteradehandelsbolag detsvenskt avses

beskatt-föregåendevid detberäknat enligt kap.bolaget 47andelen i
utgångningsårets

medökat
ochfördelningsbelopp,kvarstående sparat-

iövergångspost 17sådan avsessomen-
medminskat

föregående beskatt-under dettill verksamhetensådana tillskott-
kapitalet i verk-varaktigt ökasyftegjorts iningsåret än attannatsom

ochsamheten,
tillnärstående del-någonbolaget till delägaren ellerlån från-

lånet intepåaktuella beskattningsåret,under det ärräntanägaren om
marknadsmässig.

andelräntefördelning förförkapitalunderlaget ärMed somavses
medvärdetjusteratskattemässigai stället detlagertillgång posterna

stycket.i första
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Skattefria utdelningar

Med utdelning i inte sådan utdelning på andelar11 § 12-18avses
kooperativa föreningar i form rabatt eller pristilläggi denav som

föreningenutdelande skall dra enligt 38 kap. 19av
svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk föreningOm ett en

dubbelbeskattningsavtal skall ha hemvist ienligt utländskett anses en
skall företaget vid tillämpning 12-21stat, av anses som en

utländsk juridisk i denhemmahörande utländskaärperson som
staten.

Hänvisningar

13 § Bestämmelser fusioner finns också i frågaom om
kostnader i samband fusionmed i kap.16 7 a-
periodiseringsfonder i kap.27 8 och 14 §§,-
ersättningsfonder i kap.28 20 och §§, och23-
underskott i kap.39 14-20 §§.-

38 kap. Beräkning överskott och underskott för vissaav
juridiska personer

Om företag17 § upphör investmentföretag, skall 40ett att vara
värdet företagetspå delägarrätter vid ingångenprocent av av

beskattningsåret intäkt. företagetsOm värdet på delägar-tas upp som
högre vid ingången femnågot de föregående beskatt-rätter var av av

ningsåren och företaget investmentföretag det året, skall intäktenvar
i stället beräknas på det högsta dessa värden.av

stället för vadI i första fårstycket företaget intäktsägssom som
kapitalvinster på delägarrätter minskat medta upp summan av sum-
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motsvarande kapitalförluster företaget haft under den tidman av som
det har varit investmentföretag, dock tidigast från och med in-som

gången år 1991.av
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte före-om

upplöses likvidation.taget genom

Utdelning kooperativ19 § förening lämnar vinsten densom en av av
kooperativa verksamheten i form rabatt eller pristillägg i för-av
hållande till gjorda köp eller försäljningar skall dras av.

föreningenOm har medlemmar får sådan utdelningsom som
enligt kap. § inte skall41 14 intäkt hos dem och det intetas upp som

fråga bara enstaka medlemmar, får utdelningen dras medär om av
högst belopp statslåneräntan vid utgångenett motsvararsom av
november andra året före taxeringsåret minskad med två procent-
enheter och multiplicerad med medlemmarnas omsättningsumman av
med föreningen.

41 kap. Intäkter och avdrag i kapital

Ränteinkomster,1 § utdelningar, intäkter vid uthyrning privat-av
bostäder allaoch andra intäkter på grund innehav tillgångarav av

kapitalvinster skall intäkt, inte någotsamt tas annatupp som om
i detta kapitel eller i eller8 41 kap.anges a

förKostnader förvärva och bibehålla intäkter, andraatt ränte-
utgifter och kapitalförluster skall dras inte något annatav, om anges
i detta kapitel eller i 9 eller kap.55 Begränsat skattskyldiga skall dock
inte dra ränteutgifter inte kostnader för förvärva ellerär attav som
bibehålla intäkter.
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Vissa utdelningar och utskiftningar

Utdelning aktier dotterbolagiav

16 Utdelningar från§ svenska aktiebolag i form aktier i ett annatav
aktiebolagsvenskt skall inte intäkt,tas upp som om

utdelningen lämnas i förhållande till antalet innehavda aktier,
aktier i det utdelande bolaget inregistrerade vid svenskär en

börs,
det utdelande bolaget vid utdelningstillfället, direkt eller

indirekt, samtliga aktier i det andra bolaget och har gjort detäger
sedan det föregående beskattningsårets ingång eller sedan det andra
bolaget började bedriva verksamhet något slag,av

samtliga aktier i det andra bolaget delas ochut,
den verksamhet därefter bedrivs eller skall bedrivas isom

vartdera bolaget inte obetydlig omfattning i förhållande till denär av
verksamhet bedrevs i det utdelande bolaget.som

Förutsättningarna i första stycket och gäller inte i fråga2 5 om
utdelning från bankaktiebolag. Förutsättningen i första stycket 5
gäller inte heller i fråga utdelning från kreditmarknadsbolagettom

moderbolag i koncern där det ingår bankaktiebolag.är ettsom en
Vad i första och andra styckena gällersägs ävensom om

utdelningen inte aktierna i det utdelande bolaget.mottagaren ägerav

41 kap. Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoteradea
företag

1 § detta kapitel finnsI bestämmelser i vilken utsträckningom
utdelningar och kapitalvinster aktier och andelar inte skall tas upp

intäkt.som
Bestämmelserna gäller utdelningar och kapitalvinster

aktier i svenska aktiebolag,-
andelar i svenska ekonomiska föreningar inte ärsom-

kooperativa, och
aktier i utländska juridiska inkomstbeskattningenpersoner om-

den juridiska inte väsentligt lindrigare inkomstbe-är änav personen
skattningen enligt denna lag svenskt företag med motsvarandeettav
inkomster.

Vad aktier i detta kapitel gäller också i frågasägssom om om
andra andelar.
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§ Bestämmelserna tillämpas2 inte utdelning från företag,ett om
företaget marknadsnoterat,är
företaget under det räkenskapsår beslutet utdelningsom om
eller under något fyrade föregående räkenskapsåren, direktavser av

eller dotterföretag, aktier med eller kapitalandelett ägt röst-genom en
på eller25 i svenskt marknadsnoterat aktiebolag ellerprocent ettmer

marknadsnoterad utländsk juridisken person,
företaget, det förvaltningsföretag, under det räken-är ettom

skapsår beslutet utdelning direkt eller ett annatsom om avser, genom
förvaltningsföretag, någon aktie i svenskt marknadsnoteratägt ett
aktiebolag eller marknadsnoterad utländskjuridisk elleren person,

företaget privatbostadsföretag.är ett
företagEtt marknadsnoterat någon aktie företageti äranses om

marknadsnoterad. frågaI marknadsnoterade företag finns bestäm-om
melser i 9 och 10 §§.

Utdelning

Utdelning3 § skall intäkt bara till den del den överstigertas upp som
lättnadsbeloppet. Lättnadsbeloppet är summan av

underlaget för lättnadsbelopp multiplicerat med 65 procent av
statslåneräntan vid utgången november året före beskattningsåret,av
och

lättnadsutrymme.sparat

Underlaget4 § för lättnadsbelopp är summan av
det omkostnadsbelopp skulle ha aktien hadeanväntssom om

vid tidpunkten för utdelningen,avyttrats
lättnadsutrymme, ochsparat

lönesummetillägg enligt l l
ochI 17 18 finns bestämmelser omkostnadsbeloppet förattom

aktierna i vissa fall beräknas efter uppräkning eller på grundval ettav
kapitalunderlag.

frågaI kvalificerade aktier i kap.52 3 § tillämpasom som avses
också de begränsningar följer och §§.1l 12som av

§5 När aktie förvärvas förvärvarens lättnadsbelopp för detären
beskattningsåret noll, utdelning har lämnats tidigare år.om samma
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lättnadsutrymmeSparat

lättnadsbeloppet, skall mellanskillna-utdelningen understigerá § Om
föras vidare till beskattningsår.den lättnadsutrymmesparat nästa

företaget någon utdelning, skall hela lättnadsbeloppet,inteLämnar
föras vidare. gäller dockberäknat vid beskattningsårets utgång, Detta

uppfyllda.bara förutsättningarna i § första stycket Vad2 är somom
utdelningen skall idär räkenskapsår beslutetsägs avserom som om

räkenskapsår avslutats före ingångenstället gälla det har närmastsom
skattskyldiges beskattningsår.denav

aktie till gåva,Om övergår7 § ägare testamente,en ny genom arv,en
förvärvaren den tidigarebodelning eller på liknande skallsätt, överta

sparade lättnadsutrymme.ägarens

Kapitalvinst

kapitalvinst aktier skall bara belopp överstiger8 § påAv ett somen
beskattningsårets återstående lättnadsbelopp och detsumman av

intäkt. fråga marknadsno-sparade lättnadsutrymmet Itas omupp som
finnsterade företag bestämmelser i 9 och 10 §§.

Tioårsperioden efter marknadsnoteringen

företag marknadsnoteras tillämpas §9 § Om l-8 §§, 2ett utom
första stycket utdelning och i företaget tillkapitalvinst på aktier
och med det tionde kalenderåret efter det år det noterades. Sparat
lättnadsutrymme vid utgången det tionde året skall läggas tillav
anskaffningsvärdet för aktien.

stycket gäller baraFörsta
aktier före tidpunkten för noteringen eller dengetts utsom

tidigare tidpunkt företaget inför marknadsintroduktion offentligtdå en
eller på något riktat inbjudan till vidare kretssätt attannat en en
förvärva företagetaktier i och inte efter denna tidpunkt harsom
övergått till köp, byte liknande ocheller påägare sätt,en genomny

aktier förvärvats med stöd aktier i och inte1som av som avses
etter förvärvet har övergått till köp, byte eller påägareen ny genom
liknande sätt.

10 § Bestämmelserna i § första stycket gäller fråga9 inte i aktierom
i
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investmentföretag,
företag någon gång under de fem åren föresenastesom

tidpunkten för marknadsnoteringen varit marknadsnoterade, eller
företag någon gång under de fem åren föresenastesom

tidpunkten för marknadsnoteringen varit dotterföretag till ett
marknadsnoterat företag.

Lönesummetillägg

§ underlaget11 1 för gränsbeloppet skall löneunderlag enligtett
14-16 räknas lönesummetillägg. aktieägareFör isom avses

§ får12 tillägget inte överstiga vad i 13som anges

§ aktieägaren12 Om föreåret beskattningsåret varit verksam i
betydande omfattning i företaget eller i dess dotterföretag, skall
lönesummetillägg bara aktieägaren för nämndagöras år har fåttom
ersättning från företagen ingår i underlaget för beräkningsom av
avgifter enligt kap.2 3 § lagen 1981:691 socialavgifter eller §1om
lagen 1990:659 särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomsterom
med belopp sammanlagt inte understiger det lägstasom av

120 den högsta löneunderlagsgrundandeprocent ersättningenav-
år till arbetstagare, ochsamma en

-tio basbelopp för året före beskattningsåret.

13 § För aktieägare i 12 § får lönesummetillägget inteen som avses
överstiga belopp 50 gånger denett ersättningmotsvararsom som
aktieägaren för året före beskattningsåret fått från företagen och som
ingår i underlaget för beräkning avgifter enligt kap.2 3 § lagenav
1981:691 socialavgifter eller § lagen1 1990:659 särskildom om
löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Begränsningen gäller för
aktieägarens sammanlagda innehav aktier i företaget.av

14 § Löneunderlaget skall beräknas grundval ersättningav som
ingår i underlaget för beräkning avgifter enligt kap.2 § lagen3av
1981:691 socialavgifter eller § lagen1 1990:659 särskildom om
löneskatt på vissa förvärvsinkomster och under året före beskatt-som
ningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotter-
företag.

Om ersättningen arbetstagare i dotterföretag inteett äravser som
helägt, skall så del ersättningen medräknasstor motsvararav som
moderföretagets andel antalet aktier eller andelar i dotterföretaget.av
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Vid beräkningen löneunderlaget15 § skall följande ersättningarav
inte medräknas:

ersättningar täcks statliga bidrag för lönekostnader,som av
ersättningar till arbetstagare har delägarätt getts utsom en som

företaget eller företag inom svenska koncernett annatav av samma
detta kapitel skall tillämpas utdelning, eller kapitalvinsträntaom

på rätten.

Löneunderlaget den16 § del den sammanlagda ersättningenär av
överstiger tio basbelopp. Löneunderlaget fördelas med likasom

belopp företaget.på antalet aktier i

årAktier förvärvade före 1990

aktier har förvärvats17 § För före år skall1990 vid beräkningsom av
omkostnadsbeloppet enligt 4 § anskaffningsutgiñerna räknas medupp
hänsyn till förändringarna i det allmänna prisläget från och för-med
värvsåret, dock tidigast från och med år 1970, till år 1990.
Motsvarande gäller för ovillkorliga kapitaltillskott gjorts före årsom
1990.

Vad i första stycket gäller inte omkostnadsbeloppetsägssom om
beräknas med tillämpning 18av

årAktier förvärvade före 1992

18 aktier§ För har förvärvats före år får vid1992 beräkningsom av
omkostnadsbeloppet enligt 4 § anskaffningsutgift dettassom upp
justerade kapitalunderlaget i företaget enligt 19-27 fördelat med
lika belopp aktierna företaget.i Som förutsättning gäller dennaatt
beräkning används för samtliga de aktier i företaget aktieägarensom
förvärvat före år 1992. I sådant fall skall hänsyn inte tilltas
ovillkorliga kapitaltillskott gjorts före utgången detsom av
beskattningsår i 19som avses

Vad i första stycket gäller inte i frågasägs utländskasom om
juridiska personer.

Beräkning kapitalunderlagetav

19 Kapitalunderlaget§ skillnaden mellan värdet på tillgångarnaär
och värdet skulderna i företaget vid utgången det beskattningsårav
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för vilket taxering skedde år 1993. företagetOm inte taxerades då, är
kapitalunderlaget i stället motsvarande skillnad det beskattningsår för
vilket taxering skedde år 1992.

20 § Som skuld räknas 28 procent av
avsättning till skatteutjämningsreserv enligt den upphävdaen

lagen 1990:654 skatteutjämningsreserv,om
sådant uppskovsbelopp i den upphävda lagensom avses

1990:655 återföring obeskattade till den del det vidom av reserver
beskattningsårets utgång inte hade återförts, och

avsättningar till ersättningsfonder och liknande fonder.
skuldSom räknas också skuldreserveringar till den del avdrag

gjordes vid beskattningen.

Aktier21 § och andelar i andra svenska dotterföretag handelsbolagän
skall till värde kapitalunderlagettas iett motsvararupp som
dotterföretaget. Om dotterföretaget inte helägt, skall så delstorvar av
detta värde moderforetagets andel aktiernatas motsvararupp som av
eller andelarna i dotterföretaget.

Vid22 § värdering andra tillgångar i 21 § skallänav som avses
fastigheter lagertillgångar till det skattemässigatassom var upp

värdet, minskat med värdeminskningsavdrag hade gjorts vidsom
beskattningen inte i räkenskaperna,men

andra lagertillgångar fastigheter pågåendeän arbeten,samt
kundfordringar och liknande tillgångar till det skattemässigatas upp
värdet,

inventarier till det skattemässiga restvärdet,tas upp
fastigheter kapitaltillgångar till anskaffnings-tassom var upp

värdet for mark, byggnader och markanläggningar, ökat med förbätt-
ringskostnader och minskat med gjorda värdeminskningsavdrag,

delägarrätter kapitaltillgångar till omkostnads-tassom var upp
beloppet vid avyttring,en

fordringar i utländsk valuta till det värde gällde vidtas upp som
beskattningen,

andelar i handelsbolag till det justerade anskaffnings-tas upp
värdet enligt 47 kap., och

andra tillgångar till omkostnadsbeloppet vidtas upp en
avyttring.

Vad värdeminskningsavdrag gällersägs också i frågasom om om
liknande avdrag såsom skogsavdrag och avdrag för substansminsk-
ning sådana belopp med vilka ersättningsfondersamt och liknande
fonder tagits i anspråk.
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och hadeSverige kapitaltillgångarFastigheter i23 § somsom var
förvärvade denfår ställetår 1990 iförvärvats före utgången ansesav
utgifter ochfall skall hänsyn inte tillsådantjanuari 1991. I1 tas av-

andra stycket.vad iföredrag år 1991, utöver som anges
tidpunkt skallAnskaffningsvärdet vid denna motsvara enanses

medför minskadfastighetens taxeringsvärde år 1991delviss av
vid årsliknande avdrag 1982-1991värdeminskningsavdrag och

till minstår uppgått 10taxeringar, avdragen procent avom per
skalldel taxeringsvärdetdel taxeringsvärdet.nämnda Den somavav

användas förär
småhusenheter 70 procent,
hyreshusenheter 60 procent,

procent,rochindustrienheter 75
lantbruksenheter 100 procent.

markanläggningarbyggnader, mark ochmarknadsvärdet påOm
utgångvidrbeskattningsåretsförvärvade den januari 19911ansessom

skallenligt andra stycket,anskaffningsvärdetundersteg 75 procent av
justeras i skälig mån.detta värde

kapitalunderlagetJustering av

skatteutjämningsreserv vidföretaget gjorde avsättning tillOm24 §
enligt lagenfår det beloppårs taxering, 281994 procent somav

skatteutjämningsreserv minst skallåterföring1993:1540 avom
skuld i stället förtaxeringaråterföras vid 1995-2002 års tastupp som
för avsättningförsta stycket avdragetvad i 20 § Om ärsom anges

första stycket skall kapital-lägre det avdrag i 20 §än som avses
mellanskillnaden.minskas medunderlaget 28 procent av

vinstutdelning lämnatsKapitalunderlaget skall minskas med25 § som
skedde år eller,det räkenskapsår för vilket taxering 1993för om

för vilket taxeringtaxerades då, det räkenskapsårföretaget inte
skedde år 1992.

räkenskapsårVinstutdelning lämnas för26 § än somsom senare
till den del det utdeladei § skall minska kapitalunderlaget25avses

balansräkning, elleröverstiger nettovinsten enligt fastställdbeloppet
förekommande fall, fastställd koncernbalartsräkmng.i

med beloppKapitalunderlaget i aktiebolag skall minskasett som
utbetalningar från bolaget gjorts i samband med ned-motsvarar som

reservfonden, utbetalningen skettsättning aktiekapitalet ellerav om
beräknades.efter det räkenskapsår då underlagetutgången av
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Kapitalunderlaget i ekonomisk förening skall minskas meden
belopp utbetalningar enligt l0 kap. lagenl §motsvararsom
1987:667 ekonomiska föreningar vid nedsättning med-om av
lemsinsatsernas belopp eller enligt kap.4 3 § lag vidsamma
återbetalning överskjutande medlemsinsatser. Detta gäller baraav om
utbetalningen skett efter utgången det räkenskapsår då underlagetav
beräknades.

27 § kapitalunderlagetNär justeras grund utdelningar och andraav
utbetalningar i 26 tillämpas det kapitalunderlaget påsom avses nya

utdelningar sker efter den utbetalning medförtsom som
justeringen, och

kapitalvinster uppkommer efter denna utbetalning.som

KAPITALFÖRLUSTERAVD. VII KAPITALVINSTER OCH

42 kap. Grundläggande bestämmelser kapitalvinsterom
och kapitalförluster

Ersättningari form livräntaav

Ersättningen vid kapitalvinstberäkningen

30 § Om tillgång ersättning i form livsvarigavyttras moten av en
livränta, räknas ersättning det kapitaliserade värde livräntansom av

framkommer med tillämpning tabell till lagenIII 1941:416som av
Ärarvsskatt och gåvoskatt. livräntan beroende fleraom av personers

liv på så den upphör vid den förstsätt avlidnes död, bestämsatt
kapitalvärdet med utgångspunkt i hur gammal den äldste Omär.
livräntan upphör vid den sist avlidnes död, bestäms värdet efter den

ålder.yngstes
Ersättningen beräknas med tillämpning tabell till lagenav om

arvsskatt och gåvoskatt, överlåtelseavtalet innebär attom
livräntan skall utgå livsvarigt, dock högst visst antal år, ochett

sådan beräkning resulterar i ersättningen blir lägre enligtatt änen
första stycket, eller
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livräntan skall utgå livsvarigt, dock visst antal år,minst ett om
beräkning resulterar isådan ersättningen blir högre enligtatt änen

första stycket.
livsvarig livräntaOm upphör på grund dödsfall inom femetten av

år från avyttringen skall, i stället för förstavad i och andrasagtssom
styckena, det sammanlagda livräntebeloppet ersättningtas upp som

denna därmed blir lägre.om

46 kap. Avyttring aktier och andra delägarrätter samtav
fordringsrätter

Ersättning formi nyemitterade aktierav

17 § aktier till aktiebolagAvyttras svenskt eller motsvarandeett ett
utländskt bolag ersättning består nyemitterade aktier i detmot som av
köpande bolaget och eventuellt kontant ersättning motsvararsom
högst tio de nyemitterade aktiernas nominella värde, skallprocent av
den kontanta ersättningen kapitalvinst. gällerDetta ocksåtas upp som
vid avyttring andelar i ekonomiska föreningar. Som anskaffnings-av
värde för de aktierna det omkostnadsbeloppmottagna anses som
gällde för de avyttrade aktierna eller andelarna.

fråga internationellal aktiebyten i §20 gäller vadom som avses
i första stycket bara den skattskyldige begär det.sägssom om

17 § Bestämmelserna i tillämpas17 § bara frågaia om personer som
obegränsat skattskyldiga vidär utgången det beskattningsår dåav

avyttringen sker. tillämpasDe dock frågainte i efterom personer som
utflyttning från Sverige obegränsat skattskyldiga enligt 3 kap. påär 3
grund väsentlig anknytning hit.av

Bestämmelserna i 17 § tillämpas inte heller frågai sådanaom
avyttringar till närstående företag i 22 kap. 6 och §§.11som avses

avyttringenHar gjorts juridisk gäller utöverav en person,
villkoren i 17 aktier i det bolag de avyttrade aktiernaatt gett utsom
skall noterade på börs det köpande bolaget skall hasamt attvara
erbjudit sig på marknadsmässiga villkor förvärva samtliga aktieratt
i detta bolag. det finnsOm särskilda skäl, får regeringen medge
undantag från villkoren i första meningen i enskilt fall.ett
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Internationella aktiebyten

Vid20 § internationella aktiebyten tillämpas bestämmelserna i
§§, det uppkommer21-27 kapitalvinst överstigerom en som

kontant ersättning. Vad aktier gäller också imottagen sägssom om
fråga andra andelar.om

den skattskyldigeOm begär det, tillämpas i stället bestämmel-
sernai §§.17-19

Kapitalfdrluster

Inkomstslaget kapital

inkomstslaget29 § I kapital skall 70 kapitalforlust drasprocent av en
till den del den inte skall dras enligt 30-32 §§.av, av a

kapitalforlusterAtt i vissalfall inte skall dras följer 6av av

32 § Kapitalförluster på sådana aktier och andelar i svenskaa
aktiebolag och utländska juridiska inte marknads-ärpersoner som
noterade skall dras i sin helhet kapitalvinster på sådana till-motav
gångar.

Inkomstslaget näringsverksamhet

fråga35 § I kapitalforluster i svenska handelsbolag tillämpasom
29-32 §§.a

Kapitalforluster på sådana tillgångar förpliktelseroch innehavvars
betingats verksamhet bedrivs handelsbolaget eller någonav som av av

med hänsyn till äganderättsforhållanden eller organisatoriskasom
förhållanden kananses denstå skattskyldige skall dock alltidnära,
dras i sin helhet.av



FörfattningsförslagSOU 1997:77 57

FÅMANSFÖRETAGAVD. VIII OCH
FÅMANSHANDELSBOLAG

Förmåner från fåmansföretag51 kap. och ersättningar och

fåmanshandelsbolag

Definitioner

åmansföretagF

Aktiebolag aktier3 § noterade vid svensk eller utländskärvars en
börs och privatbostadsföretag inte fåmansföretag.anses som

52 kap. Utdelning kapitalvinst påoch aktier i

fåmansföretag

Definitioner

Med kvalificerad aktie3 § aktie i fåmansföretag under förut-ettavses
sättning att

aktieägaren eller någon närstående till denne under beskatt-
ningsåret eller något de fem föregående beskattningsåren varitav
verksam i betydande omfattning i företaget eller i fåmans-ett annat
företag bedriver eller likartad verksamhet, ellersom samma

företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något
de fem föregående beskattningåren har aktier iägt ett annatav

fåmansföretag aktieägarenoch eller någon närstående till denne under
beskattningsåret eller något femde föregående beskattningsårenav
varit verksam i betydande omfattning i detta företag.

till kvalificerad aktie, kvalificeradDör aktienägaren ävenen anses
hos dödsboet, den döde, någon närstående till honom eller någonom
delägare i dödsboet varit verksam på det i förstasätt som anges
stycket.
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4 § Vid bedömningen företag fåmansföretag gällerett är vidav om
tillämpningen detta kapitel, vad i kap.utöver 51 2 ochsägsav som

§§, följande.3
Utländska juridiska likställs med svenska aktiebolag ochpersoner

svenska ekonomiska föreningar. Detta gäller dock inte dödsbo efter
den inte obegränsat skattskyldig vid dödsfallet.som var

Sådana själva ellerägare någon närstående ellerärsom genom
under något de fem föregående beskattningsåren har varit verk-av

i företaget i betydande omfattningsamma anses som en person.
Som den direkt ellerägare indirekt eller liknande sättanses som

innehar aktier eller andelar i företaget.

§ Upphör5 företag fåinansföretag,ett aktieatt ändåvara anses en
kvalificerad under längst fem beskattningsår därefter. Detta gäller
dock bara aktieägaren eller någon närstående till denneom

ägde aktien företaget upphörde fåmansföretagnär ochatt vara
aktien då kvalificerad, ellervar

har förvärvat aktien med stöd sådan aktie iav en som avses

påUndantag utomståendegrund delägareav

6 § Om aktieägaren visar utomstående i betydande omfattningatt äger
del i företaget och har till utdelning, skall 2 § inte tillämpas,rätt om
det inte finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena
under beskattningsåret och de fem 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 denägt del det varken direktanses av
eller indirekt fysiskaägs kvalificerade aktier iägerav personer som
företaget eller i fåmansföretag iett 3annat som avses

Utdelning

Utdelning7 § på kvalificerade aktier skall intäkt tjänsttas upp som av
till den del den överstiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet är summan
av

underlaget for gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan
vid utgången november året före beskattningsåret ökad med femav
procentenheter, och
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utdelningsutrymme.sparat
frågal andra delägarrätter aktier och andelar skallänom

statslåneräntan dock ökas med procentenhet.en
lättnadsbeloppetOm enligt kap. §41 3 överstiger gränsbeloppet,a

tillämpas bestämmelserna i första stycket på utdelningen minskad
med mellanskillnaden.

8 § Underlaget för gränsbelopp är summan av
det omkostnadsbelopp skulle ha aktien hadeanväntssom om

vid tidpunkten för utdelningen,avyttrats
utdelningsutrymme, ochsparat

lönesummetillägg enligt 41 kap. lla
Vid beräkning omkostnadsbeloppet för aktierna tillämpasav

bestämmelserna uppräkning i 41 kap. § kapitalunderlaget17 ochom a
i kap.41 18 gällerDetta dock inte i fråga andra delägarrättera om

aktier och andelar. Bestämmelserna lönesummetilläggän om
tillämpas inte heller frågai sådana andra delägarrätter.om

9 § När aktie förvärvas från närstående förvärvarensären en
gränsbelopp for det beskattningsåret noll, utdelning har lämnatsom
tidigare är.samma

Kapitalvinst

12 § kapitalvinstAv kvalificeradepå aktier skall 50 denprocenten av
del överstiger beskattningsårets återstående gräns-som summan av
belopp och det sparade utdelningsutrymmet intäkttas upp som av
tjänst.

Vid beräkningen enligt första stycket omkostnadsbeloppet förav
aktierna tillämpas bestämmelserna uppräkning i kap.41 §17om a
och kapitalunderlaget i 41 kap. 18 Detta gäller dock inte i frågaa

andra delägarrätter aktier och andelar.änom
gkapitalvinstEn skall inte intäkt tjänst till den deltas upp som av

det skulle medföra den skattskyldige och närstående till honomatt
under avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren som
intäkt tjänst sammanlagt tagit högre belopp änav motsvararupp som

basbelopp100 för avyttringsåret.
Om lättnadsutrymme enligt kap.41 6 §sparat överstiger sparata

utdelningsutrymme, tillämpas bestämmelserna i första stycket på
kapitalvinsten minskad med mellanskillnaden.



SOU 1997:77Författningsförslag60

familjenSkatteberäkning inom

aktieägaren fyller högst åraktieägarens make eller, 18Om13 § om
förälder eller under någon del denbeskattningsåret, hansunder är av

betydande omfattningfemårsperioden har varit verksam i i ettsenaste
beskattningsbarai § och aktieägarensfåmansföretag 3avses omsom

från enligt detta kapitel skallförvärvsinkomst, bortsett vad tassom
understiger ellertjänsteintäkten, makensintäkt tjänstsom avupp

förvärvsinkomst gäller följande. Skattenbeskattningsbaraförälderns
enligt kap. 6 § aktieäga-tjänsteintäkten skall beräknas 59på omsom

från tjänsteintäkten,beskattningsbara förvärvsinkomst, bortsettrens
beskattningsbara förvärvsin-makens eller föräldernsmotsvarade

komst.

PENSIONSSPARANDEAVD. IX

pensionssparkontonPensionsförsäkringar och53 kap.

Pensionsförsäkring m.m.

Pensionsförsäkring eller kapital/försäkring

meddelats i försäkringsrörelsepensionsförsäkring skall ha4 § En en
enligt dennabedrivs i Sverige och medför skattskyldighetsomsom

enligt lagen avkastningsskatt pålag eller 1990:661 om
pensionsmedel.

ålders-, sjuk-, eller§ försäkring huvudsakligen4 En som avsera
försäkringsrörelseefterlevandepension och har meddelats i ensom

från fast driftställe i Sverigeinte bedrivs anses som ensom
bosatt utomlandspensionsförsäkring, den försäkrade närvarom
skattereduktion ellertecknades och fick avdrag,försäkringen

skattelättnad för premierna.liknande
premiernastycket gäller också arbetsgivaren betalatFörsta om
utomlandsförsäkrades bosättning eller förvärvsarbeteunder den

räknats inkomst för den försäkrade vidbetalningenutan att som
sådant förvärvsarbete skall denbeskattningen i det landet. Ett vara

försäkrades huvudsakliga förvärvsverksamhet.
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det i fall finnsOm särskilda skäl, får Skattemyndighetenannat
försäkringmedge har meddelats i forsäkringsrörelseatt en som en

inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, skallsom anses som en
pensionsforsäkring. sådantHar medgivande lämnats, kanett
försäkringen inte övergå till kapitalforsäkring.att vara en

Överklagande

31 Skattemyndighetens beslut§ enligt 4 l7, 22 eller § får29
överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte
överklagas.

54 kap. Pensionsparavdrag

Avdragsgrundande inkomster

Pensionssparavdraget4 § får inte överstiga de avdrags-summan av
grundande inkomsterna. Med avdragsgrundande inkomst avses

överskottl aktiv näringsverksamhet beräknat föreav.
pensionssparavdraget,-
avdrag för särskild löneskatt pensionskostnader som avser-

pensionssparavdrag, och
avdrag for avsättning for egenavgifter, och-
överskott tjänst minskat med sådana utdelningar, kapital-av

vinster och förmåner i fåmansforetag eller fåmanshandelsbolagm.m.
enligt eller47, 51 kap. som52 skall intäkt tjänst.tassom upp av

5 § Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 0,5 basbelopp med
tillägg enligt andra-tredje styckena.

frågal avdragsgrundande inkomst tjänst sådanänom annan av
i tredje stycket tillägget till5 den del inkomstenär procentsom avses

överstiger lO inte 20 basbelopp.men
frågal avdragsgrundande inkomst anställning tilläggetärom av

dock, den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning ochom
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anställd i aktiebolaginte eller ekonomisk förening hanär ett en som
har sådant bestämmande inflytande i i 25 kap. 10avsessom

-högst 35 inkomsten till den del den inte överstiger 20procent av
basbelopp, och

-högst inkomsten25 till den del den överstiger 20procent av men
inte basbelopp.30

fråga avdragsgrundande inkomst aktiv näringsverksamhetI om av
tilläggetär

inkomsten till den del den inte överstiger bas-25 20procent av-
ochbelopp,

inkomsten till den del den överstiger inte20 20procent av men-
basbelopp.40

ÖVRIGA BESTÄMMELSERGEMENSAMMAAVD. X

56 kap. Värdering intäkter i änannatav pengar

§ Särskilda bestämmelser finns2 om
förmån kost kostförmån i 3av-
förmån bil bilförmån i 4-6 §§,av a-
förmån reseförmån med inskränkande villkor i 7-9 §§,av resor-

förmån räntefritt lån eller lån där understigerräntanav-
marknadsräntan ränteförmån i 10-12 §§,

förmån fritt logi fartygpå i och12av a-
-justering förmånsvärdet i §§.13-15av

Bilförmån

bilförmån§ Värdet exklusive drivmedel skall för4 kalenderårettav
beräknas till summan av

basbelopp,0,3-
ränterelaterat belopp, ochett-
prisrelaterat belopp.ett-

Det ränterelaterade beloppet skall beräknas till 75 procent av
statslåneräntan vid utgången november andra föreåret taxerings-av

multipliceradåret med nybilspriset för ârsmodellen.



SOU 1997:77 Författningsförslag 63

prisrelateradeDet beloppet skall beräknas till 9 nybils-procent av
priset för årsmodellen, detta uppgår till högst basbelopp.7,5 Omom
nybilspriset för årsmodellen högre, skall detär prisrelaterade beloppet
beräknas till 9 basbelopp7,5 och 20procentsumman av procentav

den del nybilspriset överstiger basbelopp.7,5av av som

4 fråga§ I bil årsmodell år eller äldre, skallära om en av en som sex
nybilspriset det högstaanses vara av

det verkliga nybilspriset plus anskaffningskostnadeit för extra--
utrustning enligt b4 och

fyra basbelopp.-

4 b § Vid beräkning formånsvärdet skall anskaffningskostnadenav
för eventuell extrautrustning läggas till det angivna nybilspriset.

Med nybilspris for årsmodellen det pris bilen hade näravses som
den introducerades på den svenska marknaden. Om sådant intro-ett
duktionspris ändras efter kort tid, med nybilspris detjusteradeavses
priset. Om det inte finns något nybilspris, nybilspris föranses som
årsmodellen det pris det kan bilen skulle ha haft denantas attsom om
introducerats på den svenska marknaden dennär var ny.

5 § denFör kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmänsbilensom
under kalenderår skall förmånsvärdetett beräknas till 75 procent av
det värde skulle följa och4 4 §§.som annars av a

frågaI förmån den skattskyldige hañ under bara delom en som en
året, skall värdet ned medsättas tolñedel for varje hel kalender-av en

månad han inte haft förmånen.som

6 § Om det i bilformånen ingår förmån fritt eller delvis fritta av
drivmedel för förmånsbilen, skall denna förmån värderas till
marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Marknadsvärdet antas

värdet for den mängdmotsvara drivmedel kan haantassom
förbrukats för förmånsbilens totala körsträcka under den tid den
skattskyldige skattskyldig forär bilförmånen, han inte görom
sannolikt marknadsvärdetatt någotär annat.



SOU 1997:77Förjfattningsförslag64

på fartygFritt logi

förfartyg skall arbetstagarefritt logi ombordFörmån12 § ava
värderas till noll.sjöinkomstharsom

förmånsvärdetJustering av

enligt fårbilförmån 4-6akostförmån enligt § ochVärdet 3§13 av
synnerliga skäl.det finnsuppåt eller nedåt,justeras om

nedåtbilförmånför attjustera värdetsynnerliga skäl13 § Som ava
anses

arbetsredskap,bilen använtsatt som-
mil i verk-taxinäring, den körts minst 6 000ibilen använtsatt-

för privat körningdispositionenkalenderåret ochundersamheten att
utsträckning, ellerringabegränsad ivarit änmer

omständigheter.finns liknandedetatt-
ingår ibilenfår justeras nedåt ocksåbilförmånVärdet när enav

liknande förellerbilar deltar i attett teststörre provasomgrupp av
ochsäkerhetsteknik eller dyliktmiljö- ellereller förbättrandeut ny

allmänna marknadenfinns köpa denutförandet intebilen i det att
EES-länderna.medlemsländer ellerunionensEuropeiskainom

ALLMÄNNA GRUNDAVDRAG OCHAVDRAG,XIAVD.
SJÖINKOMSTAVDRAG

avdragAllmänna57 kap.

förallmänna avdragbestämmelserkapitel finnsdetta1 § l om
i §§,underskott 24-

egenavgifter i 5-
socialförsäkringsavgifter i 6utländska-

ochunderstöd i och 8 §§,periodiska 7-
inbetalningar pensions-pensionsförsäkringar ochpremier for-

isparkonton 9
skattskyldiga helainte obegränsatBestämmelser for dem ärsom

finns iåret 10
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Sjöinkomstavdrag58 kap.a

kapitel finns bestämmelser sjöinkomstavdrag.I § I detta om

Avdragets storlek

sjöinkomst hela beskattningsåret2 § Skattskyldiga har undersom
har till sjöinkomstavdrag medrätt

vid anställning fartyg huvudsakligen går35 000 kronor som-
fjärrfart, ochi

000 kronor vid anställning fartyg.34 annat-
Skattskyldiga har sjöinkomst bara under delsom en av

beskattningsåret har till sjöinkomstavdrag medrätt en
för varjetrehundrasextiofemtedel beloppet enligt första stycketav

haftdag de sjöinkomst.som
skall avrundas nedåt till helt hundratal kronor.Avdraget

öinkomst

3 § sjöinkomst lön, förmåner, drickspengar ochMed avses annan
ersättning till den enligt sjömanslagen 1973:282som anses som
sjöman och anställd i redarens tjänst på svensktär ettsom
handelsfartyg. Detta gäller bara fartyget har bruttodräktighetom en
på minst 100 och huvudsakligen används i fjärrfart eller närfart.
Med anställning hos redare likställs anställning hos en annan
arbetsgivare redaren anlitar entreprenör.som som

Med sjöinkomst också inkomster uppbärsavses som av
förden redarens räkning tjänstgör kontrollant närsom som

fartyg byggs eller biträder fartyget ochnärett utrustas som senare
skall tillträda befattning fartyget, ochen

föreden leveransen fartyg under byggnadärettsom av som
och innan han börjar tjänstgöra fartyget förombord, inställer sig

detlära känna och dess tekniska utrustningatt m.m.

4 § ellerLön ersättning under kortare väntetid tillannan en en
sjöman anställs för tillträda befattning på visst fartyg,att ettsom en

sjöinkomst anställningen på fartyget.anses som av
Ersättning under kortare väntetid till sjöman mönstraren en som

fartygvisst för tillträda befattning på fartygett att ett annatav en

3 17-0718
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tillhör redare, sjöinkomst anställningensom samma anses som av
på det förra fartyget.

påAnställning svenskt handelsfartygett

5 § Med anställning på svenskt handelsfartyg anställningett avses
på fartyg skall svenskt enligt sjölagenett som anses som
1994: 1009 och används till handelssjöfart eller befordransom av

eller till något ändamål har samband medannatpassagerare som
handelssjöfarten. Om fartyget hyrs i huvudsak obemannat tillut en
utländsk redare, gäller detta bara anställning hos fartygets ägare
eller hos arbetsgivare anlitar.ägarenen som

Med anställning handelsfartygsvenskt likställs anställningett
utländskt handelsfartyg svensk redare hyr i huvudsakett som en

obemannat, anställningen sker hos redaren eller hos arbets-om en
givare redaren anlitar.som

Fartområden

6 § fjärrfartMed fart inre fart och närfart.änavses annan
Med inre fart fart inom landet huvudsakligen i hamnaravses

eller floder, kanaler, insjöar, inomskärs vid kusterna eller i Kal-
marsund.

Med närfart avses
linjefart mellan svenska hamnar utanför kust elleröppen-

utomskärs vid kusterna, och
linjefart mellan svensk och utländsk hamn eller mellan utländ--

ska hamnar, dock inte linjefart bortom linjen Hanstholm -
Lindesnäs eller bortom Cuxhaven.

BERÄKNINGAVD. XII AV SKATTEN

59 kap. Skatteberäkningen
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detta kapitel finns1 § I bestämmelser beräkning statlig ochom av
kommunal inkomstskatt. Bestämmelser avrundning skattenom av
finns i kap. § skattebetalningslagen23 1 1997:000.

Fysiska personer

Kommunal inkomstskatt

4 § fysiskaFör obegränsat skattskyldiga under någonärpersoner som
del beskattningsåret den kommunala inkomstskattenärav summan av
de skattesatser för kommunalskatt och landstingsskatt gäller isom
hemortskommunen för året fore taxeringsåret multiplicerad med den
beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Med hemortskommun hemortskommunen enligt 2 kap. §lavses
skattebetalningslagen 1997:000 for året före taxeringsåret. Med
hemortskommun för dödsbo den dödes hemortskommun förett avses
dödsåret.

§ Expansionsfondsskatten9 28 det belopp drasär procent av som av
vid avsättning till expansionsfond enligt kap.30 avdragetNär
återfors, skall belopp 28 minskningett motsvarar procentsom av en

expansionsmedel räknas vid debiteringen slutlig skatt.av av av

Skattereduktion

10 § Om det uppkommer underskott kapital skall skattenett av
minskas med 30 den del underskottet inteprocent av av som
överstiger 100 kronor000 och med 21 det återståendeprocent av
underskottet skattereduktion.

10 § För skattskyldiga har sjöinkomst under helaa som
beskattningsåret, skall skattereduktion med 13 000 kronor vidgöras
anställning faryg huvudsakligen går i fjärrfart och med 8 000som
kronor vid anställning på fartyg. skattskyldigaFör harannat som
sjöinkomst bara under del beskattningsåret skattereduktionenären av



örfattningsförslag SOU 1997:7768 F

i föregåendetrehundrasextiofemtedel belopp angesav somen
sjöinkomsten uppbärs. Vad medmening, för varje dag som avsessom

närfart üärrfart framgår kap. 6och 58av a

kommunal statligskattereduktion skall räknas och§10 b motav
statlig fastighetsskatt enligt lagen 984: 052inkomstskatt l lsamt mot

statlig fastighetsskatt.om
därefter förskattereduktion sker i första hand för sjöinkomst och

kapital.underskott av
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Förslag till2

ikraftträdande inkomstskattelagenLag om av

1998:000

föreskrivs följande.Härigenom

bestämmelser1 kap. Allmänna

Genom denna lag upphävs2 §
kommunalskattelagen 1928:370,

statlig inkomstskatt,lagen 1947:576 om
kungörelsen 1950:674 angående grunder för sådan uppdel-2 a.

försäkring,ning pensionsstyrelsens frivilliga i punkt 1av som avses
tionde stycket anvisningarna till § kommunalskattelagen,31

förkungörelsen 1951:723 angående grunder uppdelning2 av
vissa försäkringar pensionsförsäkring och kapitalförsäkring,en en

lagen statlig inkomstskatt ackumulerad1951:763 påom
inkomst,

skogskontolagen 1954:142,
förordningen 1962:42 skattefrihet för belopp, utgårom som

på grund vissa riskgarantier,av
lagen 1963:173 avdrag för avgifter till stiftelsen Svenskaom

Filminstitutet, m.m.,
lagen 1969:739 avdrag vid förinkomsttaxeringen bidragom

till Oljeprospektering Aktiebolag, m.m.,
lagen 1972:78 skatt för kommunalt ändamål,gemensamtom
lagen den1974:990 skattemässiga behandlingen medom

anledning övergång från aktiebolag till företagsform,av annan m.m.,
10. lagen 1978:188 avdrag vid inkomsttaxeringen för avgiftom

för kostnadsutjämning enligt allmän pensionsplan, m.m.,
lagen 1 979161 1 upphovsmannakonto,1 om

12. lagen 1982:60 beräkning avdrag grund avyttringom av av
skog i vissa fall,av
13. lagen 1990:663 ersättningsfonder,om
14. lagen 1990:696 avdrag för bidrag till Stiftelsen Sverigesom

Tekniska Museum,
lagen15. 1992:702 inkomstskatteregler med anledningom av

vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.,
16. lagen 1992:1061 inkomstskatteregler vid ombildningom av

föreningsbank till bankaktiebolag,
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lagen 1992:109117. inkomstskatteregler vid utskiftningom av
aktier i vissa fall,

18. lagen 1992:1643 särskilda regler för beskattning in-om av
komst från handelsbolag i vissa fall,

19. lagen 1993:5 inkomstskatteregler vid statligt stöd tillom
vissa kreditinstitut,

lagen20. 1993:541 inkomstbeskattning vid ombildningom av
värdepappersfond,

21. lagen 1993:1469 uppskovsavdrag vid byte bostad,om av
lagen22. 1993:1536 räntefördelning vid beskattning,om

23. lagen 1993:1537 expansionsmedel,om
lagen24. 1993:1538 periodiseringsfortder,om
lagen25. 1993:1539 avdrag för underskott näringsverk-om av

samhet,
lagen26. 1994:775 beräkning kapitalunderlaget vidom av

beskattning i fåmansföretag,ägareav
27. lagen 1994:1850 direktavdrag för byggnaderom m.m.,

lagen28. 1994:1853 beskattning europeiska ekonomiskaom av
intressegrupperingar,

lagen29. 1994:1854 inkomstbeskattningen vid gränsöver-om
skridande omstruktureringar inom EG,

30. lagen 1995:1592 Skatteregler för frånersättning insätt-om
ningsgaranti, och

lagen31. 1996:161 med vissa bestämmelser tillämpningenom
dubbelbeskattningsavtal.av

14 § Vid uppdelning försäkring i § enligt11 punkt 1a av som avses
tionde stycket anvisningarna till den31 § upphävda kommunal-av
skattelagen 1928:370 i dess lydelse före ikraftträdandet den janu-1
ari 1976 lagen 1975:1347 ändring i nämnda lag gäller följ-av om
ande i fråga om

försäkringar, avsågs i § förstal stycket den upphävdasom c
kungörelsen 1947:981 angående anordnandet den frivilligaav
statliga pensionsförsäkringen pensionsstyrelsens frivilliga försäk-
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ring, dock försäkringar på grund avgift betalats före årav som
1951, och

livränteförsäkringar2. meddelats och kapitalför-Ränte-som av
säkringsanstalten i Stockholm, Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten
i Göteborg, Skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten samt
Skaraborgs läns och kapitalförsäkringsanstalt,ränte- för vilka ut-
fästelse försäkringsbeloppets storlek inte har lämnats ochom som
dessutom förenade med villkoret, betaldaär premieratt räntautan-

skall betalas tillbaka, den försäkrade dör, innan livräntan börjatom-
utbetalas, dock försäkringar på grund premie betalats föreav som
år 1952.

Försäkringen skall kapitalförsäkring till den del denanses som en
återbetalning premier eller avgifter vid dödsfall och i övrigtavser av

pensionsförsäkring. Inbetalade premier eller avgifter skallsom en
betalda till 10 för kapitalförsäkringen och till 90procentanses pro-

för pensionsförsäkringen.cent

Försäkring tecknad årutomlands före 1997

försäkring20 § En pensionsförsäkring Riksskatte-anses som en om
verket har lämnat förklaring detta enligt punkt sjuttonde1en om
stycket anvisningarna till 31 § den upphävda kommunalskattelagenav
1928:370 i dess lydelse före ikraftträdandet den januaril 1997 av
lagen 1996:1240 ändring i nämnda frågalag. I andraom om person-
försäkringar tecknats i utomlands bedriven försäkringsrörelsesom en
fore år 1997 tillämpas vad gällde enligt den upphävda kommu-som
nalskattelagen i den angivna lydelsen, inte den skattskyldigenyss om
begär annat.

Övriga3 kap. Övergångsbestämmelser

frånFörvärv vissa upplösta aktiebolag

l § Om aktiebolag, aktiekapital inte uppgickett till 100 000a vars
kronor, upplöstes avregistrering enligt punkt eller5 6genom av
övergångsbestämmelserna till lagen 1994:802 ändring i aktie-om
bolagslagen 1975:1385 och verksamheten sådantpåövertogs ett

lagen 1996:761 inkomstskattereglersätt att med anledningom m.m.
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ändrade bestämmelser aktiekapitalets storlek tillämplig, gäl-ärav om
ler följande.

Övertagaren skall de intäkter och de avdrag aktie-görata upp som
skulle habolaget tagit eller dragitupp av.
byggnader,Om markanläggningar eller inventarier skallöver,togs

ha inträtt i aktiebolagets skattemässiga situation iövertagaren anses
värdeminskningsavdragfråga och liknande avdrag.om

finns ytterligare bestämmelserDet gäller efter sådana över-som
förtaganden tillgångar kapitaltillgångar hosär övertagarensom

i fråga skattemässig kontinuitet i 71om a-
i fråga anskaffningsvärdet fastigheter och bostadsrätter iom-

76 ocha
i fråga anskaffningsvärdet andelar i handelsbolag i 91om a-

Till 3 kap.

Personal vid Europeiska universitetsinstitutet

Bestämmelserna8 § i kap. b tillämpas från3 3 § och med den daga
regeringen bestämmer.

tullarskatter, och avgifterRäntor på

återbetalade11 § Räntor skatter, tullar och avgifter enligt den
upphävda uppbördslagen den upphävda1953:272, lagen 1958:295

sjömansskatt, den upphävda lagen 1982: 006 avdrags- ochlom om
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar, den upp-
hävda lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbets-om av
givare, den upphävda tullagen 1987:1065 eller mervärdesskatte-
lagen skattefria.1994:200 är
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Till 9 kap.

skatter, tullar ochRäntor på avgifter

18 § på skatter, tullar och avgifterRäntor enligt den upphävda
uppbördslagen 1953:272, den upphävda lagen 1984:668 om upp-
börd socialavgifter från arbetsgivare, den upphävda tuliagenav
1987:1065 eller mervärdesskattelagen skall inte1994:200 dras av
till den del de belöper tid efter år 1992.

Underlåtet avdrag

19 Avdrag skall inte för§ belopp arbetsgivaregöras ärsom en
skyldig betala enligt § den upphävda75 uppbördslagenatt
1953:272.

Marie C urie-stipendier beviljade före år 1998

25 Bestämmelserna§ i kap.11 38 § inkomstskattelagena a
1998:000 tillämpas inte i fråga stipendier har beviljats föreom som
år 1998 och storlek bestämts med utgångspunkt i de inte skallattvars

intäkt.tas upp som

Näringsbidrag från Europeiska gemenskaperna före år 1997m.m.

51 fråga§ frånI stöd Europeiska gemenskapernaa om som en
näringsidkare mottagit for sinnäringsverksamhet före år 1997 till-
lämpas vad gällde enligt den upphävda kommunalskattelagensom
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1928:370 före ikraftträdandet den januaril 1997 lagenav
1996:1399 ändring i nämnda lag.om

astighetsförvärv föreF år 1996

54 § Bestämmelserna i kap.30 6 a-6 och 31 kap. 14 a-l4a c c
tillämpas inte, fastigheten förvärvats före år 1996.om

Till 41 kap.a

Marknadsnotering före år 1997

68 Bestämmelserna§ i kap. §41 9 gäller inte, företag haretta a om
marknadsnoterats före år stället1997. I gäller kap.41 l-8 §§,att a

§ forsta stycket2 tillämpas på utdelning och kapitalvinstutom
sådana kvalificerade aktier eller andelar i företaget i 52som avses
kap. första2 § stycket och andra stycket första meningen, dock längst
till och med beskattningsåret 2006. Vad med företagatt ettsom avses

marknadsnoterat i 41 kap.är 2anges a

frånFörvärv upplösta aktiebolagvissa

kapitaltillgångar71 § Om i samband med sådantövertogs etta
Övertagande verksamheten i bolag i §1 ochettav som avses a
uttagsbeskattning inte skedde vid övertagandet, skall övertagaren

ha inträtt i aktiebolagets skattemässiga situation i frågaanses om
anskaffningsvärde och påverkar kapitalvinstberäkninannat som en
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Till 43 och 44 kap.

jiånFörvärv upplösta aktiebolagvissa

76 § Om näringsfastighet eller näringsbostadsrätt iövertogsa en
samband med sådant Övertagande verksamheten i bolagett ettav som

i § och ändrade karaktär1 till privatbostadsfastighet respek-avses a
tive privatbostadsrätt vid övertagandet, skall bestämmelserna i and-
ra-fjärde styckena tillämpas för bestämma anskaffningsvärdet hosatt

skall dock tillämpasDe bara marknadsvärdet vidövertagaren. om
övertagandet omkostnadsbeloppet respektive det bokfördaöversteg
värdet.

fastighetenVar eller bostadsrätten kapitaltillgång hos aktiebo-en
laget, skall anskaffningsvärdet minskas med 0,8 gånger skillnaden
mellan marknadsvärdet och omkostnadsbeloppet.

fastigheten eller bostadsrättenVar lagertillgång hos aktiebo-en
laget, skall anskaffningsvärdet till det bokförda värdet itas upp
aktiebolaget och minskas med gånger skillnaden2,307 mellan mark-
nadsvärdet och det bokförda värdet.

Om inte visas, skall marknadsvärdet vid övergången i frågaannat
fastigheter ha varit 133 taxeringsvärdet och iprocentom anses av

fråga bostadsrätter 150 bostadsrättens andel privat-procentom av av
bostadsföretagets behållna förmögenhet, beräknad med utgångspunkt
i taxeringsvärdet för år och1994 med hänsyn till privatbostadsföreta-

övriga tillgångar och skulder enligt bokslut för det räkenskapsårgets
avslutades före ingången år 1994.närmastsom av

Avyttring aktier till närstående företag föreersättning i är 1997mot

90 § För nyemitterade aktier förvärvats före år 1997 ersätt-a som som
ning vid avyttring gäller följande, både §2 4 niondeen om mom.
eller tionde stycket och §27 4 den upphävda lagen 1947:576mom.

statlig inkomstskatt i deras lydelse före ikraftträdandet den 1om
januari 1997 lagen 1996:1227 ändring i nämnda lagav om var
tillämpliga på avyttringen. Som anskaffningsvärde för aktierna anses
marknadsvärdet på de avyttrade aktierna vid nyemissionen ökat med
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eventuell kontant ersättning vid avyttringen har tagitssom upp som
intäkt.

föreaktier den 1997Avyttring 6ersättning i majmot

fore90 § nyemitterade aktier förvärvats den 6 majb För 1997som
vidersättning avyttring avsågs i § den27 4som en som mom.

upphävda lagen 1947:576 statlig inkomstskatt i dess lydelse föreom
ikraftträdandet den juli1 1997 lagen 1997:000 ändring iav om

tillämpas fråga anskaffningsvärdenämnda lag i på aktierna vadom
gällde enligt nämnda lagrum i angivna lydelsen.densom

frånFörvärv upplösta aktiebolagvissa

91 § Om handelsbolag verksamheten i aktiebolagöverett tog etta
sådant i och1 § aktierna i aktiebolaget hadesättett som anges a

tillskjutits till handelsbolaget från delägarna, skall vid beräkning av
delägarnas omkostnadsbelopp för andelen i handelsbolaget enligt 47
kap. inkomstskattelagen:1998:000 tillskottet bestämmas med ut-
gångspunkt i delägarens omkostnadsbelopp för de tillskj aktierna.utna

Delavyttring före år 1997

93 § Om den skattskyldige eller någon närstående till honom hara
del aktierna i företag under något beskattnings-avyttrat etten av av

åren och1991-1996 någon del kapitalvinst intäkttogsav en upp som
tjänst på grund bestämmelserna i § den upphävda3 12av av mom.

lagen 1947:576 statlig inkomstskatt, skall vid avyttringom av
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§ tredjefem år i 52 kap. 12perioden påstället föråterstående aktier i
period tio år.gällainkomstskattelagen 1997:000stycket en

beskattningsårunder tiotillämpasförsta stycketiBestämmelserna
avyttring undergrundkapitalvinstdåårefter det senaste av enen

tjänst.intäkt1991-1996beskattningsårennågot togs avupp somav

modell1996örmånsbil årsF av

1996för bilarnybilsprisetbilförmån skallvärderingVid§94 avava
försäljnings-förändringartill demed hänsynårs modell justeras av

ändring i lagen1996:833lagenskeddeskatten omgenomsom
försäljningsskattlagen 1978:69ändring i1996:537 omom

motorfordon.
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Förslag3 till

Lag ändring i lagen l927:77om om
försäkringsavtal

Härigenom föreskrivs lagen3 l§ 927:77 försäkringsavtalatt om
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Avviker försäkringsvillkor Om försäkringsvillkorett av-

från bestämmelse i denna lag, frånviker bestämmelse ien
det hinder för villkorets denna lag, hindrar dettavare inte att

tillämpning, med mindre sådant villkoret tillämpas, inte annatom
lageni angives. särskilt föreskrivet.är

Överlåtelse, Överlåtelse,pantsättning, för- pantsättning, för-
månstagarförordnande eller månstagarförordnande ellerannat annat
förfogande försäkringöver förfogande försäkringär över ären

verkan förfogandet skettutan verkan förfogandet skettutanom om
i strid försäkringsvillkor, i stridmot försäkringsvillkor,mot

enligt kommunalskattelagen enligt 53 kap. §15 inkomst-som som
1928:370 skall intagas i försäk- .skattelagen l 998.000 skall tas
ringsavtalet. Förbud i försäkringsavtalet.över- inmot Förbud
låtelse skall dock hin- överlåtelseutgöra skall dockmot
der utmätning ellermot hinderöver- utgöra utmätningmot
låtelse vid ackord eller konkurs i eller överlåtelse vid ackord eller

månvidare sådant hinder före- konkursän i månvidare sådantän
ligger grund vad eljest hinder föreligger grund vadav av
föreskrivits i lag eller för- föreskrivitsi i lagövrigtannan som
fattning. eller författning.annan

Denna lag träder i kraft den - - - .

1Senastelydelse 1975:1353.
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tillFörslag4

arvsskatt och1941:416ändring i lagenLag omom

gåvoskatt

ochB F23föreskrivs 12 22 3 §§Härigenom samtatt mom.,
gåvoskatt följandeskall haoch1941:416 arvsskattlagen43 § om

lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

12
försäkringsavtal insattsnågon 1927:77lagenenligtHar om

döderhåller vid försäkringstagarensförmånstagare hansåsom och
sådan förvärvas,försäkringen eller, rättförfoganderätten utan attöver

förmånstagarenskall vadförsäkringen,grundutbetalning av
såsom arvfallenarvsskattsålunda vid beräkningbekommer ansesav

någontillfallervadgälla jämvälskallVadegendom. sagts somnu
Hälftennämnda lag.stycketi andrabestämmelserna 104enligt § av

förrnåns-egenskapmake iförsäkringstagarenstillfallervad avsom
från skatt.frittärtagare

skallVidare
livränte-kapitalförsäkringlivförsäkringa där är mensom

denmakes livå eller hansförsäkringstagarenstagits samtförsäkring,
endera dem,tillkommitförsäkringsavtaletgrundrätt, avavsom

icke kunnatförsäkringsavtalstycket lagenförstajämlikt 116 § om
någonderas gäld, ellerföri mättagas

vid skattenssjukdom,ellerolycksfalltagits förförsäkringb där
någon egenskapitillfallitfrån vadvärdetberäknande avsomav

beloppsåsom skattefritt avräknasförmånstagare motsvararett som
försäkringallmän1962:381lagengånger enligtbasbeloppet omsex

grundinträdde. Harskattskyldighetenvilketunderför det av
sådanterhållitfönnånstagaren tidigareförordnande personsammaav

likställtbeskattningshänseendeisomjämlikt 37 2§förvärv, ärmom.
tioloppetinomfrån vadfår värdetgåva, likvälmed avsomav

beloppfönnånstagaren avräknas motsvarartillfallit än ett sommer
för detförsäkringallmänlagengånger enligtbasbeloppet omsex

förvärvet.för detinträddeskattskyldighet senastevilketunder
ioch ränte-insättningargrundVad personsammaav enavsom
såsomnågongång tillfallerkapitalförsäkringsanstaltoch en

ocherhålla grundförmånstagare skall denne sammaenavanses
vid tidentagitsförsäkringensåskallochförsäkring, omsomanses

skolatpremiebetalningvillkorochinsättningenförsta attför den
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ske i den ordning, vari insättningama i anstalten skett eller enligt
avtal mellan anstalten och försäkringstagama skolat äga rum.

skattskyldighet enligt första stycket föreligger inte för tillrätt
utgårpension grund pensionsförsäkring. skattskyldighetsom av

föreligger inte heller för utgårtill livränta grundrätt som av annan
försäkring månpensionsförsäkring i den vadän grundsom av
förordnande tillfallit den berättigade inte översti gitav samma person

år.kronor2 500 per
Angående förstås Angåendevad förståsvadsom som

med kapitalförsäkring och med kapitalförsäkring ochpen- pen-
sionsförsäkring stadgas i sionsförsäkring stadgas ianvis- 53 kap.

till 31 § kommunal-ningarna §2 inkomstskattelagen
skattelagen 1 928.3 70. 1998:000.

Vad i första och andra stycke- Vad i första och andra stycke-
här skall, här skall,sägs även sägs ävenna ovan om na ovan om

fönnånstagarförordnande i fönnånstagarförordnandeenlig- i enlig-
het med lagen försäkrings- het med lagen försäkringsav-om om
avtal icke föreligger, tillämp- tal icke föreligger,äga tillämp-äga
ning frågajämväl i frågavad ning jämväl i vadom som om som-

någontillfallit grund någontillfallit grundsta- sta-av av
grupplivförsäkring eller grupplivförsälcringtens ellertens

jämförbar kommunal eller jämförbar kommunal ellerav av
enskild arbetsgivare avtalad enskild arbetsgivare avtalad
grupplivförsälcring eller grund grupplivforsäkring eller grund

sådan förmån från kommun, sådan förmån från kommun,av av
punkt adertonde1i gruppliv-motsvarar statenssom avses som

stycket till 31 § försäkring,anvisningarna förmånenävenav om
kommunalskattelagen. utgår grundpå försäk-inte av

ring.

Vad vid försäkringstagares någondöd tillfaller grundsom en
förordnande utländsk försäkring skall vid beräkningav som avser av

arvsskatt behandlas det hade tillhört dödsboet och tillagtssom om
förrnånstagaren försäkringenHar tagits förtestamente.genom
olycksfall frågaeller sjukdom sådaneller försäkringär om en som -

den inte hade varit utländsk skulle ha uppfyllt de förutsättningarom -
i andra stycket a, tillämpas bestämmelserna i det stycket.som anges

För till pension grund utländsk försäkringrätt skallav en som
behandlas pensionsförsäkring vid inkomsttaxeringen föreliggersom
inte skattskyldighet. Vid övriga förvärv livränta grundav av
utländsk försäkring tillämpas bestämmelserna i fjärde stycket andra
meningen.

Med utländsk försäkring förstås försäkring har meddelatsen som
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i utomlands bedriven försäkringsrörelse.en
Skattskyldighet föreligger Skattskyldighet föreligger

inte för till pension grundrätt inte för till pensionrätt grund
pensionssparavtal enligt 1 pensionssparavtal enligtav lav

kap. 2 lagen 1993:931§ kap. 2 lagen 1993:931§om om
individuellt pensionssparande. individuellt pensionssparande.

behållningNär pensionsspar- behållningNär pensionsspar-
konto skall till- konto skalltas till-tasupp som en upp som en
gång i dödsbo och gångavskatt-ett i dödsbo och avskatt-ett
ning skall ske enligt 32 § 1 ning skall ske enligt kap.53 30 §mom.
första stycket kommunalskatte-j inkomstskattelagen behåll-skall
lagen behållningenskall ningen till halvatas värdet.tasupp upp
till halva värdet.

22§
mom Ingår3 fast egendom Ingår3 fast egendommom.

enligt kommunalskattelagen enligt inkomstsicattelagen
1 928.3 70 förvärvskällai 1 998. 000 i gsver/tásam-ärinen en n

inkomstslagetinom näringsverk- het tillämpas bestämmelserna i
samhet tillämpas bestämmelserna 4 och,§ med undantag femteav
i 4 och, med§ undantag femte stycket sista meningen, punkt 2av
stycket sista meningen, punkt 2 anvisningarna till 3 och 4av

anvisningarna till 3 och 4 den upphävda lagen 1947:577av
lagen 1947:577 statlig för- statlig förmögenhetsskatt.om om
mögenhetsskatt dess lydelsei Vad har så-gällersagts ävennu
intill utgången âr 1991. Vad dan egendom enligt punkt 2av som

har sådangäller åttondesjunde ochsagts även styckenanu av
egendom enligt punkt 2 anvisningarna till och3 4 den§§som
sjunde åttondeoch styckena upphävda lagen statlig för-av om
anvisningarna till 3 och 4 §§ mögenhetsskatt skulle anses som
lagen statlig förmögenhets- särskild förvärvskälla inomom en
skatt dess lydelse intilli utgång- inkomstslaget näringsverksam-

år 1991 .skall het.en av anses som en
särskild förvärvskälla inom in-
komstslaget näringsverksamhet.

Vid tillämpningen de bestämmelser i första stycketav som anges
skall taxeringsvärde det värde enligt l eller 2som anses som mom.
skall ligga till grund för beräkning arvsskatt.av

23§
Bf Aktier inregistrera- Aktierär B. inregistrera-ärsom som

de vid inländsk börs eller de vid inländsk börs ellernoteras noteras
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andelar i värde- utländsk börs, andelar i värde-utländsk börs,
pappersfonder värde-andra värde- andrapappersfonder samt samt

aktieraktier än omsättsän omsätts papper sompapper som
marknadsmässigt och detmarknadsmässigt och det ärär avav

i kap. §i § slag 46 2slag 27 1 in-som angesanges mom.som
komstskattelagen 1998:0001947:576 statliglagen in- tasom

dettill till 75komstskatt 75 procent procent notera-tas avupp upp
de värdet.noterade värdet.detav

stycketAktier inte det slag i förstaär men somsom av som avses
föremål regelbundnaför marknadsmässig omsättning medär

noteradeavslut till det värdet.noteringar 30 procenttasom upp av
flera börsno-skilda aktieslag vilka ellerFinns i bolag ärettett av

sådanföremål i andra stycket,eller för noteringterade som avses
till värdeaktieri bolaget inte noteradeskall de är tas upp sammasom

Är noterade, skall de ickeaktiema. flera aktieslagde noteradesom
aktiervärde de noteradenoterade aktierna tilltas upp samma som

lägsta kursen.har densom
föregående styckena bedömsOm det vid värdering enligt de att

påräknas vidvad skulle kunnadet noterade värdet inte motsvarar som
förhållanden, får i stället priset vidförsäljning under normala enen

sådan värderingen.försäljning läggas till grund för
omfattas Aktier inte omfattasAktier inte avsomsom av

första-tredjebestämmelserna ibestämmelserna i första-tredje
andelar i ekono-andelar i ekono- styckenastyckena samtsamt

föreningar och handels-föreningar och handels- miskamiska
pristill dettill det pris bolagbolag tastas somsom uppupp

påräknaspåräknas vid försäljningförsäljning kankan vid enen
förhållanden,förhållanden, nonnalaunderunder normala var-var-

iakttas. dock följ ande skall iakttas. Idock följ ande skall I vidvid
månmån grundasuppskattningenuppskattningen grundas denden

ingårtillgångartillgångar ingår värdetvärdet av somsomav
näringsverksamhet beräknasförvärvskälla inkomstslaget iii en

förutsättning egendo-undernäringsverksamhet beräknas att- -
sådan i punkt 2förutsättning egendo-under äratt avsessommen

sjunde ochsådan stycket elleri punkt första2är som avsesmen
åttonde anvisningar-styckenaeller sjunde ochförsta stycket av

den upphävdaåttonde till ochanvisningar- 3 4styckena av na
statlig1947:577lagenna och lagentill 43 §§ om

tillgångar-fönnögenhetsskattstatlig förmögen-1947:577 om -
tillämpningvärde medlydelse intilldesshetsskatt i ut- avnas

stycket; vidtillgångar- i tredjereglerna Får 1991gången av -
gåva den ytterligaredock undertillämpningvärde med avnas
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ireglerna F tredje stycket; vid förutsättningen de i 43 and-§att
gåva dock under den ytterligare stycket angivna kraven iaktta-ra
förutsättningen de i 43 and- mån§ gits. I den uppskattningenatt

stycket angivna kraven iaktta- grundas tillgångarvärdetra av
gits. måndenI uppskattningen i första-tredje stycke-som avses
grundas tillgångarvärdet skall värdet tillgång-dessaav na, av

i första-tredje stycke- vad skullesom motsvaraavses ar anses som
skall tillgång-värdet dessa vid tillämpningna, tasav upp en av

vad skulle bestämmelserna imotsvara första-fjärdear anses som
vid tillämpningtas styckena.upp en av

bestämmelserna i första-fjärde
styckena.

Värdepapper inte omfattas bestämmelserna i första-tredjesom av
och femte styckena till det påräknaspris kantas vidupp som en
försäljning under förhållanden.normala

F Andel i bostadsförening eller bostadsaktiebolag tilltas ettupp
värde medlemmens eller delägarensmotsvarar andel i förening-som

eller behållnabolagets förmögenhet beräknad utgångspunktmedens
i det värde föreningens eller bolagets fastighet skall tillsom tas upp
enligt 22 och med hänsyn§ till föreningens eller bolagets övriga
tillgångar och skulder enligt bokslut.senaste

Annan lös egendom förut uppskattas tillän vadnämnts den kan
ha betingat vid med tillbörligantas skedd försäljning,en omsorg som

föranletts boets avveckling.av
Vid värderingen förvärvs- Vid värderingen nä-av av en

källa eller del /örväruskälla ringsverksamhet eller delav en av
enligt kommunalskattelagen näringsverksamhet tillämpassom en

1928:370 ingår inkomstslageti under förutsättning egendo-att-
näringsverksamhet tillämpas sådan i punktär 2men som avses-
under förutsättning egendo- första stycket elleratt sjunde och

sådan i åttondepunktär 2 styckena anvisningar-men som avses av
första stycket eller sjunde och till och3 4 den upphävdana
åttonde styckena anvisningar- lagen 1947:577 statlig för-av om

till 3 och 4 lagen mögenhetsskatt bestämmelser-na -
1947:577 statlig förmögen- i och,4 § med undantagom na av
hetsskatt dess lydelse intilli femte stycket sista meningen,ut-
gången âr 1991 bestämmel- punkt 2 anvisningarna till 3av av-

i 4 och, med§ undantag och den4 upphävda§§ lagensema av om
femte stycket sista meningen, statlig förmögenhetsskatt.
punkt 2 anvisningarna till 3av
och 4 lagen statlig fömiö-om
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lydelse intillgenhetsskatt dessi
är 1991.utgången av

43
gåva tillämpliga delar, förutomgäller iVid beskattning ovanav

frågaoch vad ibestämmelsen 19, 21 30särskilt angivna 6-9, 12, §§,
i tredje stycket, 13 2 14arvsskatt vidare stadgat 4 §§är mom.,om

med undantag Fmed undantag 23och 3 §20 22§§, § mom., avav
och fjärdeundantag andrastycket, medtredje 24-27 28§§, § av

f till ihänvisningen 19Därvid skall 32 §styckena 32 §samt
tredje styckena tillämpasförsta ochgälla 28stället §§ samt som

gåvan givaren.utgjorde efterarvom
gåva förbe-gåva lämnatsförbe- HarlämnatsHar utanutan
förmånhåll ellerförmån för givarenhåll eller tillför givarentill

gåvangåvan all giva-giva- ochoch all avserannanavserannan
näringsverksam-tillförvävskälla eller deltill rätträtt rens enrens

eller delförvänvskälla ,inkomst- het närings-inom enen avav
han direktverksamhetnäringsverksamhet enligtslaget ägersom

juridiskkommunalskattelagen eller person,genom
iskall, bestämmelserna1928:280 han direkt utöverägersom

stycket under förutsätt-juridisk förstaeller person,genom -
sådani ning egendomenbestämmelsernaskall, ärutöver att som

punkt första stycketförutsätt- istycket under 2första avses-
åttondesådan styckenaeller sjunde ochattegendomenning är som

anvisningarna till ochförsta stycket 3 4 §§punkti 2 avavses
åttonde 1947:577upphävda lagenoch styckena deneller sjunde

förmögenhetsskattstatligtill ochanvisningarna 3 4 omav -
och F231947:577 statlig för- 22 3 §§lagen även mom.om

gåvo-stycket tillämpasidess lydelse tredjemögenhetsskatt näri
gåvotagarenHarskatten bestäms.intill 1991utgången år ävenav -

skatt-fem efter dettredje inomoch 23 F3 §22 § attmom.
skyldighet gåvangåvoskatten inträttförstycket tillämpas när ge-

något där-gåvotagaren ellerköp, byteinombestäms. Har nom
fång ellerämförligtskattskyldig- med jefter detfem att genom

gåva eller bodelninggåvan köp,inträtthet för annanavgenom
något makes död avhäntanledningdärmed jämför-ellerbyte än

delgåva eller väsentligfång egendomeneller sigligt eller genom
gåva före-skallanledning därav,bodelning än ansesnyannanav

varmed denmed det värdesig egendo- liggamakes död avhänt
gåvan nedsatts.ursprungligaväsentlig del därav,ellermen

gåva föreliggaskall ansesny
varmed denmed det värde ur-

gåvan nedsatts.sprungliga
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lagDenna träder i kraft den De bestämmelserna i 12 §nya- - - .frågatillämpas i avskattning årsvid och2001 taxeringar.om senare

Senaste lydelse lagens rubrik 1974:857.av
senaste lydelse 1993:940.
3senasle lydelse 1990:1430.
4senaste lydelse 1991:1836.
5Senastelydelse 1991:1836.
6Senastelydelse 1991:1836.
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Förslag till5

ändring i lagen 1951:442Lag om om
förhandsbesked i taxeringsfrågor

Härigenom föreskrivs 1 lagen 1951:442 förhandsbesked§att om
taxeringsfrågorli skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2
får,Förhandsbesked får,det Förhandsbesked detär ärom om

någon, någon,synnerlig vikt för efter synnerlig vikt för efterav av
angående angåendeansökan lämnas viss ansökan lämnas viss

fråga, fråga,sökandens sökandenstaxe- taxe-som avser som avser
ring till kommunal inkomstskatt, ring till kommunal inkomstskatt,
statlig inkomstskatt, statlig för- inkomstskatt,statlig statlig för-
mögenhetsskatt, avkastningsskatt mögenhetsskatt, avkastningsskatt

pensionsmedel eller särskild pensionsmedel eller särskild
löneskatt pensionskostnader löneskatt pensionskostnader.

frågafråga rörande tillämpning- Gäller ansökningensamt om
lagen 1951: 763 tillämpning lagen 1995:575stat-en av om av

fårlig inkomstskatt ackumuleradpå skatteflykt förhandsbe-mot
frå-inkomst. Gäller ansökningen sked meddelas, det viktärom av

tilllämpning lagen för sökanden.ga om av
får1995:575 skatteflyktmot

förhandsbesked meddelas, om
det vikt för sökanden.är av

frågor får ocksåi förstaI stycket förhandsbeskedsom avses
meddelas, det vikt för enhetlig lagtolkning eller rättstillämp-ärom av
ning.

Vad första stycket första meningen ochhar i andrasagtssom
också erhållaskall önskarstycket tillämpas, till fastighetnär ägare

angående fråga,förhandsbesked viss taxering fastighe-avsersom av
gäller den enligt kap. fastighetstaxerings-Detsamma 1 5 §ten. som

1979: 152 skalllagen l ägare.anses som
erhålla ocksåBestämmelser förhandsbesked finns irätt attom

lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter, for-om
donsskattelagen 1988:327 och mervärdesskattelagen 1994:200.
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lagDenna träder i kraft den och gångentillämpas första i- - -
fråga års2001 taxering.om

Senaste lydelse lagens rubrik 1980:866.av
2Senastelydelse 1995:582.
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Förslag till6

inventeringändring i lagen 1955:257Lag omom

varulager för inkomsttaxeringenav

1955:257 inventeringHärigenom föreskrivs 1 lagen§att om av
inkomsttaxeringen ha följande lydelse.varulager för skall

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2
bokfö-SkattskyldigSkattskyldig bokfö- ärär somsom

ringsskyldig enligt bokförings-ringsskyldig enligt bokförings-
1976:125 skall inventera1976: 125 skall inventera lagenlagen

ingåendeingående varje i lagretvarje i lagret post post avav
tillgångartillgångar avsedda för omsättningavsedda för omsättning

Vid invente- eller förbrukning. Vid invente-eller förbrukning.
skall förteck-skall förteck- ringenringen upprättasupprättas enen

för varje detför varje det ningning post postsom angersom anger
anskaffningsvärdet ochlägsta anskaffningsvärdet och lägstaav av

verkliga värdet.verkliga värdet. BegreppenBegreppen an-an-
och verkligtoch verkligt skaffhingsvärdeskaffningsvärde vär-vär-

ide har den innebördde har den innebörd i angessom anges som
och andraandra stycketandra stycket och 14 andra 13 1413 § §§ §

eller,eller, stycket bokföringslagen istycket bokföringslagen i
förekommande fall kap.förekommande fall kap. 4 94 9 §§

årsredo- årsredo-styckena andra-fjärde styckenaandra-fjärde
1995:1554,1995:1554, visningslagen 4visningslagen 4
1995:15591995:1559 kap. 5 lagenkap. lagen §5 § omom

årsredovisningårsredovisning i kreditinstitutkreditinstituti
elleroch värdepappersbolag 4värdepappersbolag elleroch 4

lagen 1995:15601995:1560 kap. 4kap. lagen §4 § omom
årsredovisning försäkringsföre-iårsredovisning försäkringsföre-i

bestämmande lagretsVidbestämmande lagretsVid tag.tag. avav
skall de lager-anskaffningsvärdeskall de lager-anskaffningsvärde

tillgångar, kvar i denliggertillgångar, denligger kvar i somsom
vid beskatt-skattskyldiges lagervid beskatt-skattskyldiges lager

utgång,ningsårets deutgång,ningsårets de somansesanses som
elleranskaffadehonomanskaffade ellerhonom senastsenast avav

skattskyldi-dentillverkade. Omskattskyldi-tillverkade. Om den
skall värderasyrkar lagretskall värderasyrkar lagret attatt gege

kap. §enlighet med 17 4tredje ienlighet med punkt in-i 2
1998:000,komstskaztelagen§till 24stycket anvisningarnaav



SOU 1997:77 Författningsförslag 89

ko als ka l skall anskaffningsvärdett varjetm m u n e a g e n
1928:370 skall anskaffnings- i förteckningen.post anges
värdet varje i för-post anges
teckningen.

Första stycket gäller tillgångarinte värderats med tillämpningsom
årsredovisningslagen.kap.4 12 §av

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet lagertill-
gångarna vid inventeringstillfallet kunna korrigeras tillfreds-ett
ställande med hänsyn till lagerutvecklingensätt fram till och med
balansdagen.

Denna lag träder i kraft den och tillämpas gångenförsta vid- - -
års2001 taxering.

Senaste lydelse lagens rubrik 1979:144.av
Senaste lydelse 1995:1615.
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tillFörslag7

beräkning1959:551ändring i lagenLag avomom

1962:381enligt lageninkomstpensionsgrundande
försäkringallmänom

1959:551och lagenföreskrivs 4Härigenom 3 §§att om
lagen 962: 81enligt l 3pensionsgrundande inkomstberäkning omav

försäkring följande lydelse.skall haallmän

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3§2
föranställning,Inkomstanställning, förInkomst avav

försäkrade intevilken denförsäkrade inteden ärvilken är
inkomst-skattskyldig enligtriket enligtskattskyldig här i
inkomstskattelagen l 998x000,kommunalskattelagen

för den för-anställning, vilkeninkomst anställ-1928:370, avav
enligtskattskyldigsäkradeförsäkradedenning, för vilken ärär

särskild1991:586lagenenligt lagenskattskyldig om
utomlandsför bo-inkomstskattsärskild inkomst-1991:586 om

anställninginkomstutomlands bosattaskatt för samtsamt satta av
försäkradeför vilken denför vilkenanställning ärinkomst av

enligt lagenskattskyldigskattskyldigförsäkradeden är
inkomst-särskild1991:5911991:591enligt lagen sär- omom

artis-utomlands bosattaförutomlands skattinkomstskatt förskild
vilken svenskoch förfl.och för vil-artister fl.bosatta ter m.m.

social trygghetlagstiftningsocialsvensk lagstiftningken omom
EES-avtaletenligtskall gällaenligt EES-gällatrygghet skall

ledningmedskall bestämmasmed led-skall bestämmasavtalet av
från arbetsgiva-från uppgiftsärskilduppgiftsärskildning ar-av

Sådan uppgift skallSådan uppgift skall senastbetsgivaren. ren.
året efter detåret januariden 31januari nästden 31 nästsenast

avläm-år, inkomsteninkomstenefter det avser,somav-som
myndighet,dentillmyndighet,denavlämnas till som av-nasser,

lagenkap. 58i §3lageni kap. 583 § sesavsessom
självdeklaration1990:325självdeklaration1990:325 omom

uppgif-kontrolluppgifter. 1ochuppgif-kontrolluppgifter. loch
försäkradesdenskallförsäkradesskall den ten angesten anges

födelsetid ochfullständigafödelsetid ochfullständiga nanm,namn,
denbeloppetadressden ut-beloppet samtadress ut-samt avav

ersättningenellerbetalade lönenersättningenellerbetalade lönen
dennatidrymddenochtidrymd dennaoch den av-somav-som
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Vidare skall i uppgiften Vidare skall iser. uppgiftenan- ser. an-
den försäkrade fått den försäkrade fåttges, om ges, om

skattepliktiga naturafönnåner. skattepliktiga naturafömiåner.
Ett exemplar uppgiften skall Arbetsgivaren skall sändaav ett
inom tid exemplar uppgiftensagts till densom nyss av ar- av
betsgivaren sändas till den för- försäkrade inom den angiv-nyss
säkrade. tiden.na

Med arbetsgivare förstås vid Med arbetsgivare förstås vid
tillämpningen denna lag tillämpningenäven denna lagav ävenav
den bidragutgivit den utbetalat bidragsom som avses som som
i ll kap. 2 första§ stycket m i kap.ll 2 första§ stycketavses
lagen 1962:381 allmän för- lagen 1962:381 allmänom m om
säkring. försäkring.

4§3
Vid bestämmande Vid bestämmandeav pen- av pen-

sionsgrundande inkomst skall, sionsgrundande inkomst skall,
framgårvadutöver lagen vad framgårutöver lagensom av som av

allmän försäkring, gälla föl- 1962:381 allmänom försäk-om
j ande. ring, gälla följande.

Skattep/iktiga/örmåner skall Förmåner skall tilltas ettupp
till värdetas bestämsett värde bestäms iupp enlighetsom som

i enlighet med kap.8 14-17 med§§ kap.8 14-17 skattebetal-
skattebetalningslagen ningslagen 1997:000. När skäl
1997:000. När skäl föreligger föreligger får avvikelse frånske
får avvikelse frånske fömiåns- förrnånsvärde Skattemyndig-som
värde Skattemyndigheten heten bestämt enligt kap.som 9 2 §
bestämt enligt kap.9 2 andra§ andra stycket skattebetalnings-
stycket skattebetalningslagen. lagen.

Vid beräkning inkomst Vid beräkning inkomstav av av av
anställning skall avdrag för anställning skallgöras avdrag förgöras
kostnader arbetstagaren haft kostnader i anställningensom som

bestrida i innehavdatt anställ- arbetstagaren haft stå/ör, tillatt
denning, mån kostnaderna,i den del kostnaderna, minskade

minskade erhållenmed kostnads- erhållenmed kostnadsersättning,
ersättning, överstiger överstiger kronor.ettusen ettusen
kronor.

Särskilda föreskrifter angåen- Särskilda föreskrifter angåen-
de beräkning sådan inkomst de beräkning sådan inkomstav av

anställning, enligt lagen anställning,av enligtsom av som
l 94 7:5 76 .statlig inkomst- inkomstskattelagen l 998:om 000
.skatt hänförs till intäkt hänförs till intäkt näringsverk-av av
näringsverksamhet meddelas samhet meddelas regeringenav av
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regeringenmyndighetellermyndighetellerregeringen somsom
bestämmer.bestämmer.regeringen

inkomstberäkningVidinkomstberäkningVid avavavav
får under-förvärvsarbetefår frånförvärvsarbete in- annatannat

näringsverksamhetskottförvärvskällakomst viss enavav en
från överskottdrasinteunderskottdras iinte enavavannanav

näringsverksamhet.förvärvskälla annan

gången iförstatillämpasochdeni kraftträderlagDenna - - -
2000.förinkomstpensionsgrundandefråga om

1976:1015.rubriklagensLagen lydelse1015. Senasteomtryckt 1976: av
senaste 1994:1864.lydelse
3Lydelse 1996/972100.enligt prop.
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8 Förslag till

Lag ändring i lagen 1962:381 allmänom om
försäkring

Härigenom föreskrivs kap.3 och2 2 kap.att l 1 2-4samta
lagen 1962:381 försäkringallmän skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
2

ukpenninggrundande ukpenninggrundande
inkomst årligaden inkomstär inkomst årligaden inkomstär
i försäkrad kan i försäkrad kanpengar som en pengar som en

komma tills vidareantas kommaatt tills vidareantas att
för arbete, antingen såsom för arbete,eget såsomantingeneget
arbetstagare i allmän eller arbetstagare i allmän elleren- en-
skild tjänst inkomst skild tjänst inkomstav an- av an-
ställning eller grund ställning eller grundannan annan
inkomst för- inkomstannat för-av annatav
värvsarbete. Som inkomst värvsarbete. Som inkomstav av
anställning räknas dock inte anställning räknas dock inteer- er-

frånsättning arbetsgivare frånsättning arbetsgivareen som en som
bosatt utomlands ellerär bosatt utomlands ellerärut-en ut-en

ländsk juridisk arbe- ländsk juridisk arbe-person, om person, om
har utförts i arbetsgivarenstet har utförts i arbetsgivarenstet

verksamhet riket. frågal verksamhetutom frågariket. lutom
arbete utförs utomlands arbete utförs utomlandsom som om som

den statlig arbets- den statlig arbets-av som av en av som av en
givare till landsänts för givare tillett annat land försänts ett annat
arbete för arbetsgivarens räkning arbete för arbetsgivarens räkning
bortses vid beräkningen sjuk- bortses vid beräkningen sjuk-av av
penninggrundande fråninkomst penning frångrundande inkomst
sådana lönetillägg betingas sådana lönetillägg betingassom som

ökade levnadskostnader och ökade levnadskostnader ochav av
andra förhållandensärskilda i förhållandenandra särskilda i
sysselsättningslandet. Som in- sysselsättningslandet. Som in-
komst anställning eller in- komst anställning eller in-av av
komst förvärvsarbete komst förvärvsarbeteannatav annatav
räknas inte heller intäkt räknas inte heller intäktsom av- som av-

i §32 l första stycket h i 10 kap. § inkomst-3 -4ses mom. ses
och kommunalskattelageni skattelagen 1998:000 så-eller
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iersättning l §sådan danersättningeller1928:370 som anges
och fjärdestycket 2-6förstastycketförstai l §som anges

1990:659lagenstycketstycket lagenfjärdeoch2-6 om
vissa för-särskild löneskattsärskild löneskatt1990:659 om

inkomstvärvsinkomster. SomSomförvärvsinkomster.vissa av
räknas inteförvärvsarbeteförvärvsarbeteinkomst annatannatav

sådan enligtersättningsådan ersättninginteräknas grupp-en-
trygghets-sjukförsäkring ellerellergmppsjukförsäkringligt

arbetsskadaförsäkring vidvid arbets-trygghetsförsäkring som
stycket lagenförstaenligt 2 §förstaenligtskada 2 § styc- omsom

vissa för-löneskattsärskildlöneskattsärskildlagenket om
underlagvärvsinkomsterförvärvsinkomster utgörvissa utgör
sjukpen-nämnda skatt. Denförskatt.nämnda Denförunderlag

fast-inkomstenninggmndandeinkomst-sjukpenninggrundande
In-försäkringskassan.ställsförsäkringskas-fastställs avaven

och in-anställningoch komstanställningInkomst avavsan.
förvärvsarbetekomstförvärvsarbeteinkomst annatannat avav

sig avrundasdärvid förskallavrundasför sigdärvidskall varvar
hundratal kro-lägretillkro-hundratallägretill närmastnärmast

nor.nor. -
sjukpen-beräkningVidsjukpen-beräkningVid avav

inkomst bortsesninggrundandebortsesninggrundande inkomst
sådanfrån anställ-inkomstsådanfrån anställ-inkomst avav

förvärvsarbeteochningförvärvsarbeteochning annatannat
halvsju ochöverstigerhalvsju ochöverstiger enen somsom

gånger Det beloppbasbeloppet.gånger beloppbasbeloppet. Det
sålunda skallskall undantassålunda skallskall undantas somsom

från in-från hand räknasi förstain-hand räknasi första avav
förvärvsarbete.komstförvärvsarbete.komst annatannat avav

utfört arbete iErsättning föriutfört arbeteErsättning för an-an-
räknaspensionfonnräknaspensionfonn änän somnansomnan

såvidaanställning,såvida inkomstanställning,inkomst avav
uppgåruppgår underersättningenersättningen under ettett

kronor,minst 000till 1kronor, äventill minst l 000 även omom
hosanställdinteanställd hosinte ärmottagarenärmottagaren

ersättningen. ldenersättningen. Iden utgerutger nusomnusom
utförskall denangivna fallutförskall denangivna fall somsom

såsom arbetstagaresåsom arbetetarbetstagarearbetet ansesanses
ersättningenoch denersättningenoch den utgerutger somsom

såsom arbetsgivare. Kansåsom arbetsgivare. Kan ersätt-ersätt-
någonnågon arbete förning förarbete förning för annansannans

året inteåret underräkninginteräkning under antasantas
uppgå kronor,till minst 1 000uppgå kronor,till minst 1 000
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skall ersättningen från denne inte skall frånersättningen denne inte
med vid beräkningentas den med vid beräkningentas denav av

sjukpenninggrundande inkoms- sjukpenninggrundande inkoms-
i fall dåten denannat än iutgör fall dåten denannat än utgör

inkomst näringsverksamhet. inkomstav näringsverksamhet.av
Vid beräkning sjukpenning- Vid beräkning sjukpenning-av av
grundande inkomst anställ- grundande inkomstav anställ-av
ning skall bortses från ersättning ning skall bortses från ersättning

enligt 2 skall§som enligt 2 skalla §anses som som a anses som
inkomst förvärvsarbete inkomstannat förvärvsarbeteav annatav

ersättning idrottsutöva-samt ersättning idrottsutöva-som samt som
får från sådan ideell förening får från sådanre ideell före-re en

i §7 5 lagen ningsom avses i 7kap. 7 §/ör.stamom. som avses
l 947.5 76 statlig inkomst- stycket inkomsvávkattelagenom och
skatt och har till huvudsak- har till huvudsakligtsom syftesom
ligt syfte främja idrottsligatt främja idrottsligatt verksamhet,
verksamhet, ersättningen från ersättningen frånom föreningenom
föreningen åretunder inte kan åretunder inte kan uppgåantas

uppgå till minstantas halvt till minstett halvt basbelopp.ett Vid
basbelopp. Vid beräkning beräkning sjukpenning-av av
sjukpenninggrttndande inkomst grundande inkomst anställ-av

anställning bortses frånäven ningav bortses frånäven ersättning
ersättning från stiftelse från stiftelse haren tillsom vä-en som
har till väsentligt ändamål sentligt ändamålatt tillgodoseatt
tillgodose ekonomiska intressen ekonomiska intressen hos dem
hos dem eller harär varit eller harsom varitär anställdasom
anställda hos arbetsgivare hos arbetsgivareen lämnatsom en som
lämnat bidrag till stiftelsen bidrag till stiftelsen vinstandels-
vinstandelsstiñelse fråneller stiftelse fråneller j uri-en en annan

juridisk med diskannan medniot-person motsvarandeperson
svarande ändamål, ändamål,ersätt- ersättningenom om avser
ningen sådan anställd sådan anställdavser och inteen utgören
och inte ersättningutgör för ersättning för arbete för den juri-ar-
bete för den juridiska diska räkning. Dettapersonens personens
räkning. Detta gäller dock endast gäller dock endast de bidragom

de bidrag arbetsgivaren läm- arbetsgivarenom lämnat till den juri-
till den juridiskanat diska varit avseddapersonen attpersonen

varit avsedda bundnaatt bundna under minstvara vara tre
under minst kalenderår ochtre kalenderår ochatt likartadeatt

likartade villkor tillkomma villkor tillkomma betydandeen en
betydande del de anställda. del de anställda. Om arbetsgi-av av
Om arbetsgivaren fåmans-är fåmansföretagett är ellerettvaren
företag eller /âmazøvágt han-ett fåmanshandelsbolag,ett skall
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frånbortsesberäkningen intevidberäkningenskall viddelsbolag
juridiskadenersättningfrån ersättningbortsesinte per-somsom
företagsleda-tilllämnarlämnarjuridiskaden ensonenpersonen

företagetidelägareellerellerföretagsledaresådantill enre
närståen-ellerdenne ärellerföretagetidelägare sompersonen

få-dem. Medtillde någonnärstående i avavsessomperson
fåmanshandels-mansföretag,tillpunkt 14 anvisningarnaav

ochföretagsledarebolag, när-Vidkommunalskattelagen.§32
detsammaståendesjukpenninggrund-beräkning avsespersonav

inkomst-§§2-6kap.51skallanställning iinkomstande somav
beräkningVidfrån skattelagen.från ersättningalltid bortses av

sjukpenninggrundande inkomsthärrörvinstandelsstiftelse somen
skall alltid bortsesanställningarbetsgivarenfrån bidrag avsom

från vinst-från ersättningåren 1988-1991.underlämnat en
frånhärrörandelsstiftelse som

lämnatarbetsgivarenbidrag som
åren 1988-1991.under

därskall,inkomstensjukpenninggrundandedenBeräkningen av
degrundasförsäkringskassan,förkändaförhållandena inte är

eller dennesförsäkradedeninhämtakankassanupplysningar avsom
viduppskattning,framgå denkanellerarbetsgivare somavsom

får inteSemesterlöninkomst.försäkradesdengjortstaxering av
belopphögretill änsjukpenninggrundande inkomsteni deninräknas

motsvarandeunderarbeteutförtlön förutgivits iskulle havad som
Inkomstsemesterersättning.gällabegränsning skallliknandetid. En

får högreberäknas motsvararräkning änförarbete somegenav
räkning.förarbeteliknandeavlöning förskälig annans

2 a
ersättningskallinkomstsjukpenninggrundandeberäkningVid av

utländskutomlands eller ärbosattarbetsgivarefrån är ensomen
förvärvsarbete, ersätt-inkomst annatjuridisk omavanses somperson

ocharbetsgivarenriketinomutförts samtarbeteningen somavser
skallersättningenöverenskommelseträffat attarbetstagaren om

sådan inkomst.tillhänföras
sjuk-beräkningVidsjuk-beräkningVid avav
skallinkomstpenninggrundandeskallinkomstpenninggrundande

förvärvs-inkomst annatförvärvs-inkomst annat avsomavsom
ersättningocksåarbeteersättningockså ansesarbete anses

inkomstskattelagenenligtinkomstskattepliktigutgör somsom
skall1998:000kommunalskatte- tasenligt somupptjänstav

ochtjänstintäkt attutanoch1928:370 som,utanlagen avsom,
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anställningsförhållande anställningsförhållandeföre- förelegat,att
legat, utbetalas fysisk utbetalas fysisk bosattav person av person
bosatt utomlands eller utländsk utomlands eller utländsk juridisk
juridisk Detta gäller dock Detta gäller dock inte iperson. person.

fråga sådaninte frågai .skatteplik- sådan intäktom om som avses
intäkt i kap.ll i kap.tig 2 § ll första stycket2 § tredjesom avses

första stycket tredje meningen. meningen.

Som inkomst förvärvsarbete räknas dessutom ersättningannatav
för arbete under förutsättning ersättningen betalasatt ut

till har till harmottagare mottagaresom en som en
F -skattexedel antingen F-.rkattsedel antingennär ersätt- när ersätt-
ningen bestäms eller den be- ningen bestäms eller den be-när när
talas talasut, ut,

till har till harmottagare mottagaresom en som en
A-skattavedel eller saknar A-skattsedel eller saknarsom som
skattsedel preliminär skatt skattsedel preliminär skattom om
ersättningen tillsammans med ersättningen tillsammans med

frånersättning för frånarbete ersättning för arbeteannan annan
utbetalare under inkomst- utbetalare inkomst-undersamma samma

året åretkan komma under- kan komma under-antas att antas att
stiga kronor10 000 och utbetala- stiga kronor10 000 och utbetala-

fysisk eller fysisk ellerär ärett ettren en person ren en person
dödsbo vad utbetalats dödsbo vad utbetalatssamt samtsom som
inte utgift i utbetala- inte utgift i utbetala-utgör utgören av en av

bedriven näringsverksamhet, bedriven näringsverksamhet,ren ren

till delägare i handelsbolag bolaget,av
till medlem i europeisk ekonomisk intressegruppering av

grupperingen.
Om i fall i tredje Om i fall i tredjesom avses som avses

bådestycket har bådel stycket l harmottagaren mottagarenen en
F-skattesedel och A-skatte- F-.rkattsede/ och A-.SkatLredeLen en
sedel, räknas ersättningen räknas ersättningen inkomstsom som
inkomst förvärvsarbete förvärvsarbete baraannat annatav av om
bara F-skattesedeln skriftli- åbero-F-skattsedeln skriftligenom

åberopas.gen pas.

kap.11
2

Med inkomst anställ- Medinkomst anställ-av av
ning lön eller ning lön elleravses annan er- avses annan er-
sättning i eller andra skat- sättning i eller andra för-pengar pengar

4 17-0718
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fönnåner, måner, fåtttepliktiga för- försäkrad harsom en som en
fått såsom såsomsäkrad har allmänarbetsta- arbetstagare i eller

ochi allmän eller enskild tjänst. enskild tjänst skall tassomgare
Med lön likställs kostnadsersätt- intäkt vid inkømsttaxe-upp som
ning inte enligt kap. Med lön likställs kost-8 19 ringen.som

skattebetalningslagen nadsersättning inteeller 20 enligt§ 8som
skattebetal-1997:000 undantas vid beräk- kap. 19 eller 20 §

Sådanning skatteavdrag. ningslagen 1997:000 undantasav
intäkt beräkning skatteavdrag.skattepliktig i form vidav ra- av

fönnån Sådanbatt, bonus eller intäkt i fomi rabatt,annan av
utgår fönnångrund kundtro- bonus eller annan somsom av

också utgårhet eller liknande, skall grund kundtrohetav
ocksåinkomst liknande, skallanställ- elleranses som av anses

slutligt har inkomst anställning,ning, denom som som av om
ståttstått kostnader den slutligt har för deför de liggersom som

någonfönnånen ligger tilltill grund för kostnader grundär som
fönnånen någonden skattskyldig för är änän är annanannan som

sådanfönnånen. skattskyldig förför Till inkomst den ärsom
från förmånen. sådanräknas dock inte och Till inkomsten sam-

fråndock ocharbetsgivare utgiven lön räknas inteme som en sam-
uppgåttunder till arbetsgivare utgiven lönl 000ett somme

sådan uppgåttinkomst räk- tillkronor. Till under l 000ett
sådanheller intäkt i kronor. Till inkomst räk-intenas som avses

§ första stycketh och inte heller intäkt i32 1 mom. nas som avses
kommunalskattelagen kap. § inkomsiskatte-10 3 1-4i

sådan sådaneller1928:370 eller ersättning lagen 1998:000
stycket ersättning i förstai första ll § §anges som angessom

och fjärde stycketoch fjärde stycket lagen stycket 2-62-6
1990:6591990:659 särskild löneskatt lagen särskildomom

förvärvsin-vissa förvärvsinkomster. löneskatt vissaI
frågafråga komster.arbete har utförts I arbeteom somom som

Litomlands bortses vidbortses vid beräkning- har utförtsutomlands
beräkningen pensionsgmn-pensionsgmndande in- aven av

från sådanafrån sådana inkomst löne-lönetillägg dandekomst
ökadetillägg betingasbetingas ökade levnads- som avsom av

levnadskostnader och andrakostnader och andra särskilda sär-
förhållandenförhållanden isysselsättnings- skilda sysselsätt-i

SåsomSåsom inkomstinkomst ningslandet.landet. avav an-
anställningställning ävenäven ansesanses

och rehabiliteringspenning enligt denna laga sjukpenning samt
arbetsskadeförsäkring ellersjukpenning enligt lagen 1976:380 om

utgår författning ellermotsvarande ersättning enligtsom annan
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grund regeringens förordnande, måni den ersättningen träder iav
stället för försäkrads såsominkomst arbetstagare i allmän eller
enskild tjänst,

föräldrapenningförmåner,b
Vårdbidragc enligt kap. måni9 4 den bidraget inte är ersätt-

ning för merkostnader,
frånd dagpenning arbetslöshetskassa,

f utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkes-
inriktad rehabilitering i form dagpenning,av

g korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestöds-
lagen 1973:349 eller lagen 1983: 1030 särskilt vuxenstudie-om
stöd för arbetslösa särskilt utbildningsbidrag,samt

h delpension enligt lagarna 1975:380 och 1979:84 om
delpensionsförsäkring,

i dagpenning till totalförsvarspliktiga tjänstgör enligt lagensom
1994: 1809 totalförsvarsplikt erhålleroch andra dagpenningom som
enligt de för totalförsvarspliktiga gällande grunderna,

j utbildningsbidrag för doktorander,
k timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda sär-

vux och vid svenskundervisning för invandrare sfi,
livräntal enligt kap.4 lagen 1976:380 arbetsskadeför-om

säkring eller motsvarande livränta bestäms med tillämpningsom av
lag,sagda
från Sverigesm författarfond och konstnärsnämnden utgående

bidrag hänföra till inkomstär förvärvsarbeteattsom annatav
månenligt 3 i den såregeringen förordnar,

n statsbidrag till arbetslösa tillskott till deras försörjning närsom
de rörelse,startar egen

o stipendium enligt o stipendium 11isom som avses
punkt 12 sjunde stycket kap. §38 inkomstskattelagen,anvis-av a

till § kommunalskat-32ningarna stipendiet utbetalats fy-om av en
telagen skall intäkt sisk bosatt i Sve-tas ärupp som person som

stipendiet utbeta-tjänst, rige eller svensk juridiskav om av en
lats fysisk bosatt Sve-av person person,
rige eller svensk juridiskav en
person,

p ersättning enligt lagen 1988: 1465 ersättning och ledighetom
närståendevård,för

q tillfälliga förvärvsinkomster verksamhet inte bedrivsav som
självständigt,

r ersättning allmän försäkringskassa enligt 20 §utgersom en
lagen 1991: 1047 sjuklön,om
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från semesterkassa.s ersättning
frågafråga ersättning iersättning i II pengar om pengarom

förmå- förmånerandra skattepliktiga eller andra för utförteller
i formför utfört arbete i fonn arbete pensionänannanner annan

frånfrånoch och ersättning semesterkas-pension ersättningän
frågafråga ersättning tillsemesterkassa, i iersätt- omom sa,

frånfrån visst slagtill visst idrottsutövarening idrottsutövare av
frågaförening iideell förening i ideellslag samtsamt omav

frånfråga från ersättning vinstandelsstiftel-ersättning vinst-om
eller juridiskandelsstiftelse eller juri- personannan se annan

ändamåldisk med motsvarande med motsvarande gällerperson
ändamål i tillämpliga delar i tillämpliga delar bestämmelser-gäller
bestämmelsemai kap. and- nai kap. andra stycket3 2 3 2 §§ samt

tredje och fjärde styckena.stycket tredje och2 § 2 §samt ara a
i ärde styckena.

tillinkomst anställning skall hänsyn lönVid beräkning tasavav
fått frånden försäkrade har arbets-eller ersättning, som enannan

utländsk juridiskgivare, bosatt riket eller ärär utom person,som
då riket ochendasti fall den försäkrade sysselsatts här i överenskom-

dåinte träffats enligt kap. första stycket eller hanmelse 3 2 §a
svenskt handelsfartyg. Vadtjänstgjort sjöman ombord somsom

inte beträffande lön till svenska medborgare,här skall gällasägs om
fråneller, där lönen härrör utländsk juridisksvenska staten person, en

inflytandesvensk juridisk bestämmandeäger överettsomperson,
utländska juridiska enligt Riksförsäkringsverketden personen, av

tilläggspensionsavgiften.förbindelse har förgodtagen att svara
skall heller tillskall heller till HänsynHänsyn tas tas

från frånersättning eller ersättninglön eller lön annanannan
utländsk beskickning ellerfrämmande makts beskickning stats

konsulat i riket karriärkonsulat i Sverige ellereller lånade här
frånfrån tillhörtill- arbetsgivare,eller arbetsgivare, somsom

sådantså- sådansådan beskickning ellerbeskickning ellerhör
och inte svenskkonsulat och inte konsulatdant ärär somsom

medborgare. Vad härsvensk Vadmedborgare. sägssomsom
beträffandebeträf- skall inte gälla lönhär skall inte gällasägs

eller tillsvensk medborgare till svensk medborgarefande lön till
svenskdeneller till den utan attutan att som varasom vara

bosatt i riket,svensk medborgare bosatt i medborgare ärär om
beskick- utländsk beskickning i Sveri-riket, utländsk enom en
Riksför- enligt Riksförsäkringsver-ning här i riket enligt ge avav

förbindelse harsäkringsverket godtagen förbin- ket godtagen att
för tilläggs- för tilläggspensionsavgif-delse har att svara svara
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pensionsavgiften. ten.

åtagitDen sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycketsom
skall arbetsgivare.anses som

3
Med inkomst förvärvsarbeteannatav avses
a inkomst näringsverk- a inkomst aktiv närings-av av

samhet här i landet vilken den verksamheti här i landet;
försäkrade arbetat ickei ovä-
sentlig omfattning aktiv nä-
ringsverksamheü;

b tillfälliga förvärvsinkomster självständigt bedriven verksam-av
het;

c ersättning för arbete för c ersättning för arbete för
någon räkning i någon räkning iannans pengar annans pengar
eller andra skattepliktiga fönnå- eller form fönnånerandrai av

skall intäkt;ner; tassom upp som

sjukpenningd och rehabiliteringspenning enligt denna lag samt
sjukpenning enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring ellerom
motsvarande ersättning utgår enligt författning ellersom annan
grund regeringens förordnande, måni den ersättningen träder iav
stället för inkomst nämnts;som ovan

e ersättning skat- e ersättning enligtutgör in-som som
tepliktig inkomst tjänst enligt komstskattelagen 1998:000av
kommunalskattelagen skall intäkt tjänsttas upp som av
1928:370 och och anställningsför-utan att utan attsom, som,
anställningsförhållande förelegat, hållande förelegat, utbetalats av
utbetalats fysisk bosatt fysisk bosatt utomlandsav person person
utomlands eller utländsk juridisk eller utländsk juridisk person

samt samtperson
f stipendium enligt f stipendium 11isom som avses

punkt 12 sjunde stycket kap. §38 inkomstskattelagen;anvis-av a
till §32 kommunal-ningarna

skattelagen skall tas upp som
intäkt tjänst;av

enligtmånallt i den inkomsten inte hänföra2 till§ inkomstär att
anställning.av
Bedömningen första stycket Har inkomsti isom avses

a för för för- förstasig stycketvarje a eller b integörs upp-
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gått år, beak-värvskälla enligt kommunal- till kronor förl 000
så-heller beaktasskattelagen 1928:370. Har in- den inte.tas

stycket ersättningkomst i första dan i förstasom avses som avses
uppgått frånersättningena eller b inte till 000 stycket c,l om

vilkenkronor för den inte den, för arbetet utförts,itas
sådan året uppgåttberäkning. heller under inte till 000ltas
första kronor. Intäktersättning i i 10som avses som avses

stycket c beräkning, kap. § inkomstskattelagen3 1-4i ersätt-om
från sådanningen den, för vilken arbe- eller ersättning enligt

året uppgåttutförts, under inte gruppsjukförsäkring eller trygg-tet
till kronor. intäkt hetsförsäkring vid arbetsskada1 000 som av-

i § första stycket h enligt första stycket32 1 2 §mom. somses
sådaneller 1990:659 särskildoch nämnda lag lageni er- om

sättning enligt gruppsjukförsäk- löneskatt vissa förvärvs-
eller trygghetsförsäkring vid inkomster underlag förring utgör

arbetsskada enligt första nämnda skatt räknas inte2 §som som
stycket lagen 1990:659 inkomst förvärvsarbete.annatom av

löneskattsärskild vissa för-
värvsinkomster underlagutgör
för skatt räknas intenämnda

inkomst förvärvs-annatsom av
arbete.

4
Till grund för beräkning inkomst anställning och inkomstav av av

förvärvsarbete under visst skall läggas den försäkradesannat
år.taxering till statlig inkomstskatt avseende nämnda Avser taxering-

beskattningsår kalenderår, skallsammanfaller med inkomsten som
beskattningsåret åtnjutits kalenderår,under hava under detanses som

föregått taxeringsåret.närmast
Närmare bestämmelser rörande beräkningen inkomst avav

och inkomst riksda-anställning förvärvsarbete beslutasannatav av
särskilt.gen

Angående Angåendeberäkningen in- beräkningen in-av av
komst anställning, vilken anställning, för vilkenför komstav av

försäkrade inte skattskyl- försäkrade inte skattskyl-den denär är
riket inkomstskattelagendig här enligt kommunal- dig enligtz

skattelagen 19283 finns 1998:000 finns särskilda70 det det
särskilda bestämmelser. bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den - - .
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Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 1996:1217.
3Senastelydelse 1996:1213.
Lydelse enligt 1996/97100 och l996/97:l07 lrr 29.5.1997.samtprop.
Lydelse enligt lrr 29.5.1997.
öSenelstelydelse 1996:1336.
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angående1962:382i lagenändringLag om

försäkringallmänlageninförande omav

angående1962:382lagen16föreskrivsHärigenom §att
följande lydelse.skall haförsäkringallmänlageninförande omav

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

16
tredjeBestämmelserna itredjeiBestämmelserna

punkterna l-4stycketpunkterna 1-4 över-stycket över-
gångsbestämmelsema till lagentill lagengångsbestämmelserna

angående ändring iangående 1960:99ändring il960:99
431juni 1946 nrden431 lagen 29juni nr1946den 29lagen

skall fort-folkpensioneringskall fort-folkpensionering omom
Beträffandefarande tillämpas.Beträffandefarande tillämpas.

änkepension efterefteränkepension som av-man,som av-man,
skalljuli 1960,den llidit föreskalljuli 1960,före den 1lidit

styck-förstastället för 8dock i §styck-för förstai stället 8dock §
folkpensionering ilagenfolkpensionering ilagen etet omom

före nämndalydelsenämnda lagrummetsförelydelselagrummets
sådan pensiontidpunkt gälla,sådan pensiongälla,tidpunkt attatt

denmed 35minskasdenmed 35 procentminskas procent avav
årsinkomst.pensionsberättigadesårsinkomst.pensionsberättigades

falltillämpning iVidfalltillämpning iVid som nusom nu
sistnämnda13 2sistnämnda §13 2§ sagtssagts mom.avmom.av

procenttalet 20skalllagprocenttalet 20 ävenskalllag även
beloppet10utbytasbeloppet10 samtutbytas motsamtmot

utbytaskronor00020utbytas motkronor20 000 mot
inkomst-Vidkronor.00075Vid inkomst-kronor.75 000

från inkomstbortsesfrån beräkningeninkomstbortsesberäkningen
ellerprivatbostadsfastighetprivatbostadsfastighet eller avav

i 2privatbostadsrätt§i 5privatbostad avsessomavsessom
inkomst-§respektive 18kap. 13kommunalskattelagen

1998:000 ochskattelagenoch1928:370 utgör sompen-som
pensionärensVidpennanentbostad. pemianent-utgörsionärens

för-beräkningVidbostad.skallförmögenhetberäkning avav
sådanvärdetskallmögenhetprivatbostadsfas-sådanvärdet avav

ellerprivatbostadsfastighet pri-inte be-privatbostadellertighet
beaktas.intevatbostadsraztaktas.
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Denna lag träder i kraft den - - - .

Senaste lydelse 1996:1588.
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1965:269 med särskildaändring i lagenLag om

menighetskommuns ochbestämmelser annanom

skatt,utdebitering av m.m.

1965:269 medföreskrivs och lagenHärigenom l 3 sär-att
utdebiteringmenighetsochskilda bestämmelser kommuns annanom

mm skall följande lydelse.skatt, haav

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1§2
för kommunsSkattesatsenför kommunsSkattesatsen

menighetsmenighets ochoch uttaguttag avannanavannan
förhål-förhål- skall bestämmas ii skattskatt skall bestämmas

Skattemyndighe-lande till deantal skattekronor,lande till det av
be-beräknade sammanlagdaskattemyndighetensenligt tensom

förvärvsin-skattningsbarapåföras deberäkning kommer att
vid taxeringen detkomsternaskattslcyldiga vid taxeringen det

skall fastställas.skattesatsenskall fastställas.skattesatsen
andraenligt kap.Om 8 9 §kap. andraOm enligt 8 9 §

kommunallagenstycketkommunallagenstycket
kap. tred-1991:900 eller 19 7kap. §tred- §1991:900 eller 19 7

1992:300stycket kyrkolagen1992:300stycket kyrkolagen
slutligtnågon skattesatsnågon slutligtskattesats annanannan

har be-denhar be- fastställtsdenfastställts änän somsom
skall dentidigare,skalltidigare, den stämtsstämts nyanya

möjligt bestäm-skattesatsenmöjligt bestäm-skattesatsen omom
till deantal med hänsyndetmed hänsyn till samman-masmas

beskattningbaraförvärvs-de lagdahar påförts.rkattekronor som
detvid taxeringeninkomsternadet.rkattskyldiga vid taxeringen

fastställas.skallskattesatsenfastställas.skallskattesatsen

3
lands-till kommuner,skall den 8Skattemyndigheten senast mars

förskattredovisa densamfälligheterkyrkligaochförsamlingarting,
landstinget,året kommunen,föregående tillkommerdet som

meddelarRegeringensamfälligheten.den kyrkligaförsamlingen eller
sådan redovisning.föreskrifternärmare om

skallSkattemyndighetenskallSkattemyndigheten se-se-
varjeseptemberden 10varjeseptemberden 10 nastnast

för-landsting,kommuner,för- lämnalandsting,kommuner,lämna
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samlingar och kyrkliga samfäl- samlingar och kyrkliga samfäl-
ligheter uppgift det beräkna- ligheter uppgift de beräknadeom om
de antalet skattekronor sammanlagda beskattningsbarasom av-

i l första stycket.§ förvärvsinkomsternases isom avses
första1 § stycket.

Denna lag träder i kraft den och tillämpas gångenförsta i- - -
fråga års2001 taxering.om

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse lagens rubrik 1977:191.avzsenaste lydelse 1992:1583.
3Senastelydelse 1992:1583.
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ändring lagen 1967:531 tryggandeiLag om avom

pensionsutfastelse m.m.

föreskrivs 1967:531 tryggandeHärigenom ll lagen§att avom
skall ha följande lydelse.pensionsutfästelse m.m.

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

11§
fårfår pensionstiftelsePensionstiftelse icke En inte tamot-

fordran arbetsgiva-arbetsgivaren.fordran motmot emottaga en
ogiltigt. Avtal strider dettastrid härmedAvtal i är motren. som

dockdock ogiltigt. Stiftelsen fårStiftelsen utlåna äräger me-
arbetsgivarenlåna medel tilltill arbetsgivaren be-del utom

det ställs betryggande säker-tryggande säkerhet ställes för om
lånetlånet het för eller tillsynsinynditillsynsmyndigheteneller g-

heten medger det.det.medger

frånfår arbetsgivaren villkor,inte egendomEn stiftelse emotta
förfoga egendomen.väsentligt stiftelsensbegränsar överrätt attsom

får aktiebolag,stiftelse har grundatshellerInte utan attaven som
aktier i bolaget eller i bolagtillsynsmyndigheten godkänner det, äga

förhållandestår sådant kap.till detta i 1 5vilket i §som avses
1385.aktiebolagslagen 1975:

pensionsstiftelse harpensionsstiftelse har OmOm enen
ändamål utfästelseändamål utfästelse tilltill att tryggatryggaatt

ellerpension till arbetstagareellerpension till arbetstagare omom
efterlevande iefterlevande i ak- arbetstagarensarbetstagarens
fåmansföretagaktiebolagi punktentiebolag 14 ärsomsom avses

§§kap. ochtill kom- enligt 51 2 3§32anvisningarnaav
inkomstskattelagen 1998:00070munalskattelagen 1928: 3

fråga stiftelsensfråga skall, istiftelsensskall, i rätträtt omom
lån säkerhet,lån och ställasäkerhet, lämnaoch ställalämna attatt

kap. ochbestämmelserna i 7och 12bestämmelserna i kap. 712
aktie-kap. lkap. aktie- 8 19 §19 1 §8 samtsamt

tillämpas.bolagslagen1975:1385 tilläm-bolagslagen

pas.

i kraft denlag träderDenna - - - .
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"Senaste lydelse 1994:805.
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Förslag till12

Lag ändring i lagen 1975:1132 förvärvom om av
hyresfastighet m.m.

Härigenom föreskrivs lagen 1975:11328 § förvärvatt om av
m.m.hyresfastighet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §
Bestämmelsemai fråga9-11 gäller i om

aktiebolag vari minst 75 aktierna ellerprocent ägesav
därmed jämförligt innehas, direkt eller förmedlingsätt genom av
juridisk högst tio fysiskaperson, av personer,

handelsbolag.
Innehas aktier närståendevarandra skall vid tillämp-av personer,

ningen första stycket aktierna1 tillhöra fysiskav anses en person.
närståendeSom räknas därvid föräldrar, far- ellerperson mor-

föräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller
syskons make eller avkomling. Med avkomling styvbamävenavses
och fosterbam.

Första stycket gäller1 inte Första stycket gäller1 inte
bostadsaktiebolag i aktiebolag i 2 kap.som avses som avses
punkt 3 till 17 §anvisningarna inkomstskattelagenav
24 § kommunalskattelagen 1998:000.
1928:370.

Denna lag träder i kraft den - - - .

1 Lagen omtryckt 1983:438.
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Förslag13 till

Lag upphävande lagen 1978:401om av om

exportkreditstöd

Härigenom föreskrivs lagen 1978:401 exportkreditstödatt om
skall upphöra gälla Den upphävda lagen gäller dockatt - - - .frågafortfarande i ingåttsexportkreditavtal har under tidenom som
den april13 1978-den december31 1981.
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14 Förslag till

ändring i lagenLag 1978:880om om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Härigenom föreskrivs lagen20 1978:880 betalnings-§att om
säkring för skatter, tullar och avgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20
Mål Målbetalningssäkring betalningssäkringom om

länsrätten i ländet där länsrätten i det länprövas därprövasav av
gäldenären hade hemorts- den skattemyndighet belägensin är
kommun den 1 november behörigåret fatta beslutär attsom
före det kalenderår då framställ- enligt kap. §§ skattebetal-2 -3

betalningssäkring ningslagen 1997:000. Finnsning görs.om
Vid bestämmande hemorts- inte behörig myndighet skall, iav
kommun gäller bestämmelserna stället för vad kap.2isägssom

lagen 1947:576 statlig § andra stycketi 1 sista meningenom
inkomstskatt tillämpliga delar. och § järde2 stycketi sista me-
Finns inte behörig domstol måletenligt nämnda lag,ningen prövas
vad har länsrätten i det län där verk-prövassagts,som nu av
målet länsrätten i det län, där ställigheten kan ägaav rum.
verkställigheten kan äga rum.

Behörig föra det allmännas talan Skattemyndigheten i det länatt är
där behörig länsrätt finns. Vad föreskrivs i 6 kap. och15 16 §§som
taxeringslagen mål1990:324 galleri tillämpliga delar i betal-om
ningssäkring.

ÄldreDenna lag träder i kraft den föreskrifter skall- - - .frågafortfarande gälla i framställningar gjorts före ikraft-om som
trädandet.

lLydelse enligt 996/97:1 100.prop.
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15 Förslag till

Lag ändring i lagen l979:84om om

delpensionsförsäkring

Härigenom föreskrivs 7 lagen 1979284§ delpensionsför-att om
säkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7
Annan förvärsarbetande i 6 berättigadän § tillärsom avses

delpension han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minstom
fjärdedel.en
Vid tillämpning första Vid tillämpning förstaav av

stycket skall beträffande för- stycket skall beträffande för-
fåmansföretagvärvsarbete i och fåmansföretagvärvsarbete i och

fåmansägt handelsbolag fåmanshandelsbolag isom som avses
i punkt 14 kap.anvisningar- 51 §§2-4 inkomstskattela-avses av

till § kommunalskattelagen"32 1998:000 företagsledarena gen
1928:370 företagsledare och och dennes make inte anses ar-
dennes make inte arbeta beta anställda hos företagetanses som

anställda hos företaget eller eller förhållandenundersom annars
förhållandenunder omfattas 6 Med makarannars som som av

omfattas 6 Med makar jäm- jämställs de lever tillsam-av som
ställs de lever tillsammans, de tidigare varit giftasom mans, om

de tidigare varit gifta med med varandra ellerom gemensamt
varandra eller har har eller har haft barn.gemensamt
eller har haft bam.

Denna träder i kraft den - - - .

senaste lydelse 1994:742.
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16 Förslag till

ändring i lagen 1979:412Lag kommunalaom om

indelningsdelegerade

Härigenom föreskrivs 20 lagen 1979:412 kommunala§att om
indelningsdelegerade skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20§
En kommun har valt de- En kommun har valt de-som som

tillhandahålla tillhandahållalegerade skall legerade skallme- me-
del för delegerades verksamhet. del för delegerades verksamhet.
Om kommun skall Om kommun skallän änmer en mer en
tillhandahålla tillhandahållamedel, skall skyl- medel, skall skyl-
digheten fördelas mellan kom- fördelasdigheten mellan kom-

förhållande förhållandei till det i till demunerna munerna
antal skattekronor och skatte- sammanlagda beskattningbara

enligt lagen 1965:269 förvärvsinkomster enligt la-ären som som
med särskilda bestämmelser l965:269 med särskilda be-om gen
kommuns och menighets stämmelser kommuns ochannan om
utdebitering skatt, skall menighets utdebiteringav m.m. annan av
ligga till grund för kommunernas skatt, skall ligga till grundm.m.
bestämmande skattesatsen för för kommunernas bestämmandeav

dåskatt för det beslu- skattesatsen för skattuttag uttagav av av
dåindelningsändringen med- för det beslutet indel-tet om om

delas. Om endast del ningsändringen meddelas. Omen av en
ingårkommun i kommunen endast del kommun in-en- en av en

gårligt den indelningen, skall i kommunen enligt dennya nya
förhållandefördelningen ske i till indelningen, skall fördelningen

förhållandeantalet skattekronor och skatte- ske i till de samman-
för den kommundelen. lagda beskattn gsbara förvärvs-inören

för kommun-inkomsterna den
delen.

gångenDenna lag träder i kraft den och tillämpas första i- --
fråga års taxering.2001om
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17 Förslag till

ändringLag i lagen 1979:417 utdebiteringom om
och utbetalning skatt vid ändring i riketsav

indelning i kommuner, landsting och församlingar

Härigenom föreskrivs l lagen 1979:417§ utdebiteringatt om
och utbetalning skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner,av

församlingarlandsting och skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2
Om områdekommuns änd- områdeOm kommuns änd-en en

ingångenvid ingångenskall år,vid skallett ettras av ras av
vid bestämmande skattesatsen vid bestämmande skattesatsenav av
för kommunens skatt för för kommunens skatt föruttag uttagav av
detta enligt lagen1 detta§ enligt 1 lagen§
1965:269 med särskilda be- 1965:269 med särskilda be-
stämmelser kommuns och stämmelser kommuns ochom om

menighets utdebitering menighets utdebiteringannan av annan av
skatt, antalet skattekronor skatt, de sammanlagda be-m. m. m. m.
beräknas med hänsyn till skattningsbara förvärvsin-tagen
indelningsändringen. Motsvaran- komsterna beräknas med hänsyn
de skall gälla kommun till indelningsändringen.när tagenen ny
bildas. Motsvarande skall gälla när en

kommun bildas.ny

Denna lag träder i kraft den gångenoch tillämpas första i- - -
fråga års2001 taxering.om

Senaste lydelse lagens rubrik 1992:1588.av
2Senastelydelse 1992:1588.
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Förslag till18

ändring i fastighetstaxeringslagenLag om

1979:1152

kap. kap.Härigenom föreskrivs l kap. 5 3 4 24 l 32att
fastighetstaxeringslagen 1979:1152 skallkap. och kap.l 38 1§ §

ha följ ande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.1
§5

fastighet skall i fall nedanSom ägare ansesav som avses
fideikommissrätt eller ia den innehar fastighet med annatsom

testamentarisktbesitter fastighet grundfall vederlagutan av
förordnande;

åborätt, ellerb innehar fastighet medden tomträtt vatten-som
ständig ärftligeljest innehar fastighet med ellerfallsrätt densamt som

besittningsrätt;
upplåtetskogsområde tillinnehavare blivitc statenav som av

kanalbolag eller till kommun eller menighet;annan
d innehavare publikt boställe eller lön anslagen jord;av

juridisk förval-e juridisk förval- esom person, somperson,
och samfällighet och enligtsamfällighet enligt 6tar tarsom som

första stycket b lagen kap. § första stycket inkomst-6 § 61 mom.
skattelagen 1998:000 skatt-1947:576 statlig inkomst- ärom

för skyldig för samfällighetensskatt skattskyldig inkomst; in-
komster; samtsamt

i kap.f nyttj anderättshavare till täktmark 2 4 omsom avses
engångsvederlag.anderätten har förvärvatsnyttj mot

Såsom anslagen jordpublikt boställe eller löninnehavare av
författningsenligtskall den änsteinnehavare eller annan somanses

avkastning. Beträffan-nyttja fastigheten eller tillgodonjuta dessäger
sådant kyrkolagen 1992:300löneboställe i kap.de 41 ärsom avses

såsom innehavare.vederbörande pastorat att anse
fastighet,avkastning husbehovet skogSkall utöver somav

tillkommahelt eller delvisunder b eller författningsenligtavses
såsom fastighetensdennaallmän fond eller inrättning, är att anse

angårsåvitt skogsmark medfastighetens värdeinnehavare, av
används eller behövs föroch markanläggningarväxande skog som

skogsbruk.
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kap.3
4

Byggnad tomtmark och mark hör tillövrig byggnadensamt som
frånmarkanläggning hör till fastigheten skall undantassamt som

någonskatteplikt fastigheten följ ande institutioner ochägsom av av
såsomden till övervägande del i deras verksamhetanvändsom

sådana
kyrkor, barmhärtighetsin- församlingsy/tyrkor och

rättningar, stiftelser och ideella domkyrkor .stiftelsekaraktärav
föreningar § och bannhärtighetsinrättningari 7 5 samtsom avses
6 lagen 1947:576 i 7kap. § inkomst-14mom. om som avses
statli inkomstskatt skattelagen 1998:000g

stiftelser och ideella före-
ningar i kap. §7 3som avses

stycket respektive för-första 7 §
stycket inkomstskattelagensta

akademier, Nobelstiftelsen, akademier, Nobelstiftelsen,
stiftelsen Dag Hammarskjölds stiftelsen HammarskjöldsDag
Minnesfond, Apotekarsocietetens Minnesfond, Apotekarsocietetens

främjandestiftelse för farma- stiftelse för främjande farma-av av
cins utveckling stiftelsen cins utveckling stiftelsenmm., mm.,
Sveriges sjömanshus Sveriges sjömanshus

sådana sådana sammanslutningarsammanslutningar
vid universitet och studerande vid svenska uni-studerandeav av

och högskolor dehögskolor, vilka de studerande versiteti som
studerande enligt lag ellerskyldiga medlemmar,är att annanvara

sådanaför författning skyldigasamarbetsorgan är attsamt vara
ändamål samarbetsor-sammanslutningar med medlemmar i samt

sådana sammanslutningarfullgöra uppgifter föratt som an- gan
ändamål sköta de uppgif-kommer sammanslutningarna medpä att

sammanslutningarnaoch ter en-som
författningen forligt ansvarar

och
beskick-utländskafrämmande makts beskick- staters

ningar.ningar.

enligt kap. 5egendom, 4 §Skattefriheten skall endast somavse
lantbruksenhet.taxeringsenhet änutgör typannan av

kap.24
1

omprövningbegäraomprövning RättbegäraRätt attatt
enligtöverklagaenligt elleröverklagaeller attatt somsom
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20-22 kap. gäller för 20-22 kap. gäller förägare ägareav av
fastighet, tillkommer den fastighet, tillkommer densom som

ingångenvid taxeringsåret ingångenvid taxeringsåretär ärav av
fastighet liksom denägare fastighet liksomägare denav av

därefter, dock före därefter, dock föresenastsom senastsom
ingången åretfemte efter ingången åretfemte eftertaxe-av taxe-av
ringsåret, har blivit ringsåret,fas- harägare blivit fas-ägareav av
tigheten. Vad gäller tigheten. Vad gällersagts sagtsnu nu

arrendator, enligtäven arrendator, enligtävenen som en som
ingångetavtal, efter kommunal- ingångetavtal, efter âr 1928,

skattelagens 1928:370 ikraft- harägaregentemot att ansvara
trädande, har för skatt för fastigheten.ägaregentemot att

för skatt för fastigheten.ansvara

En har begära omprövningägare ellerrätt överklagaattny att
endast ärende allmänna fastighetstaxeringnär ellersenasteavser ny
taxering avseende taxeringsenheten därefter skett särskildsom genom
fastighetstaxering.

kap.32
1

Rätt begära omprövning Rätt begäraatt omprövningatt
och överklaga, enligt och överklaga,att enligtattsom som

kap.28-30 gäller för 28-30 kap. gällerägare för ägareav av
fastighet, tillkommer den fastighet, tillkommer densom som

ingångenvid taxeringsåret ingångenvid taxeringsåretär ärav av
fastighet liksom denägare fastighet liksom denägareav av

därefter, dock före därefter, dock föresenastsom senastsom
ingången taxeringsår dådet ingången taxeringsår dådetav av
allmän fastighetstaxering sker allmän fastighetstaxering sker

gång, har blivit gång,nästa har blivitägare nästa ägareav av
fastigheten. Vad gäller fastigheten. Vad gällersagts sagtsnu nu

arrendator, enligtäven arrendator, enligtävensom av- som av-
ingångettal, efter kommunal- ingångettal, efter år 1928, gent-

skattelagens 1928:370 ikraft- har förägareemot att ansvara
trädande, har skatt för fastigheten.ägaregentemot att

för skatt för fastigheten.ansvara

kap.38
l

Rätt begära omprövning Rätt begäraatt omprövningatt
och överklaga, enligt och överklaga,att enligtattsom som
35-37 kap. gäller för 35-37 kap. gäller förägare ägareav av
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tillkommer tillkommerfastighet, den fastighet, densom som
någon gång taxeringsåret någon gång taxeringsåretunder under

fastigheten. Vad fastigheten. Vadär ägare är ägareav nu av nu
gäller arrendator, gäller arrendator,även ävensagtssagts som som

ingånget ingångetkom-enligt avtal, efter enligt avtal, efter år
munalskattelagens 19283 70 har1928, ägaregentemot att an-
ikraftträdande, för skatt för fastigheten.ägaregentemot svara
har för skatt föratt ansvara
fastigheten.

lag träder i kraft denDenna - - - .

1Senaste lydelse 1994:1909.
2Senastelydelse 1990:1382.
3Senastelydelse 1993:1193.
Senaste lydelse 1993:1193.
Ssenastelydelse 1994:1909.
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Förslag till19

ändringLag i skatteregisterlagen 1980:343om

Härigenom föreskrivs och7 skatteregisterlagen19 §§att
1980:343l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l
ändamålFör de i denna paragraf skall med hjälpsom anges av

automatisk databehandling föras centralt skatteregister för helaett
riket och regionalt skatteregister för varje län.ett

Registren skall användas vid beskattning för
samordnad registerföring identifieringsuppgifter beträffandeav

fysiska och juridiska personer,
revisions- och kontrollverksamhet,annan
taxering enligt taxeringslagen 1990:324 bestämmandesamt

pensionsgrundande inkomst,av
redovisning, bestämmande redovisning, bestämmande

och betalning skatt enligt och betalning skatt enligtav av
skattebetalningslagen skattebetalningslagen
1997:000, mervärdesskattela- 1997:000, mervärdesskattela-

1994:200, lagen 1994:200, lagengen gen
1991:586 särskild inkomst- 1991:586 särskild inkomst-om om
skatt för utomlands bosatta, la- skatt för utomlands bosatta och

1990:912 nedsättning lagen 1990:912 nedsättninggen om om
socialavgifter lagen socialavgifter.samtav av

1951:763 statlig inkomst-om
skatt ackumuleradpå inkomst.

Registren skall dessutom användas för
avräkning återbetal-enligt lagen 1985: 146 avräkning vidom

ning skatter och avgifter,av
bestämmande skattereduktion enligt lagen 1993:672av om

skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete bostadshus, lagen
1995: 1623 skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, lagenom
1996:725 skattereduktion för utgifter för byggnadsarbeteom
bostadshus och lagen 1996:1231 skattereduktion för fastighets-om

årsskatt i vissa fall vid 1997-2001 taxeringar,
gäldenärsutredning enligt lagen 1993:891 indrivningom av

statliga fordringar m.m.
ocksåDet centrala skatteregistret skall föranvändas andra
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utredningar kronofogdemyndighetemasi exekutiva verksamhet än
i tredje stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligtsom avses

lagen 1974: 174 identitetsbeteckning för juridiska mfl.om personer

6§3
Förjuridisk föroch enkelt bolag, partrederi och utländsktperson

företags filial i Sverige skall i det centrala skatteregistret anges
organisationnummer med organisationnummer med

tidpunkt för registrering och tidpunkt för registrering ochav- av-
registrering i registret, registrering i registret,namn, namn,
firma, adress, hemortskommun, firma, adress och juridisk form

och juridisk fonn, fråga handelsbolagsäte isamt om
huvudkontor och ifråga and-om

juridiska säte,ra personer

registrering enligt skattebetalningslagen 1997:000, särskilt
registrerings- och redovisningsnummer.

För dödsbo skall den För dödsbo skall hem-även ävenav-
lidnes och dagen orts/commun, den avlidnespersonnummer per-
för dödsfallet och dagen för döds-anges. sonnummer

fallet anges.

7
får,För fysisk och juridisk de uppgifterutöverperson som anges

i och innehålla5 6 det centrala§§, skatteregistret följande uppgifter.
Sådana Sådanauppgifter uppgifterägar- ägar-om om

förhållandena fåmansföretag, förhållandenai fåmansföretag,i
företag enligt §3 l 2 företag enligt kap. §52 4som a mom. som
tredje stycket lagen 1 94 7:5 76 inkomsntskattelagen 1 9963:000

statlig inkomstskatt skall fåmansföre-skall behandlasom som
fåmansföretag,behandlas fåmanshandelsbolag ochtag,som

fâmansägt handelsbolag och dotterföretag i kap.2som avses
dotterföretag i kap.2 lagen 1990:32516 själv-§som avses om
16 lagen 1990:325 själv-§ deklaration och kontrollupp gifterom
deklaration och kontrollupp gifter uppgift företagsledare isamt om

uppgift företagsledare fåmansföretag.isamt om
fåmansföretag.

angåendeUppgifter avslutad revision, verkställt besök eller
Sammanträffande enligt kap.3 7 taxeringslagen§ 1990:324annat

eller 14 kap. skattebetalningslagen6 § 1997:000. sådanvarjeFör
åtgärd får tid, beskattningsperiod, skatteslag, myndighetsart,anges
beslut beloppsmässiga ändringar skatt eller underlag för skattom av
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åtgärdenmed anledning uppgift huruvida bokförings-samtav
skyldighet har full gjorts.

Uppgift registrering Uppgift registreringom av om av
skyldighet betala skatt, skyldighet betala skatt,att attupp- upp-
gift innehav skattsedel gift innehav skattsedelom av om av
preliminär skatt, uppgifter preliminär skatt, uppgifterom om

återkallelse återkallelsebeslut F -skatt- beslut F-skatt-om av om av
sedel med angivande skälen sedel med angivande skälenav av
för beslutet, uppgifter be- för beslutet, uppgifter be-som som
hövs för bestämma skatt hövs för bestämma skattatt atten- en-
ligt skattebetalningslagen ligt skattebetalningslagen, lagen
1997:000, lagen 1991 :586 1991:586 särskild inkomst-om om
särskild inkomstskatt för skatt för utomlands bosatta, la-utom-
lands bosatta, lagen 1990:912 1990:912 nedsättninggen om

nedsättning socialavgifter, socialavgifter och mervärdes-om av av
mervärdesskattelagen och lagen skattelagen uppgiftersamt om
1951:763 beräkning redovisning, inbetalning ochom av

återbetalningstatlig sådanainkomstskatt ackumu-på skatterav
lerad inkomst uppgifter eller avgifter.samt om
redovisning, inbetalning och
återbetalning sådana skatterav
eller avgifter.

Uppgift maskinellt framställt förslag till beslut beskatt-om om
ning.

anståndUppgift ansökan med lämna deklaration,attom om
anstånduppgift beslut lämna deklaration medmed ochatt attom om

betala skatt, dock skälen för ansökningarna eller besluten, samt
uppgift underlåtenhetlaga förfall föreligger för fullgöraatt attom
deklarationsskyldighet.

Administrativa och tekniska uppgifter behövs för beskatt-som
ningen.

Uppgifter skall lämnas i förenklad självdeklaration,som
särskild älvdeklaration enligt kap. första stycket2 10 punkterna§

och andra stycket lagen självdeklaration och kontrolluppgif-2-4 om
uppgifter skall lämnas enligt kap. 25 lagen2 §samtter som om

självdeklaration och kontrolluppgifter.
Uppgift beslut beskattning, dock skälen för beslutetom om

och uppgift utmätning enligt kap. skattebetalningslagen.18 9 §om
Uppgift fordran registrerats hos krono-att motom personen

fo gdemyndighet, uppgift indrivningsresultat, uppgift attom om en
ålagts betalningsskyldighet egenskap bolagsman elleri avperson

skuldsane-företrädare för juridisk uppgift beslut omen person, om
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ring, ackord, likvidation eller konkurs uppgift betalningsin-samt om
ställelse.

10. Uppgift antal anställda och de anställdasom personnummer.
l Uppgift telefonnummer, särskild adress för skattsedelsför-om

sändelse adress och telefonnummer för ombud.samt namn,
från12. Uppgift kontrolluppgift enligt kap. lagen3som om

älvdeklaration och kontrolluppgifter skall lämnas föreläggandeutan
üån sådan särskild uppgift i lagen3 1959:551samt §som avses om

beräkning pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381av om
allmän försäkring.

13. Uppgift beteckning, köpeskilling, basvärde, delvärde,om
taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, fångtyp av

fångetoch tidpunkt för för fastighet eller innehasägssom av
andelens storlek fastigheten har flera och övrigaägarepersonen, om

uppgifter behövs för beräkning statlig fastighetsskattsom samtav
uppgift behövs för värdering bostad fastighet.som av

14. Uppgift tid och för pågåendeplanerad eller revisionartom
beskattningsperiod och skatteslag dennasamt uppgiftsamtsom avser

tid för planerat besök eller Sammanträffande enligt kap.3annatom
7 taxeringslagen§ eller 14 kap. skattebetalningslagen.6 §

15. Uppgift postgiro- och bankgironummer, ärom om personen
näringsidkare fullmakt lämnats för bank- eller postgirosamt, attom

skatteåterbetalning konto, datum för fullmaktenta emot ett samt
kontots och typ.nummer

.16. Uppgift antal dagar 16. Uppgift antal dagarom om
för vilka den skattskyldige för vilka den skattskyldigeupp- upp-
burit sjöinkomst enligt punkt burit1 sjöinkomst 58isom avses a

till § kom-49anvisningarna ochkap. 3 §§ inkomstskatte-4av
munalskattelagen 1928:370. lagen.

17. Uppgift omsättning i näringsverksamhet.om
angåendeUppgifter18. resultat bruttovinstberäkning,av annan

beräkning relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning ochav
belopp under beskattningsåret stått till förfogande för levnads-som
kostnader.

från19. Uppgift centrala bilregistret innehav fordon samtom av
fordonets registreringsnummer, årsmodellmärke, ochtyp samto1n

tillstånd enligt yrkestrafiklagen 1979:561 och lagen 1979:561 om
biluthyrning.

20. Uppgift för beräkning skattereduktion för fackföreningsav-av
giñ, uppgifter enligt första6 och§ andra styckena lagen 1993:672

skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete bostadshus,om
uppgifter enligt 7 lagen 1995:§ 1623 skattereduktion förom
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riskkapitalinvesteringar, uppgifter enligt 6 första och andra§
styckena lagen 1996:725 skattereduktion för utgifter förom
byggnadsarbete bostadshus för skattereduktionbestämmande av

sådanenligt nämnda lagar uppgift skattereduk-beslutsamt om om
uppgiftertion, för bestämmande skattereduktion enligt lagenav

1996: 1231 skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vidom
års sådantaxeringar1997-2001 uppgift beslutsamt om om

skattereduktion.
Uppgift bosättningsland och tidpunkt för byte21. om av

bosättningsland.
årsanställdaUppgifter antal i koncern i fall22. om en som avses

kap. sista stycketi 16 lagen självdeklaration och kontrollupp-2 § om
gifter, totalt respektive i Sverige, koncemomsättning och kon-
cembalansomslutning för koncernmoderföretag.

Uppgift beteckning23. Uppgift beteckning23.om om
ersättningsbostad i ersättningsbostad i 45som avses som avses

§ lagen 1993:1469 kap. § inkomstvkattelagen,11 5om upp- upp-
skovsavdrag vid byte bostad, skovsavdragets storlek, beloppav
uppskovsavdragets storlek, kap.be- enligt 45 11 § nämndasom
lopp enligt § nämnda lag skall anskqffningsu10 lag reducerasom
skall reducera omkostnadsbelop- värdet ersättningsbo-samt, om

ersättningsbostaden staden bostadutgörssamt,pet om av som av-
bostad i § i kap. § andra .stycket11 45 5utgörs av som avses ses

andra nämnda lag, nämnda lag, föreningens ellermeningen
föreningens eller bolagets bolagets organisationsnummerorga-

ochnisationsnummer och namn. namn.

Uppgift skall lämnas enligt kap. första stycket24. 10 17 5§som
stycket skattebetalningslagen.och andra 33 §samt

frånUppgifter aktiebolagsregistret styrelseledamöter,25. om
verkställande firmatecknare ochdirektör, revisor, styrelsenattom

årsredovisning har lämnats iinte fulltalig eller inte tid,är att om
frånföretagsrekonstruktion och fusion uppgifter handels- ochsamt

föreningsregistret finnatecknare, revisor och företagsrekon-om
struktion.

från tillståndAlkoholinspektionen enligtUppgifter26. om
1994:1738 och omsättning enligtalkohollagen restaurang-om

rapport.
från beslut arbetsmark-27. Uppgifter länsarbetsnämnder om om

åtgärdernadspolitiska utbetalt belopp och datum för utbe-samt
talningen.

från Generaltullstyrelsen debiterad mervärdes-Uppgifter28. om
exporttillfällenexportvärden, import- ochskatt vid import, antal samt



SOU 1997:77 örfattningsförslagF 125

de tidsperioder uppgifternasom avser.
frånUppgifter29. Riksförsäkringsverket försäkring motom

såvittkostnader för sjuklön gäller arbetsgivarens organisations- eller
beräknad dålönesumma, datum försäkringen börjatpersonnummer,

gälla och datum för förändring lönesumma sjukpenning-samtav om
grundande inkomst såvittförvärvsarbete den försäkra-annatav avser
des och datum för inkomstanmälan.personnummer

19
Om inte i andra-f sådanaärde styckena skallsägs uppgifterannat

i det centrala skatteregistret hänför sig till viss beskattnings-som
gåttperiod gallras från utgångensju kalenderårdet undernär av

vilket perioden gick ut.
Uppgifter i 5 Uppgifter i 5som avses som avses

med undantag de i första med undantag de i förstaav av
stycket 6 7 med undan-§ stycket 6 7 med undan-§

uppgifter beslut uppgifter besluttag tagav om om av om om
återkallelse återkallelseF-skattsedel och F-skattsedel ochav av
7 23, med undantag§ uppgift 7 23, med undantag§ uppgiftav av

uppskovsavdrag enligt lagen uppskovsavdrag enligt 45om om
1993:1469 uppskovsavdrag kap. inkomstskattelagenom
vid fårbyte bostad, bevaras 1998:000, får bevaras ävenav

utgångenefter utgångenden tid efteräven den tidav av som
i första stycket. Det- i första stycket. Detsammasom anges anges

gäller uppgifter gäller uppgiftersamma om om

för make och likställs makemed vidpersonnummer person som
beskattningen,

beslut beskattning, dock inte skälen för beslutet,om
huruvida taxering grundas förenklad självdeklaration eller

enbart kontrolluppgift inkomst kapital,om av
antal dagar för vilka den antal dagar för vilka den

skattskyldige uppburit sjöin- skattskyldige uppburit sjöin-
komst enligt punkt 1 komst 58 kap.anvis- 3iav som avses a

till 49 § kommunal- och §§ inkomstskattelagenningarna 4
,skattelagen 19283 70,

ingående utgåendeoch mervärdesskatt särskilt in-samt
vesteringsavdrag och redovisningsperiodens längd vid redovisning

mervärdesskatt.av
tillståndUppgift enligt yrkestrañklagen 1988:263 och lagenom

1979:561 biluthyrning uppgifter i 7 26-29§om sam som avses
två utgångenskall dågallras efter det uppgifterna registre-av
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rades.
fårUppgift revision bevaras utgångenunder högst tio efterom

det under vilket revisionen avslutades.av
fårRegeringen meddela föreskrifter förlängd bevaringstid förom

uppgifter i första eller fjärde stycket.som avse

Denna lag träder i kraft den - - - .

Lagen omtryckt 1983:143.
zLydelse enligt 1996/97: 100.prop.
3Lydelse enligt 1996/97: 00.1prop.
Lydelse enligt 1996/97:lO0 jfr 1996/97:l16.prop.prop.
sLydelse enligt 1996/972100jfr 1996/97:116.prop. prop.
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20 Förslag till

Lag ändring i lagen 1981:691om om

socialavgifter

Härigenom föreskrivs kap.l 2 § kap.2 ochatt 2 4 lagen§§samt
1981:691 socialavgifterl skall ha följande lydelse.om

.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.
2

Avgifterna arbets-utgörs Avgifterna arbets-utgörsav av
givaravgifter och egenavgifter. givaravgifter och egenavgifter.
Arbetsgivaravgifter skall betalas Arbetsgivaravgifter skall betalas

den arbetsgivare ochär den arbetsgivare ochav ärsom av som
egenavgifter den för- egenavgifter denär för-ärav som av som
säkrad enligt lagen 1962:381 säkrad enligt lagen 1962:381

allmän försäkring och har allmän försäkring och harom om
inkomst förvärvsarbete inkomstannat förvärvsarbeteav annatav

i kap.3 2 eller 2 § i kap.3 eller2 2som §avses a som avses a
eller ll kap. 3 nämnda§ lag. eller kap.ll 3 § nämnda lag.
Med inkomst förvärvs- Med inkomstannat förvärvs-av annatav
arbete enligt kap.3 § och2 §2 arbete enligt 3 kap. 2 och 2 §§a a
lagen allmän försäkring skall lagen allmän försäkring skallom om

likställas inkomst föräven likställas inkomst föräveneget eget
arbete i form andra skatteplik- arbete i form förmånerandraav av

förmånertiga än de skallänpengar. taspengar, om upp
intäkt vid inkomsttaxering-som

en.
Vid tillämpning denna lag Vid tillämpning denna lagav av

skall, anställnings-även skall, anställnings-ett även ettom om
förhållande inte föreligger, förhållandeden inte föreligger, den

sådanhar ersättning sådanharutgett ersättningsom utgettsom
enligt bestämmelserna i 3 enligt bestämmelsema i 3som som

kap. 2 andra§ stycket eller kap.ll 2 andra§ stycket eller ll
kap. första2 stycket§ andra kap. första2 stycket§ andram, m,
och femte styckena lagen och femte styckena lagenom om
allmän försäkring hänföra allmän försäkringär hänföraatt är att

inkomsttill anställning till inkomst anställningav anses av anses
arbetsgivare. Med inkomst arbetsgivare. Med inkomstsom som

anställning enligt kap.3 2 anställning§ enligt kap.3 2 §av av
lagen allmän försäkring skall lagen allmän försäkring skallom om
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likställas inkomst ilikställas inkomst i i denna lagi denna lag
fönnåner skallskattepliktiga för- form andraform andra somavav

måner intäkt vid inkomst-kostnads-än samt tas upp sompengar
kost-inte enligt kap.ersättning 8 taxeringen än samtpengarsom

intenadsersättning enligtskattebetalnings-eller19 20 § som
skattebetal-kap. eller 201997:000 undantas vid 8 19 §lagen

frå- 1997:000 undantasskatteavdrag. ningslagenberäkning Iav
skatteavdrag.skattepliktig intäkt vid beräkning Iavavomga

fråga bonus ellerkommunalskattela- rabatt,enligttjänst an-om
förmån intäktrabatt,1928:370 formi utgörsom avav nangen

förmån inkomstskattelagentjänst enligtellerbonus somannan
ochkundtrohet 1998:000grund utut som gesavges

kundtrohet eller liknan-skall den grundeller liknande, som av
ståttstått slutligt harför kostnader de, skall denslutligt har de som

fönnå- kostnader ligger tillför för deligger till grund somsom
fönnånen,grund förarbetsgivare, anses somomanses somnen,

någonnågon arbetsgivare, dennedendenne ärär än omannan
förmå- skattskyldigdenskattskyldig för äränär somannansom

förmånen.förnen.

kap.2
2

ersättningskall densysselsätter sjömänarbetsgivareEn som
giftsådana sjömanspensionsavbetalatill för varje ävenutgettssom

med 1,20 procent.
folkpensions-fråga sjukförsäkringsavgift ochsjömän skalll om

efterregeringen eller,beräknas efter deavgift procentsatser som
årligen fastställer.Riksförsäkringsverketbemyndigande,regeringens

första stycket ochandel de i lskall den 1 §Procentsatserna utgöra av
förhållandet mellan antaletangivna2 motprocentsatserna som svarar

handelsfartygsvenska ihela antalet sjömänsjömän ochsvenska
föregått detseptember demedeltal för den 30 närmasttre som

tilldärvid inte fartygskalldå fastställs. Hänsyn tasprocentsatserna
beräknasbruttodräktighet understigande 300. Procentsatsemamed en

två decimaler.med
i denna lagsjömanlag Medi dennaMed sjöman avsesavses
sådanhararbetstagarei punkt .sjö-1arbetstagare somavsessom

i 58 kap.inkomst 3till § kom-49anvisningarna som avses aav
inkomstskatte/agen§§och 4munalskattelagen 19283 70.

1998:000.

4
frånskall bortsesavgiftsunderlagetbestämmandeVid av
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åretersättning till och arbetstagare den under inteen samme om
uppgått till l 000 kronor,

årets ingång år,ersättning till fylltarbetstagare vid 65som
vårdersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för

barn eller med anledning barns födelse, till den del ersättningenav av
sjukpenning, föräldrapenning rehabiliteringspenningellermotsvarar

fårarbetsgivare uppbära enligt kap. kap. eller3 16 4 18 22§som
kap. lagen allmän försäkring,12 1962:381§ om

inkomstskattersättning för vilken skall betalas särskild enligt
1991:591 särskild inkomstskatt för bosattalagen utomlandsom

artister mfl.,
ersättning förarbetsgivare till bam arbeteutgettsom en som

utförts i hans förvärvsverksamhet i de fall för ersättningen inteavdrag
får vid inkomsttaxeringen,göras

ersättning till den del denna kostnader i arbetetmotsvarar som
arbetstagare haft täcka med ersättningen,att

ersättning för arbete har utförts utomlands, till den delsom
denna inte räknas lön enligt kap. första stycket lagenll 2 §som 0n1
allmän försäkring,

ersättning för skiljemannauppdrag i fall där i skiljeför-parterna
farandet utländsk nationalitet,är av

ersättning10. grund ersättning grund10.som som
lagen kap.bestämmelsema i 5 § bestämmelsemai 11 18av av

1984:947 beskattning och §§ inkomstskattelagen19om av
utländska forskare tillfälligt inte skallvid 1998:000 tas upp som
arbete Sverige inte skatte- intäkt,i utgör
pliktig intäkt,

ersättning i kap. lagen allmän försäkring,ll. 3 2 §som avses a om
§ i kap.intäkt i 1 12. intäkt 1012. 32som avses som avses

inkomstskattelagen,första stycket h och kom- §3 1-4imom.
munalskattelagen 19283 70,

sådan första stycket lagenersättning enligt l 2-613. §som
förvärvsinkomster1990:659 särskild löneskatt vissa utgörom

för nämnda skatt,underlag
till ochersättning till och ersättning14. 14. en sam-en sam-

från sådanfrån sådan idrottsutövareidrottsutövare enen meme
kap.§ ideell förening i 7ideell förening i 7 5 avsessom somavses

inkomstskatte-§ första stycketlagen 1947:576 7stat-mom. om
och har till huvudsak-lig inkomstskatt och har till lagen somsom

främja idrottsligfrämja ligt syftehuvudsakligt syfte attatt
frånverksamhet, ersättningenidrottsli verksamhet, ersätt- omg om

5 17-0718
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frånningen föreningen åretunder åretföreningen under inte upp-
uppgåttinte till halvt gåttbasbe- till halvt basbelopp enligtett ett

lopp enligt lagen allmän för- lagen allmän försäkring,om om
säkring,

före15. utgången år 1992av
utbetalade frånersättningar en
vinstandelssti/telse, 3isom avses
kap. §2 andra stycket lagen om
allmän försäkring, till den del de

för arbeteinte ersättningutgör
för stiftelsens räkning,

sådan från16. ersättning vinstandelsstiftelse elleren en annan
juridisk med ändamål frånmotsvarande vilken enligt de fyraperson
sista meningarna i kap.3 2 andra stycket§ lagen allmän försäk-om
ring skall bortses vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst,av

17. ersättning för arbetsskada utgångeninträffat före junisom av
1993 ersättningen utgårtid därefter och grundom avser av
ansvarighetsförsäkring åtnjutsvilken enligt grunder fastställtssom

kollektivavtali mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
18. ersättning för arbetsskada utgångeninträffat föresom av

1992 skadan anmälts till allmän försäkringskassa utgångenefterom
juni 1993 och utgårersättningen sådangrund ansvarighets-av av

försäkring i 17,som anges
19. ersättning enligt kap. första2 stycket a-l,§ och lagenn, p r
allmän försäkring.om

Bestämmelsen i första stycket 6 tillämplig endast kostnader-är om
uppgåkan beräknas till minst 10 arbetstagarensprocentna av

frånersättning arbetsgivaren utgiftsåret.under Regeringen eller den
myndighet regeringen fårbestämmer fastställa schablon försom
beräkning arbetstagares kostnader i viss verksamhet. Schablonenav
skall bestämda yrkesgrupper och grundas de genomsnittligaavse
kostnaderna inom respektive grupp.

Bestämmelserna i första stycket och17 18 gäller endast ersättning
inte de första dagarna efter180 skadetillfället och försom avser som

och arbetstagare beräknas lönedelar inte överstigeren samme som
gångersju och halv basbeloppet enligt lagen allmän försäk-en om

ring.
fråga från få- frågaI inkomst från få-1 inkomstom om

mansföretag och fåmansägt han- mansföretag och fåmanshandels-
delsbolag skall föreskrifterna bolagi skall föreskrifterna i 55
punkt 13 till kap. §§12-14 inkomstskattela-anvisningarnaav

§ kommunalskattelagen32 tillämpas vid bestämmandegen
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1928:370 tillämpas vid bestäm- avgiftsunderlaget.av
mande avgiftsunderlaget.av

Denna lag träder i kraft den - - - .

Lagen omtryckt 1989:633.
Lydelse enligt 1996/97: 100.prop.
3Senastelydelse 1996:1335.
4Senastelydelse 1996:1218.
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Förslag till21

ändring lagenLag i 1984:151 punktskatterom om

och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs l kap. lagen 1984:9 151 punkt-§att om
skatter och prisregleringsavgifter skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
9 §

Beskattningsår Beskattningsårenligt denna enligt denna
beskattningsåretlag beskattningsåretlagutgörs utgörsav av

enligt kommunalskattelagen enligt 1 kap. §§ inkomst-12-14
1928:370. Om den verksamhet skattelagen 1998:000. Om den

redovisningen inte verksamhet redovisningensom avser som
medför skattskyldighet enligt inte medför skattskyldighetavser

beskattningsåretden lagen enligt den lagen beskatt-utgörs utgörs
kalenderåret. ningsåret kalenderåret.Förs i verksam- Förs iav av

heten räkenskaper avslutas verksamheten räkenskapersom som
årsbokslut, får årsbokslut, fårmed dock räken- avslutas med dock

skapsåret beskattningsår räkenskapsåret beskatt-utgöra utgöra
det ningsårsammanfaller med räken- det sammanfallerom om

skapsår tillåtet räkenskapsår tillåtetenligt bok- medär ärsom som
föringslagen 125.1976: enligt bokföringslagen

1976:125.

lag träder i kraftDenna den - - - .
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Förslag till22

ändring i lagen 1984:409 skattLag påom om

gödselmedel

Härigenom föreskrivs 4 lagen 1984:409 skatt§att om
gödselmedel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4
skattskyldigMed i det följ andeavses

den inom landet yrkesmässigt tillverkar gödselmedel,som
återför-den inför gödselmedel till landet för yrkesmässigsom

säljning eller för yrkesmässig användning inom landet,egen
återförsäljareden har registrerats enligt 6 andra§som som

stycket.
verksamhet yrkesmäs-En verksamhet yrkesmäs-Enär är

sig, den näringsverk- sig, den näringsverk-utgör utgörom om
samhet enligt kommunal-21 § samhet enligt kap. §13 1 in-
skattelagen 1928:370, eller komstskattelagen 1998:000,om
den bedrivs i former jäm- eller den bedrivs i formerärsom om

sådanförliga med till närings- jämförliga med tillären som en
sådanverksamhet hänförlig rörelse och näringsverksamhet hänför-

ersättningen för omsättningen i lig rörelse och ersättningen för
verksamheten under kalender- omsättningen i verksamhetenett

kalenderåröverstiger kr.30 000 under överstigerett
30 000 kr.

lag träder i kraft denDenna - - - .

lLagen omtryckt lydelse lagens rubrik 1995:616.1995:616. Senaste av
senaste lydelse 1995:1527.
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tillFörslag23

ändring i lagen 1984:410 skattLag påom om

bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs lagen 1984:410 skatt4 §att om
bekämpningsmedel skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Med skattskyldig i följdet andeavses

den inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpnings-som
medel,

inför bekämpningsmedel yrkesmässigden till landet försom
återförsäljning eller för användning landet.yrkesmässig inomegen

Som tillverkning enligt första stycket blandningl ävenanses av
sådanolika bekämpningsmedel och märkning eller dylikt av en vara

i andra stycket medförl 2§ utgöraattsom anges som varan anses
bekämpningsmedel.

verksamhet yrkesmäs- verksamhet yrkesmäs-En Enär är
sig, den näringsverk- sig, den näringsverk-utgör utgörom om

§ kommunal- samhet enligt kap.samhet enligt 21 13 1 § in-
skattelagen 1928:370, komstskattelagen 1998:000,eller om

formerden bedrivs i former jäm- eller den bedrivs iärsom om
sådan jämförliga tillförliga med till närings- medärsom enen

sådanhänförlig näringsverksamhet hänför-verksamhet rörelse och
lig rörelse och ersättningen förersättningen för omsättningen i
omsättningen i verksamhetenverksamheten under kalender-ett

kalenderår överstigeröverstiger 000 kronor. under30 ett
kronor.30 000

lag träder i kraft denDenna - - - .

Lagen rubrik 1995:617.lydelse lagensomtryckt 1995:617. Senaste av
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24 Förslag till

upphävandeLag lagen 1984:947om av om

beskattning utländska forskare vid tillfälligtav
arbete i Sverige

Härigenom föreskrivs lagen 1984:947 beskattningatt om av
utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige skall upphöra att
galla Den upphävda lagen frågagäller dock fortfarande i om- - - .

års2000 och tidigare taxeringar.
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Förslag till25

ändring i lagen 1984:1052 statligLag om om

fastighetsskatt

Härigenom föreskrivs och lagen 1984:10523 9 §§att om
statlig fastighetsskatt skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l
sådanaTill fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter vidär som

småhusenhet,fastighetstaxeringen betecknats hyreshusenhet,som
industrienhet inklusive elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om

lantbruksenheten finns vad vid fastighetstaxeringen betecknassom
småhus småhus. Fråneller tomtmark för skatteplikt undantassom

året taxeringsåretfastighet före inte varit skattepliktig enligtsom
fastighetstaxeringslagen 1979: 152.l

Utöver vad i första vadUtöver i förstasägs sägssom som
sådan sådanstycket privatbostad, stycket bostadär är som en-
5 § kommunalskatte- ligt kap. §§ inkomst-2 8-12isom avses

lagen 1928:370 och skattelagen 1998:000 pri-är ärsom
utlandet,belägen skattepliktig vatbostad och belägeni ärsom

fastighetsskatt.till utomlands, skattepliktig till
fastighetsskatt.

3
beskattningsårFastighetsskatten för varjeutgör

a 1,7 procent av:
småhusenhet,taxeringsvärdet avseende

omräknade och det omräknadedet bostadsbyggnadsvärdet
småhustomtmarksvärdet avseende lantbruksenhet,

privatbostad i utlandet,75 marknadsvärdet avseendeprocent av
b 1,7 procent av:

hyreshusenhet till den del dettaxeringsvärdet avseende avser
värderingsenhet för bostäder undervärderingsenhet för bostäder,

tomtmark hör till dessauppförande, värderingsenhet avseende som
tomtmarkvärderingsenhet avseendebostäder ärsamt somannan

obebyggd,
c 1,0 procent av:

till den del detavseende hyreshusenhettaxeringsvärdet avser
värderingsenhet för lokaler underför lokaler,värderingsenhet

tomtmark hör tilloch värderingsenhet avseendeuppförande som
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lokaler,dessa
d 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet med undantag markvär-av

sådan taxeringsenhetdet avseende elproduktionsenhet utgörssom av
Vattenkraftverk och imed till detta hörande andelar utbyggda

regleringsanläggningar, taxeringsenhet med outbyggt vattenfall som
tillstånd fårenligt verkställbart byggas taxeringsenhetut samt vars

huvudsakliga värde värde eller ersättningskraft,andels-utgör av
e 2,21 procent av:

sådanmarkvärdet avseende elproduktionsenhet utgörssom av
taxeringsenhet med Vattenkraftverk och till detta hörande andelar i

taxeringsenhetutbyggda regleringsanläggningar, med outbyggt
tillstånd fårvattenfall enligt verkställbart byggas ut samtsom

huvudsakliga värde andels- ellertaxeringsenhet värdeutgörvars av
ersättningskraft.

Innehåller fastighet,byggnaden belägen i Sverige,ärsomen
värdeår åretoch har byggnaden beräknat före detbostäder utgörsom

utgårfastighetstaxeringsår föregått inkomsttaxeringsåret, docksom
fastighetstaxeringsåretfastighetsskatt bostadsdelen för detingen

kalenderårenoch fyra följande och halv fastighetsskatt för dede
kalenderårendärpå följ fem enligt vad föreskrivsande närmaresom

sådanfemte stycket. gäller färdigställd eller ombyggdi Detsamma
åsattsvärdeår har vid fastighetstaxering,byggnad, för vilken inte ny

åsatts värdeår åretskulle ha motsvarande före detettmen som
föregått inkomsttaxeringsrået,fastighetstaxeringsår som om ny

då företagits.fastighetstaxering hade
i § För fastighet, iFör fastighet, 5 2som avses som avses

inkomstskattelagenkommunalskattelagen §kap. 13
skall fastighetens1928:370, skall fastighetens 1998:000,

så-taxeringsvärdet taxeringsvärdetandel andel an-av av
sådansamfällighet i samfällighetdan än somsom avses nan

stycketkap. § första§ nämnda lag inräknas i i 641 6avsesa
inräknas i underlagetunderlaget för fastighetsskatten nämnda lag

samfälligheten fastighetsskattenförutgör sär- om sam-om en
särskildskild taxeringsenhet. fälligheten utgör en

taxeringsenhet.

året,helaavsedd användning underHar byggnad, förärsom
eldsvåda jämförlig händelse inte kunnateller därmedgrund av

sådan uthyrningeller har byggnad förutnyttjas under viss tid i
får fastighetsskatten nedsättasavsedd lägenhet inte kunnat uthyras,

kunnat användasomfattning, vari byggnaden intemed hänsyn till den
tidså beskatt-kortareeller uthyras. Har varit fallet under endast av
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ningsåret, någonskall nedsättning dock inteske.
Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda

delar fastigheten skall underlaget för beräkningen fastighets-av av
skatten för dessa delar den del värdet belöperutgöras av av som
respektive fastighetsdel. Den nedsättning fastighetsskattenav som

såvittföreskrivs i andra småhusenhetstycket skall beräknasavser
den del taxeringsvärdet belöper värderingsenhetav som soln avser
småhuset med tillhörande ingårtomtmark, tomtmarken iom samma

småhuset.taxeringsenhet Detsamma gäller i tillämpliga delarsom
småhus med tillhörande tomtmark lantbruksenhet. För hyreshusen-
het beräknas nedsättningen den del taxeringsvärdet belöperav som

värderingsenhet bostäder med tillhörande värderingsen-som avser
ingårhet tomtmark, tolntmarken i taxeringsenhetoln samma soln

hyreshuset.

9
Beteckningar i denna lag Beteckningar i denna lagsom som

används i fastighetstaxe- används i fastighetstaxe-även även
ringslagen 1979:1152 eller ringslagen 1979:1152 eller in-
ko als k l komstskattelagen 1998:000 hart tm m u n a e a g e n
1928:370 har betydelse betydelse i dessasamma samma som

i dessa lagar. lagar.som

Denna lag gångenträder i kraft den och tillämpas första vid- - -
års taxering.2001

Senaste lydelse 1995:918.
2Senastelydelse 1996:1173.
3Senastelydelse 1984:1078.
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26 Förslag till

Lag ändring i lagen 1986:468 avräkningom om av
utländsk skatt

Härigenom föreskrivs och7 14 lagen 1986:468att
avräkning utländsk skatt skall ha följande lydelse.om av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§I
Om fysisk under tid Om obegränsat skattskyl-person, en

då han bosatt här riket,varit dig har haft intäkti
eller inländsk juridisk harperson
haft intäkt

a medtagits vid taxering a medtagits vid taxeringsom som
enligt kommunalskattelagen enligt inkomstskattelagen
1928:370 eller lagen l 998x000,
l 9417:5 76 statlig inkomst-om
skatt,

b för vilken han beskattats i b för vilken han beskattats i
utländsk och utländskstat ochstat,en

c enligt skattelagstift- c enligt skattelagstift-som som
ningen i den utländska ningen i den utländskastaten staten

härröra därifrån, därifrån,härröraanses anses
har han med den inskränk- har han med den inskränk-- -

ning följer 2 ning§ följer 2 §som av genom som av genom- -
avräkning den del den avräkning den del denut-av ut-av av av
ländska skatten belöper ländska skatten belöper sigsom som
intäkten erhålla pånedsätt- intäkten erhållarätt att ned-rätt att
ning statlig inkomstskatt, sättning statlig inkomstskatt,av ex- av
pansionsmedelsxskatt och kom- expansionsfondsskatt och kom-
munal inkomstskatt enlighet munali inkomstskatt enligt
med vad framgår 4-13 §§.som av
4-13 §§.

Motsvarande gäller i tillämp- Motsvarande gälleri tillämp-
liga delar i fall fysisk liga delar i fall fysiskperson en- en person
ligt lagen 1984: 1052 statlig enligt lagen 1984:1052om om
fastighetsskatt har erlägga statlig fastighetsskatt skall betalaatt
fastighetsskatt för utlandet fastighetsxskatt föri privatbo-en en
belägen privatbostad. stad ligger utomlands.som

Med statlig inkomstskatt av-
denna lagi inte expansions-ses



örfattningsförslag140 F SOU 1997:77

fon dsxskatt.
Kan svenskt företag vid Om svenskt företag vidett ett en

prövning enligt §7 8 lagen prövning enligt kap.34 §19 in-mom.
statlig inkomstskatt inte Visa komstskattelagen inte kan visaom
den inkomstbeskattning inkomstbeskattningenatt denattsom av

den utländska juridiska utländska juridiska intepersonen personen
underkastad jämförlig med väsentligt lindrigareär är är in-än

den inkomstbeskattning komstbeskattningen enligt nämn-som
skulle ha skett enligt lagen da lag svenskt företag medettom av
statlig inkomstskatt motsvarande inkomsterin- öv-om men
komsten hade förvärvats riga förutsättningar för skattefri-av
svenskt företag, och skall het för utdelningen uppfyllda,mot- är

utdelning därför beskattas gäller följande. Utöver dentagen av-
Sverige, övriga förut- räkningi medges enligt förstaärmen som

sättningar för erhålla skatte- stycket och enligt dubbelbeskatt-att
frihet för utdelningen i nämnda ningsavtal, har företaget rätt att

uppfyllda har företaget, erhållaavräkning nedsätt-moment genom
den avräkning med- ning statlig inkomstskattutöver medsom av

enligt första stycket och beloppett motsvarar trettonges en- som
ligt dubbelbeskattningsavtal, utdelningens brutto-procentge- av

erhållaavräkning sådanbelopp. Vidrätt avräkningattnom en
nedsättning statlig inkomst- gäller i tillämpliga4-13 delar.av
skatt med beloppett motsvaran-
de dennatretton procent ut-av
delnings sådanbruttobelopp. Vid
avräkning gäller i tillämpliga
delar vad föreskrivs isom
4-13 §§.

2§2
Rätt till avräkning enligt l Rätt till avräkning§ enligt l §

första stycket föreligger inte första stycket föreligger inteom om
statlig inkomstskatt, kommunal statlig inkomstskatt, kommunal
inkomstskatt, den utländska skat- inkomstskatt, den utländska skat-

den utländska intäkten den utländska intäktenten samt ten samt
omfattas dubbelbeskattnings- omfattas dubbelbeskattnings-av av
avtal. Med den utländska in- avtal. Med den utländska in-att att
täkten omfattas dubbelbe- täkten omfattas dubbelbe-av av
skattningsavtal dåfall dåskatmingsavtal falläven ävenavses avses
någon någonintäkt utlandet belä- intäkt privatbostadiav av en

privatbostad inte uppburits ligger utomlands integen som upp-
sådan intäkt sådanhade burits intäkt hademen, om upp- men, om

burits, denna omfattats uppburits, denna omfattatsav av
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dubbelbeskattningsavtal. till dubbelbeskattningsavtal. tillRätt Rätt
nedsättning avräkning nedsättningavräkning genom av genom av

expansionsmedelsarkatt enligt expansvbnsfondsskatt enligtl l§ §
stycket föreligger inte första stycket föreligger inteförsta om om

expansionsfondrskatten omfattasexpansianvmedelsarkatten omfat-
dubbelbeskattningsavtal. dubbelbeskattningsavtal. Rätttas avav

enligttill avräkning enligt till avräkning andraRätt l l§ §
stycket föreligger statligandra stycket föreligger inte inteom om
fastighetsskatt omfattas dub-statlig fastighetsskatt omfattas avav
belbeskattningsavtal. Vid avräk-dubbelbeskattningsavtal. Vid av-
ning med stöd dubbelbeskatt-räkning med stöd dubbelbe- avav

dock ningsavtal tillämpas dockskattningsavtal tillämpas
bestämmelserna 4-13 4-13§§. §§.i

4
handhand Avräkning skall i förstaAvräkning skall i första

från från inkomstskatt. Tillske statlig inkomstskatt. I ske statlig
den de den statliga inkomstskat-den den statliga inkomst-mån

vad enligtskatten understiger vad understigerten somsom en-
fårfår skallavräknas, skall avräknas,ligt 1-131-13 §§ av-

frånfrån skeavräkning i ske räkning i andra handandra hand
fastighetsskatt och i tredjefastighetsskatt och i tredje statligstatlig

från från expansionsfondsskatt.hand expansionsmedelsskatt. hand
den inkomst- Till den del den statliga inkomst-mån den statligaI

fastighets-skatten, den statliga fastighets- skatten, den statliga
expan.sin.sjf0ndyskal-skatten och expansi0n.smede/.s- skatten och

understiger vadunderstiger sammanlagtskatten sammanlagt ten
fårfår avräknas,enligtvad enligt 1-13 1-13 §§som av- som
frånfrån kommu-räknas, avräkning ske skall avräkning skeskall

inkomstskatt.kommunal inkomstskatt. nal

från svensk grundAvräkning skall ske skatt uttassom av
då i utländsk medtagitsdet den intäkt beskattatstaxering statsom

fråga utländsk skattvid taxering här. avräkningNär är somenom av
fastighetsskatten eller beräknatsjämförlig med den statligaär som

från svensk skattavräkning skeschablonintäkt eller liknande skall
utländska skattentaxering dengrunduttas samma somsom av

fastställts.

7§4
beräkning den statligaVid beräkning den statliga Vid avav

tillinkomstskatt hänför siginkomstskatt hänför sig till somsom
skallutländska inkomsternautländska inkomsterna skall dede
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den del den statliga inkomst- den del den statliga inkomst-av av
skatten hänför sig till de skatten hänför sig till desom som
utländska förvärvsinkomstema utländska förvärvsinkomstema
inkomst tjänst och närings- inkomstslagen tjänst ochav
verksamhet respektive den del näringsverksamhet respektive

hänför sig till de utländska den del hänför sig till desom som
kapitalinkomsterna inkomst utländska kapitalinkomstemaav
kapital beräknas för sig. Den inkomstslaget kapital beräknasvar
statliga respektive kommunala för sig. Den statliga inkomst-var
inkomstskatt hänför sig till skatt och den kommunala in-som
de utländska förvärvsinkomster- komstskatt hänför sig till desom

intäkterna efter avdrag för utländska förvärvsinkomstemana
såkostnader skall intäkterna efter föravdrag kost-utgöraanses

del den skattskyldiges skall sånaderstor utgöra storav anses
hela statliga respektive kommu- del den skattskyldiges helaav
nala inkomstskatt förvärvsin- statliga respektive kommunala
komst, beräknad avräkning, inkomstskatt förvärvsinkomst,utan

dessa inkomster beräknad avräkning,utgör utansom av som
den skattskyldiges sammanlagda dessa inkomster denutgör av
förvärvsinkomst olika för- skattskyldiges sammanlagda för-av
värvskällor före allmänna avdrag värvsinkomst före allmänna av-
Sammanräknad förvärvsin- drag. Motsvarande gäller i
komst. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning
tillämpliga delar vid beräkning den del den statliga in-av av

den del den statliga in- komstskatten hänför sig tillav av som
komstskatten hänför sig till de utländska kapitalinkomstema.som
de utländska kapitalinkomstema.

Vid tillämpningen tillämpningenVid förstaav av
första dåstycket skall, i dåde fall stycket skall, i de fall skatt-

erhållitskattskyldig erhållitskattereduk- skyldig skattereduktion
tion enligt 11 kap. § skatte- enligt11 59 kap. b §§10-10

så-betalningslagen 1997:000 inkomstskattelagen 1998:000,
från sådanreduktiondan ha skett reduktion ha skettanses anses

frånstatlig inkomstskatt, kommunal statlig inkomstskatt, kom-
inkomstskatt, skogsvärdsavgzft inkomstskattmunal respektive
respektive såstatlig fastighetsskatt statlig fastighetsskatt med stor

såmed del reduktionen del reduktionen respekti-stor av av som
respektive skatt det skatt det sammanlag-utgör utgörsom av ve av

sammanlagda beloppet da beloppet nämnda skatternämn-av av
sådan sådanda skatter före reduktion. före reduktion. Om skatt-

Om skattskyldig har erlägga skyldig skall betala fastighets-att
såväl såvälfastighetsskatt för fastighet skatt för fastighet i Sverige

i Sverige för privatbostad för privatbostad utomlandsisom som
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utlandet skall reduktionen skall reduktionen statligav av
fastighetsskattstatlig enligt fastighetsskatt enligt första me-

första meningen ha frånskett ningen ha skett statliganses anses
från statlig fastighetsskatt fastighetsskatt hänför sig tillsom som
hänför sig till privatbostad såprivatbostad utomlands medi

såutlandet med del den del den statliga fastig-stor storsom som
statliga fastighetsskatten hetsskatten privatbostad i ut-
privatbostad i utlandet landet det sammanlagdautgör utgörav av
det sammanlagda beloppet beloppet statlig fastighetsskattav av

sådan sådanstatlig fastighetsskatt före före reduktion.
reduktion.

de fallI då skattskyldig enligt I de fall skattskyldig enligten
lagen2 5 1990:661§ 2 5 lagen 1990:661§om av- om av-

kastningsskatt pensionsmedel kastningsskatt pensionsmedel
har betala avkastningsskatt skall betala avkastningsskattatt

skatteunderlagpå eller skattskyldig enligt kap.1tas utsom som en
beräknas enligt bestämmelserna § inkomstskattelagen2 skall be-

§ första3 och femte styckena tala expansionsfondsskatt gälleri
lag eller skattskyldig följande. Vid beräkningensamma av

enligt § lagen3 1993:1537 spärrbeloppet skall, vid bestäm-om
expansionsmedel har betala mande enligt första stycketatt av
expansionsmedelsskatt skall föl- den statliga inkomstskatt som
jande gälla. Vid beräkningen hänför sig till de utländska in-av
spärrbeloppet skall, sådanvid bestäm- komsterna, avkastnings-

enligtmande första stycket skatt respektive expansions-av
den statliga inkomstskatt fondsskatt likställas med statligsom
hänför sig till de utländska in- inkomstskatt förvärvsinkom-

sådankomstema, avkastnings- Om skattskyldig enligtster. en
skatt respektive 30 kap. inkomstskattelagen harexpansions-
medelsskatt jämställas med avdrag för tillgjort avsättningstat-
lig inkomstskatt förvärvsin- expansionsj/ond eller har återfört
komst. Om skattskyldig enligt § sådant avdrag skall, vid2 bestäm-
lagen expansionsmedel mande enligt första stycketom er- av
hållit avdrag med Ökning den statliga inkomstskatten av som
expansionsmedel eller hänför sig till de utländska in-tagit upp

intäkt minskning komsterna, spärrbeloppet beräk-som en av
expansionsmedel skall, vid be- den skattskyldigenas som om
stämmande enligt första stycket respektive återförtinte gjort inte

den statliga inkomstskatt sådant avdrag.ettav som
hänför sig till de utländska in-
komsterna, spärrbeloppet beräk-

sådant avdragettnas som om
erhållits respektive intäktinte
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medtagits vidinte taxerln gen.

uppgåSpärrbeloppet skall alltid till minst kronor.100anses

14
Skattskyldig enligt l-4 och 6 lagen 1990:661 avkast-2 § om

ningsskatt harpensionsmedel avräkning utländsk skattgenom av
erhålla sådannedsättning avkastningsskatt. Avräkning skallrätt att av

kalenderåretdärvid ske for utländsk skatt erlagts under närmastsom
beskattningsåretföre och belöper avkastning densom -

tillgångarskattskyldiges utländska vid beräkning avkast-som av-
ingår ifrågava-ningsskatt pensionsmedel i kapitalunderlaget för

beskattningsår.rande

skattskyldig enligt 5 Skattskyldig enligt2 2 5§ §
lagen avkastningsskatt lagen avkastningsskattom om
pensionsmedel har, till den del har,pensionsmedel till den del
den statliga inkomstskatten, den statliga inkomstskatten,den den
statliga fastighetsskatten, statliga fastighetsskatten,expan- expan-
sionsmedelsskatten och den kom- sionsfondsskatten och den kom-
munala inkomstskatten munala inkomstskattensamman- samman-
lagt understiger vad enligt lagt understiger vad enligtsom som

får får1-13 avräknas, avräknas,§§ 1-13 §§genom genom
avräkning utländsk skatt avräkning utländsk skatträtt rättav av

erhålla erhållatill denna del nedsätt- till denna delatt att
sådan sådanning avkastningsskatt. nedsättning avkast-av av

ningsskatt.

gångenkraft tillämpas förstaDenna lag träder i den och i- - -
fråga års2001 taxering.om

senaste lydelse 1995:1341.
2Senastelydelse 1995:1341.
3Senastelydelse 1995:1341.
Lydelse enligt 1996/97: 100prop.
5Senastelydelse 1996:739.
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ändring i utsökningsregisterlagenLag om

1986:617

Härigenom föreskrivs utsökningsregisterlagen 1986:6177 §att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7
Riksskatteverket fåroch kronofogdemyndigheterna för de

ändamål tenninalåtkomsti l ha till det centrala utsök-§som anges
ningsregistret.

Tenninalâtkomsten fårför kronofogdemyndighet endasten avse
uppgifter om

målden registrerad hos myndigheten igäldenärärsom som om
åtgärder,exekutiva

den i fall under gäldenär ellerlän ärannatsom som avses
målsvarande i eller ärende handläggs hos myndigheten,som

make till underperson som avses
den betalningsansvarig medär gemensamtsom person som
underavses
fåmansföretag fåmansföretagoch fåmans- ochfåmans-

handelsbolag handelsbolagi i 51ägt som avses som avses
punkt till kap. §§ inkomsmskattelagen14 2-4anvisningarnaav

sådant§ kommunalskattelagen 1998:000 och delägare i32
sådant1928:370 och delägare i företag, företaget eller del-om

företag, företaget eller del- i detta gäldenärägare ärom som av-
i detta gäldenär underägare är som av- ses

underses

skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs och närings-
förbud.

fårutsträckning regeringen föreskriver sökande ellerI den som en
tenninalåtkomst centraladennes ombud ha till uppgifter i det ut-

mål sökanden in.ökningsregistret de eller ärenden gettsomom

Denna lag träder i kraft den - - - .

lSenaste lydelse 1996:1439.



örfattningyörslagF SOU 1997:77

Förslag till28

ändring i lagen 1987:813Lag om om

homosexuella sambor

Härigenom föreskrivs lagen 1987:813 homosexuellaatt om
sambor haskall följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

två förhållande,Om bor tillsammans i homosexuelltettpersoner
frågaskall vad gäller i sambor enligt följande lagar ochsom om

tillämpasbestämmelser de homosexuella samboma:även
1987:232lagen sambors hem,om gemensamma

ärvdabalken,
jordabalken,

§rättegångsbalken,kap.10 9
kap. första stycket4 19 utsökningsbalken,§
§ första stycket, punkt19 1

nionde stycket och punkt 3 sjun-
de stycket tillanvisningarnaav
31 § punkterna b och3 3samt a,
4 till § kom-33anvisningarnaav
munalskattelagen 1 928.3 70,

lagen 1941:416 lagen 1941:416om arvs- om arvs-
gåvoskatt, gåvoskatt,skatt och skatt och

8. bostadsrättslagen bostadsrättslagen
1991:614, 1991:614,

lagen 1981:131 kal- lagen 1981:131 kal-om om
lelse okända borgenärer, lelse okända borgenärer,

kap. tredje stycket10. 5 18 kap. tredje stycket§ 5 18 §
fastighetsbildningslagen fastighetsbildningslagen
1970:988, 1970:988,

insiderlagen insiderlagen11 10 10. 10§ §
.

1990: 1342, 1990:1342,
kap.12. 14 tredje kap. tredje3 4 11. 14 3 4§ §

stycket och tredje stycket stycket och tredje stycket8 8§ §
vallagen 1997:157, vallagen 1997:157,

första13. 36 stycket lagen första stycket lagen§ 12. 36 §
1972:704 kyrkofullmäktig- 1972:704 kyrkofullmäktig-om om
val, val,m.m., m.m.,

14. lagen 1997:159 1997: 1594 13. 4 lagen§ §om om
brevröstning i vissa fall, brevröstning vissa fall,i



örfattningjörslagF 147SOU 1997:77

lagen 1993:146915. om
bo-uppskovsavdrag vid byte av

stad,
lOkap. kap. 1514. 18 11lOkap. 11 kap. 1516. 18

kap. 7 och 8kap. och och 16 12och 7 8 §§,16 12§§,
föräldra-kap. ochkap. och föräldra- 16 7 9 §§16 7 9 §§ samtsamt

balken,balken,
säkerhetsskyddslagensäkerhetsskyddslagen 15.1

1996:627,1996:627, samtsamt
1996:12311996:1231 16. lagenlagen18. omom

för fastighets-skattereduktionskattereduktion för fastighets-
skatt vissa fall vid 1997-2001fall vid iskatt i vissa 1997-2001
årsårs taxeringar.taxeringar.

skallsambomalagar eller bestämmelserFörutsätter dessa att vara
också samborna.det de homosexuellaogifta, gäller

kommunal ochfrågaI om
bestäm-statlig inkomstskatt finns

§ inkomstskat-melseri kap.2 21
telagen 1998:000.

gången vidförstaoch tillämpasträder i kraft denDenna lag - - -
års taxering.2001

Lydelse enligt lrr 29.5.1997.



F örfattningsförslag148 SOU 1997:77

Förslag till29

upphävandeLag lagen 1989:1035om av om
särskild insamling uppgifter frånav

bostadsrättsföreningar m.fl.

Härigenom föreskrivs lagen 1989: 1035 särskild insam-att om
frånling uppgifter bostadsrättsföreningar m.fl. skall upphöra attav

gälla - - - .
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tillFörslag30

1990:324ändring i taxeringslagenLag om

fråga 1990:324föreskrivs i taxeringslagenHärigenom om
kap.5, ochdels kap. och kap. 13,17 231 l 3 3 3 4 §§§§,att

och skall ha följande lydelse,kap. 135 2samt
två kap. ochinföras paragrafer, 5dels deti lagen skall 4att nya a

följande lydelse.11 §§,a av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.l
l

för skattvid fastställelse underlagetDenna lag gäller att ta utav
eller avgift taxering enligt

inkomstskattelagenkommunalskattelagen
1998:000,1928:370,

lagen 1947:576 stat-om
inkomstskatt,lig

statlig1997 20001997:000 statlig lagenlagen omom
förmögenhetsskatt,fönnögenhetsskatt,

1984:10521984: 1052 lagenlagen stat-stat- omom
fastighetsskatt,fastighetsskatt, liglig

1990:6611990:661 lagenlagen av-omom av-
pensionsmedelpensionsmedel kasmingsskattkastningsskatt

i förstai första i fall 2i fall 2 §§ styc-styc- som avsessom avses
och nämnda lag,och nämnda lag, ket l-5 7ket l-5 7

1991:687lagen1991:687lagen sär-sär- omom
pensionskost-löneskattlöneskatt pensionskost- skildskild

nader,nader,
1994:1744 all-all- lagen1994: 1744lagen omom

egenavgifter.egenavgifter, männamänna
1993:1537lagen om ex-

pansionsmedel.

särskildaärendenvid handläggninggällerLagen även omav
följinte 5förseningsavgiftskattetillägg ochavgifter annat er avom

kap.
handläggningvidinnehåller skall gällabestämmelserLagen som

förvaltningsdom-avgifter i allmänmål särskildataxering ochomav
stol.

fråga förfarandetigälleri denna lagbestämmelsernaAtt även om
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för fastställelse mervärdesskatt framgåri vissa fall kap.10 31 §av av
skattebetalningslagen 1997:000.

3§2
Begrepp används i denna Begrepp används i dennasom som

lag har innebörd i lag har innebörd isamma som samma som
kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1998:000
1928:370, lagen 1947:576 och lagen 1997:000 statligom om
statlig inkomstskatt och lagen förmögenhetsskatt.
1997:000 statlig förmögen-om
hetsskatt.

Bestämmelser juridiskaom
skall tillämpas ocksåpersoner

på svenska värdepappersfonder.

Med kommun likställs i denna lag landsting och menighetannan
har beskattningsrätt.som

kap.3
3

Kan det den skatt- Kan det denantas skatt-att antas att
skyldige inte deklarationsskyl- skyldige inteär deklarationsskyl-är
dig enligt bestämmelserna i lagen dig enligt bestämmelserna i lagen
1990:325 självdeklaration 1990:325 självdeklarationom om
och kontrolluppgifter får beslut och fårkontrolluppgifter beslut

taxering fattas grundval taxering fattas grundvalom av om av
kontrolluppgift inkomst kontrollupp gift intäkterom av om av
kapital den skattskyldige kapital den skattskyldigeutan att utan att
underrättats fåttoch tillfälle underrättats fåttoch tillfälleom om

sig kontrolluppgif- sigöver kontrolluppgif-att yttra överatt yttra
ten. ten.

4 kap.
5

Skattemyndigheten skall inte Skattemyndigheten skall inte
inkomst till beskattning inkomst till beskattningta taupp en upp en

hos skattskyldig för vilken hos skattskyldig för vilkenen en
grundläggande årligbeslut årliggrundläggande beslutom om
taxering fattas den 15 taxering fattas den 15senast senastau- au-

taxeringsåretgusti den skatt- taxeringsåretgusti den skatt-om om
skyldige sannolikt det skyldige sannoliktgör detatt gör att
efter denna tidpunkt kommer efter denna tidpunkt kommeratt att
finnas förutsättningar för han finnas förutsättningar för hanatt att
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från frånfrikallas skall befrias skattskyldighetskall skattskyldig-
het för inkomsten grund för inkomsten grund be-av av
bestämmelserna i § första stämmelserna i kap. 6-10 §§54 3

f kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1998:000.stycket I
1928:370. det fall grundläg- det fall grundläggande beslutI
gande beslut fattas efter den fattas efter den augusti gäller15 15

gäller motsvarande den skattskyldi-augusti motsvarande om om
skattskyldige sannolikt sannolikt nämndaden görgör attge

förutsättningar kommer finnasnämnda förutsättningar kom- attatt
utgången utgångenfinnas efter etter november taxe-attmer av av

taxeringsåret. ringsåret.november

§5 a
förVid det be-taxeringen

skattningsår då internatio-ett
aktiebyte sker skall skatte-nellt

myndigheten fastställa
återstående delenden av-

intäkten eller kapitalvinsten som
ochenligt kap. och 17§§17 15

kap. §§ inkomstskatte-46 24-26
skalllagen 1998:000 tas upp

beskattning be-till ett senare
ochskattningsår,

de aktiernas ellermottagna-
andelarnas anskaffningsvärde

kap. och kap.enligt 17 16§ 46
§ inkomstskattelagen.27

första stycketVad isägssom
internationellagäller också vid

frågafizsioner och fissioner i om
det överlåtan-andra aktieägare i

eller de överlåtandede företaget
övertagandeföretagen detän

företaget.

§11 a
begäranEn omprövningom

innebär begäran sär-omsom en
för acku-skild skatteberälcning

får eftermulerad inkomst göras
den tidutgången iangesav som

föranledsden9 av enom
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.skattemyndighets taxerin
eller allmän förvaltnings-av en
domstols beslut måli taxe-om

En sådan begäran skallring. ha
kommit till Skattemyndighetenin

från detår beslutetinom ett att
meddelades.

13
Omprövar Skattemyndigheten självmant taxeringsbeslut, fårett

omprövningsbeslut till den skattskyldiges fördel meddelasärsom
utgångenföre åretdet femte taxeringsåret.efterav

sådant fårEtt omprövningsbeslut utgångenmeddelas efteräven av
åretdet femte taxeringsåret,efter det föranledsom av

skattemyndighets taxeringsbeslut eller allmän förvaltnings-
domstols målbeslut i taxering taxeringsåravseende ellerannatom

skattskyldig,annan
allmän förvaltningsdomstols beslut tillägg till eller ändringom

i fastighetstaxering,
skattemyndighets beslut fastighetstaxering enligt fastighets-om

taxeringslagen 1979: 1152,
beslut utländsk skatt beslut utländsk skattom om

eller obligatoriska avgifter eller obligatoriska avgifterom om
i 46 § första2 i 5 kap. §7 6 inkomst-som avses mom. som avses

stycket kommunalskattelagen3 skattelagen 1998:000.
1928:370.

Även tiden for omprövning gåttenligt första fårstycket har utom
Skattemyndigheten till den skattskyldiges fördel självmant ompröva

beslut såskattetillägg länge beslutet taxeringsfrågai denett om som
föranlett skattetillägget inte har vunnit laga kraft.

17
får ocksåEftertaxering ske

vid rättelse felräkning, misskrivning eller uppenbartannatav
förbiseende,

kontrolluppgift skall lämnas föreläggande enligtnär utansom
lagen 1990:325 älvdeklaration och kontrolluppgifter saknatsom
eller varit felaktig,

ändring i ändring inär ett taxe- när ett taxe-en en
ringsbeslut föranleds beslut ringsbeslut föranleds beslutav av

i 13 andra stycket i§ 13 andra stycket§som anges som anges
1-4. l-4,
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ideellföreningnär inteen
har genomfört investeringen

den tid harföreskrivitsinom som
sådant beslut 7i iett som avses

kap. § inkomstskattelagenll
1998:000 eller har iakt-inte

villkor beslutet.tagit iett annat

23
Skattemyndigheten skall Skattemyndigheten skallsna- sna-
efter det domstol med- efter det domstol med-rast att rast atten en

måldelat beslut i måltaxering delat beslut i taxeringett ettom om
fastställa den skattskyldiges be- fastställa skattskyldigesden be-
skattningsbara förvärvsinkomst skattningsbara inkomst eller be-
och inkomst kapital och vidta skattningsbara förvärvsinkomstav

taxeringsåtgärderde i övrigt och överskott eller underskott isom
föranleds domstolens beslut. inkomstslaget kapital och vidtaav

taxeringsåtgärderde i övrigt som
föranleds domstolens beslut.av

kap.5
1

någotOm skattskyldig muntligen undersätt änannaten
förfarandet har lämnat uppgift till ledning för taxeringen ochen
uppgiften befinns oriktig, skall särskild avgift skattetillägg tasen

sådan målDetsamma gäller, haruppgift lämnats iut. ettom en om
taxering och uppgiften inte har godtagits efter sak.prövning i

skattetillägg enligt första Skattetillägg enligt första
stycket med tjugo stycket med tjugotas ut procent tas ut procent

den mervärdesskatt och med den mervärdesskatt och medav av
sådan sådanfyrtio skatt fyrtio skattprocent procentav som av som

avsesi kap. första stycketl l i kap. första stycket§ 1 l §avses
ochl-6 8 den oriktiga den oriktiga1-5som, om som, om upp-

uppgiften hade godtagits, inte giften hade godtagits, skulleinte
påförts påförtsskulle ha den skattskyldi- ha den skattskyldige eller

fråga frågahans makeeller eller, i hans make eller, i för-ge om
fönnögenhetsskatt, mögenhetsskatt,om person person som
sambeskattas honom,med sambeskattas med honom, eller,som

eller, vad gäller mervärdesskatt, vad gäller mervärdesskatt, felak-
felaktigt skulle ha tillgodoräk- tigt skulle ha tillgodoräknats ho-

honom. Skulle den oriktiga Skulle den oriktiga uppgif-nats nom.
uppgiften, den hade godta- den hade godtagits, haten,om om

sådant sådantgits, ha medfört under- medfört underskott av en
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skott förvärvskälla inkomst- näringsverksamheti eller tjänsti av
slaget näringsverksamhet eller inte taxeringsåret,utnyttjassom
tjänst inte utnyttjas skall skattetillägg i stället beräk-taxe-som
ringsåret, skall skattetillägg i underlagett utgörnas som en
stället beräknas underlag fjärdedel den minskningett av av

fjärdedel den underskottet rättelsenutgör densom en av som av
minskning underskottet oriktiga uppgiften medfört.av som
rättelsen den oriktiga uppgif-av

medfört.ten

Avgiftsberäkning enligt andra stycket sker efter tjugo procent
eller, vad gäller mervärdesskatt, tio underlagetprocent närav

den oriktiga uppgiften har eller hade kunnat medrättats rättas
ledning kontrollmaterial nonnalt tillgängligt för skatte-ärav som
myndigheten och varit tillgängligt för myndigheten före ut-som
gången taxeringsåret,novemberav

den oriktiga uppgiften periodisering eller därmed jäm-avser
fråga.ställd

2§9
frånOm avvikelse har skett frånOm avvikelse har skett

älvdeklaration sköns- älvdeklaration sköns-en genom en genom
påförstaxering, påförsden skattskyldi- taxering, den skattskyldi-

skattetillägg. Tillägget beräk- skattetillägg. Tillägget beräk-ge ge
den skatt till följd den skatt till följdnas som av nas som av

påförsskönstaxeringen påförsden skatt- skönstaxeringen den skatt-
skyldige den skatt skyldige den skattutöver utöversom som

påförtsskulle ha påförtshonom. skulle ha honom.annars annars
så-Medför skönstaxeringen så-Medför skönstaxeringenatt att

dant underskott förvärvskälla dant underskotti närings-i av en
inkomstslaget näringsverksamhet verksamhet eller tjänstav som
eller tjänst inte taxeringsåretutnyttjas inte utnyttjas mins-som
taxeringsåret minskar, skall skat- kar, skall skattetillägget i stället
tetillägget i stället beräknas beräknas underlagett ett som
underlag fjärdedel fjärdedel den minsk-utgör utgörsom en en av

den minskning underskot- ning underskottet sköns-av av av som
skönstaxeringen medfört. taxeringen medfört. Vid beräk-tet som

Vid beräkningen skall dessutom ningen skall dessutom bestäm-
bestämmelserna i 1 andra melsema§ i l andra stycket§
stycket tillämpas. Till den del tillämpas. Till den del skönstaxe-
skönstaxeringen innefattar rättel- ringen innefattar rättelse orik-av

frånoriktig frånuppgift den tig uppgift den skattskyldigese av
skattskyldige skall skattetillägg skall skattetillägg enligttas ut
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enligt bestämmelserna i bestämmelserna i 1tas ut
1

ocksåFörsta stycket tillämpas Första ocksåstycket tillämpas
skönstaxering har skett skönstaxering har skettom om

grund utebliven älvdeklara- grund utebliven älvdeklara-av av
tion och självdeklaration inte tion och älvdeklaration inte
kommit in föreläggande kommit in föreläggandetrots att trots att

till den skattskyldige. tillsänts den skattskyldige.ut sänts ut
Tillägget beräknas den skatt Tillägget beräknas den skatt

till följd skönstaxeringen till följd skönstaxeringensom av som av
påförs den skattskyldige påförs den skattskyldigeutöver utöver

påförtsden skatt skulle ha den skatt påförtsskulle hasom som
enligt de uppgifter den enligt de uppgifter densom som
skattskyldige skattskyldigesätt änannat sätt änannt
muntligen kan ha lämnat till led- muntligen kan ha lämnat till led-
ning för taxeringen. innefattar ning för taxeringen. innefattar
skönstaxeringen vid tidiga- skönstaxeringen vid tidiga-att ett att ett

taxering fastställt underskott taxering fastställt underskottire re
förvärvskälla inkomstslaget näringsverksamheti ellerav en av
näringsverksamhet eller tjänst tjänst utnyttjas helt eller delvis,
utnyttjas helt eller delvis, skall skall skattetillägg beräknas ett
skattetillägg beräknas underlag fjärdedelett utgörsom en
underlag fjärdedel den minskning underskot-utgörsom en av av

den minskning underskot- skönstaxeringen medfört.tetav av som
skönstaxeringen medfört. denHar skattskyldigetet annatsom

Har den skattskyldige muntligen till ledning försätt änannat
muntligen till ledning för taxeringen redovisatsätt underskottän

taxeringen redovisat underskott näringsverksamhet elleri av en av
förvärvskälla inkomstslaget tjänst inte utnyttjasi taxe-som
näringsverksamhet ringsåreteller tjänst och medför skönstaxe-

taxeringsåretinte utnyttjas sådantringen underskott min-attsom
och medför skönstaxeringen skar, skattetilläggetskall beräk-att
sådant underskott minskar, skall underlagett utgörnas som en
skattetillägget beräknas fjärdedel den minskningett av av
underlag fjärdedel underskottet skönstaxering-utgörsom en som

den minskning underskot- medfört.av av en
skönstaxeringen medfört.tet som

§1013
påförsSärskild avgift skattebetalningslagenenligt 1997:000.

uppgår påförsskattetillägg inte till kronor, Särskild100 inte.som av-
gift tillfaller staten.

någonSkall vid taxering till statlig inkomstskatt förvärvs-
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påförasinkomst skattetillägg undandragen skatt efter skilda
uträknas undanhållnaförst skatten deprocentsatser summan av

Skattenbeloppen. fördelas sedan vid tillämpningen de skildaav
undanhållnaefter den kvotdel och deprocentsatsema vart ettsom av

undanhållnabeloppen de sammanlagda beloppen.utgör av
Bestämmelserna i andra Bestämmelserna i andrastyc- styc-

också någon också någonket tillämpas ket tillämpasnär när
påföras påförasskall skattetillägg efter skall skattetillägg efter

skilda undan- skilda undan-procentsatser procentsatser
dragen skatt i fall dragen skatt i fallän änannat annatsom som

i andra stycket. Vid beräk- andra stycket. Vidi beräk-avses avses
ning skattetillägg minsk- ning skattetillägg minsk-av av
ning underskott förvärvskäl- ning underskotti nä-av av av en
la skall underlaget vid tillämp- ringsverksamhet eller tjänstav
ning de skilda skall underlaget tillämpningvidprocentsatsernaav
fördelas efter kvotdelden de skilda för-procentsatsemasom av

undanhållnaoch efterde delas den kvotdelvart ett vartav som
undanhållnade ochbeloppen de belop-utgör ettav samman- av

undanhållnalagda beloppen. de sammanlagdautgörpen av
undanhållna beloppen.

påföras påförasSkall skattetillägg skattetilläggSkall
efter skilda och efter skilda ochprocentsatser procentsatser

såväl såvälberäknas undandragen beräknas undandragen
skatt minskning under- skatt minskning under-som av som av
skott förvärvskälla beräk- skott näringsverksamheti görs av en
ningen med tillämpning eller beräkningenandra tjänst görsav av

bådaoch tredje styckena de med tillämpning andra ochav
bådaunderlagen för sig. styckenatredje de under-var

lagen för sig.var

gångenlag träder i kraft den och tillämpas förstaDenna i- - -
fråga års2001 taxering.om
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Lydelse enligt 1996/972100och 1996/97:117.prop.
zLydelse enligt 1996/972117.prop.
3SeIlaste lydelse 1992:1660.
4Senaste lydelse 1994:486.
5Senastelydelse 1996:1333.
5Senastelydelse 1996:1333.
Senastelydelse 1990:1138.
Lydelse enligt 1996/972100och 1996/972117.prop.
9Lyclelse enligt 1996/97100.prop.
lydelse enligt 1996/97: 100.prop.
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Förslag till31

upphävande lagen 1990:655Lag om av om

återföring obeskattadeav reserver

återföringföreskrivs 1990:655Härigenom lagenatt om av
obeskattade skall upphöra gälla Den upphävdaattreserver - - - .årslagen gäller dock fortfarande vid taxeringar.1992-1996
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32 Förslag till

Lag ändring i lagen 1990:659 särskildom om
löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs 1-3 lagen 1990:659§§att särskild01n
löneskatt vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l
Särskild löneskatt skall för varje betalas till med 23,52staten

procent
lön eller ersättning till åretsarbetstagare ingångvidannan som

65 eller äldre,är
ersättning utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångs-som

bidragsförsälcring tecknas förmånarbetsgivare till för arbets-som av
tagare,

avgångsersättning avgångsersättningsom som
annorledes grund kol-än annorledes grund kol-änav av
lektivavtalsgrundad avgångsbi- lektivavtalsgrundad avgångsbi-
dragsförsäkring utbetalas dragsförsäkring utbetalassta- sta-av av

kommun eller kommunalför-ten, kommun eller kommunalför-ten,
bund arbetsgivare eller bund arbetsgivare ellersom av som av
Svenska Kommunförbundet, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Svenska Landstingsförbundet, Svenska
kyrkans församlings- och kyrkans församlings- ochpasto- pasto-
ratsförbund, det för kommunerna ratsförbund, det för kommunerna
och landstingen och landstingengemensamma or- gemensamma or-

för administration för administrationganet ganetav per- av per-
sonalpension Sjukvårdenseller Sjukvårdenssonalpension eller

socialvårdensoch planerings- socialvårdensoch planerings-
och rationaliseringsinstitut, och rationaliseringsinstitut,un- un-
der förutsättning arbetsgiva- der förutsättning arbetsgiva-att att

tillämpar kommunalt tillämpar kommunaltren pen- ren pen-
sionsavtal eller arbets- sionsavtal eller arbets-av annan av annan
givare, under förutsättning givare, under förutsättningatt att
arbetsgivaren tillämpar kommu- arbetsgivaren tillämpar kommu-
nalt pensionsavtal och borgen nalt pensionsavtal och borgenatt att
tecknats i enlighet med vad tecknats i enlighet med vadsom som

i punkt första20 stycket i 25 kap. 6 § första stycketanges e anges
b till § kom-anvisningarna 23 inkomstskattelagen 1998:000,av
munalskattelagen 192813 70,
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avgångsersättning trjyrgghetsavtal,omfattas s.k.som av
åtnjutsutgår gruppsjukförsäkringersättning enligt somsom

arbetsmarkna-fastställts i kollektivavtal mellanenligt grunder som
komplementtill den del ersättningenhuvudorganisationerdens utgör

till sjukbidrag,förtidspension ellertill
utgår ansvarighetsförsäkringersättning grund somavsom

åtnjuts kollektivavtal mellan arbets-grunder fastställts ienligt som
utgårersättningen ihuvudorganisationer till den delmarknadens

engångsbelopp kompensation för mistadinteform utgörsomav
inkomst,

sådan vinstandels-arbetsgivare lämnar tillbidrag som en en
stycket 1962:381i kap. andra lagenstiftelse 23 § omavsessom

motsvarandejuridisk medförsäkring ellerallmän en annan person
pensions- ellerändamål bidrag tillundantag för lämnasmed ensom

tryggande pensions-personalstiftelse enligt lagen 1967:531 avom
utfästelse m.m.

Skattskyldig denskattskyldig den ärär ut-ut- somsom
sådantsådant sådan ellersådan ersättningersättning eller gettgett

i första stycket.stycket. bidragi förstabidrag avsessomsom avses
frågafråga ellerrabatt, bonussådan för lI mottagaren an-omom

förmån intäktskattepliktig intäkt tjänst i utgörsom avnanav
inkomstskattelagentjänst enligtrabatt, bonus ellerform annanav

grundförmån, grund och utut ges avav somsom ges
liknande, skallskall kundtrohet ellerkundtrohet eller liknande,

ståttstått förslutligt har dehar för de denslutligtden somsom
ligger till grundligger till grund kostnaderkostnader somsom

förmånenfönnånen skatt-skatt- förför anses somanses som
inteenligt denna lag,inte skyldigskyldig enligt denna lag, omom

skattskyldigdenskattskyldig dennedendenne är ärärär somsom
fönnånen.fönnånen. inkomstskatt förtillinkomstskatt förtill

bestämmelsernatillämpasbestämmande skatteunderlagetVid av
socialavgifter med undantaglagen 1981:691i kap. 3-52 avom

stycket och 13.första 24 §
stycket skallenligt första 6skatteunderlagetbestämmandeVid av

utgångenförefrån inträffatarbetsskadaersättning förbortses avsom
från ersättning fördäreftertidersättningenjuni 1993 samtavserom

utgången skadan1992inträffat förearbetsskada om an-avsom
utgången juni 1993. Dettaefterförsäkringskassamälts till allmän av

arbetstagareochersättning förendastgäller dock sammeensom
gångerhalvsju ochöverstigerlönedelar inteberäknas ensom

försäkring.allmänlagenenligt kap. 6basbeloppet l § om
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2§3
enskildEn eller enskildEn ellerett ettperson person

dödsbo skall för varje till dödsbo skall för varje tillsta- sta-
betala särskild löneskatt med betala särskild löneskattten medten

23,52 inkomst enligt 23,52 överskott enligtprocent procent
kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1 998. 000
1928:370 näringsverksamhet härnärings- passivav annan av
verksamhet här i landet sådan i landet den skatt-än samt, om
aktiv näringsverksamhet åretsskyldige före början fyllt 65som av-

kap.11 § första3 stycketi eller inte fyllt 65 underses men
lagen 1962:381 åretallmän för- ålderspen-hela uppburit helom
säkring passiv näringsverksam- året,sion eller avlidit under
het den skattskyldige inkomst i kap.3 4samt, §om som avses

åretsföre början fyllt eller65 andra stycket lagen 1981:691
inte fyllt 65 under hela socialavgifter vidaresamtmen om
året ålderspensionuppburit hel utgår sådanersättning enligtsom

året,eller avlidit under in- avtalsgruppsjukförsäkring som
komst i kap.3 4 i kap.§ 15 14 § inkomstskat-som avses avses
andra stycket lagen 1981:691 sådantelagen eller enligt trygg-

socialavgifter vidare hetsförsäkring isamt nämn-om som avses
utgår sådanersättning enligt da lagrum till den del ersättning-som

avtalsgruppsjukförsäkring utgår engångsbeloppi formsom en av
ipunkt 12 inte kompensation föranvisningar- utgöravses av som

till §22 kommunalskattelagen mistad inkomst. Skatt beräknasna
sådaneller enligt sådanatrygghetsför- inte inkomster för vil-

säkring i nämnda ka den skattskyldige skall betalasom avses
anvisningspunkt till den del egenavgifter enligt kap.3 4 §er-

utgårsättningen i fomi lagen socialavgifter.av en- om
gångsbelopp inte utgörsom
kompensation för mistad in-
komst. Skatt beräknas inte
sådana inkomster för vilka den
skattskyldige skall betala egen-
avgifter enligt kap.3 4 lagen§

socialavgifter. Bedömningenom
näringsverksamhet aktivärom

eller för förvärvs-passiv görs en
källa enligt kommunalskattela-

gen.

Vid beräkning skatteunderlaget gäller i tillämpliga delarav
bestämmelserna i kap.3 lagen5 socialavgifter.§ om

Skatt dåbetalas inte skatteunderlaget understiger kronor.1 000

6 17-0718
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3§4
fråga frågasärskild löneskatt särskild löneskattI Iom om

gäller bestämmelserna i kap. gäller bestämmelserna i kap.5 5
1981:6911981:691 socialav- lagen socialav-lagen omom

nedan gifter och vad föreskrivetgifter vad i ärsamt som an- som
frågaförfattningar föreskrivet i avgifter enligt dengivna är om

frågai avgifter enligt nämnda lagen i lagen 1990:325om om
lag: självdeklaration och kontrollupp-

kommunalskattelagen gifter.1
.

1928:370,
lagen 1990:325 själv-om

deklaration och kontrolluppgif-
ter,

lagen 1979:611 om upp-
hovsmannakonto.

lag träder i kraft denDenna - - - .

1Senastelydelse lagens rubrik 1991:688.av
2Senastelydelse 1996:1215.
3Senastelydelse 1996:1068.
Senaste lydelse 1996:676.



SOU 1997:77 F örfattningyörslag

33 Förslag till

Lag ändring i lagen 1990:661om om

avkastningsskatt på pensionsmedel

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1990:661 avkast-om om
ningsskatt pensionsmedel

dels ll skall upphöra§ gälla,att att
dels och övergångsbestämmelsema9 12att till lagensamt

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2
Skattskyldiga till avkastningsskatt är

svenska livförsäkringsföretag,
utländska livförsäkringsföretag bedriver försäkringsrörelsesom

från fast driftställe i Sverige,
understödsföreningar bedriver till livförsäkring hänförligsom

verksamhet,
pensionsstiftelser enligt lagen 1967:531 tryggandeom av

pensionsutfästelse m.m.,
arbetsgivare i sin balansräkning redovisar skuld undersom

rubriken Avsatt till pensioner enligt 5 lagen§ tryggandeom av
pensionsutfästelse mm.,

iSverige bosatt innehavare obegränsat skattskyldig in-
pensionssparkonto enligt 1 nehavare pensionssparkonto,av av

kap. lagen§ 1993:9312 om
individuellt pensionssparande,

.svenskjuridisk och obegränsat .skattskyldigperson
Sverige bosatt jj/.siski innehavareperson av

inneharsom
a kapitalförsäkring kapitalförsäkringa ärsom av- som

punkt 1i meddelad i försäkringsrörelseanvisningarnases av
till 31 § kommunalskattelagen fråninte bedrivs fast drift-som
1928:370 och meddelad i ställe i Sverige, ellerär
försäkringsrörelse inte be-som

fråndrivs fast driftställe i Sve-
rige, eller

b försäkring b försäkringsom anses som som anses som
pensionsförsäkring enligt pensionsförsåkring enligtsjut- 53 kap.
tonde stycket 4 § inkomstskattelagenanvis-av samma a
ningspunkt. 1998:000.
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första stycket omfattar inte försäkringBestämmelserna i 7 som
årsolycks- sjukdomsfall eller dödsfall videnbart eller 70senastavser

ålder återköpsbar.och inte ärsom

3
andra-åttondeskatteunderlaget kapitalunderlaget enligtär

statslåneräntanstyckena, multiplicerat med den genomsnittliga under
kalenderåret ingången beskattningsåret.före Skatteunder-närmast av

nedåtlaget avrundas till helt hundratal kronor.
skattskyldig i första stycketFör 2 1-4§ utgörssom avses

tillgångarkapitalunderlaget värdet den skattskyldiges vidav av
ingången beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vidav

tidpunkt. skattskyldig i första stycketFör 2 2§avsessamma som
sådana tillgångardock och skuldermedräknas endast ärsom

hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen.
Vid beräkning kapitalunderlag enligt andra stycket skallav

från tillgångarden del och skulderbortses av som
inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,

avgångsbidragsförsäkringarhänförliga till meddelade enligtär
arbetsmarknadensgrunder fastställts i kollektivavtal mellansom

huvudorganisationer,
hänförliga till försäkringar i redovisningshänseendeär tassom

grupplivförsäkringar, ellerupp som
olycksfallsförsäkringar tillsjuk- och hänförliga försäk-avser

första stycket och b förstaringsklass enligt kap. l 2 32 3 § §samta
och försäkringsrörelselagen 1982:713.stycket bl 4

Kapitalunderlaget för skatt- Kapitalunderlaget för skatt-
skyldiga i första skyldiga i första2 2§ §avsessom avses som

pensionsskul- pensionsskul-stycket stycket 55 utgörsutgörs avav
ingången ingångendens belopp viddens belopp vid av av

beskattningsåret.beskattningsåret. Vid bestämningVid bestämning
pensionsskuldens belopp skallpensionsskuldens belopp skall avav

pensionsåtagan-pensionsåtagan- sådanasådana beaktasbeaktas
vilkas tryggande avdrags-för vilkas tryggande avdrags- den förden

föreligger enligt kap.föreligger enligt punkt 20 d 25rätträtt
och §§ inkomstskatte-jämfört med punkt 4-11 1520 anvis-e av

sådanaochtill § kommunal- lagen 1998:00023ningarna
såda- pensionsåtaganden för vilka1928:370 ochskattelagen av-

pensionsåtaganden kap.för vilka dragsrätt föreligger enligt 3na
1998:000föreligger enligt § eller § lagenavdragsrätt 8 46 47

ikraft- ikraftträdande inkomst-lagen 1975:1348 om avom
skattelagen 1998:000.trädande lagen 1975:1347av

kommunalskatte-ändring iom
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lagen 1928:370.

Kapitalunderlaget för skattskyldi i första2 stycket§ga som avses
6 värdet tillgångarde ingångenvid kalenderåretutgörs av av som av

hänförliga till pensionssparkontot.är Avdrag för ske för obetald skatt
enligt denna lag hänförlig till kontot.ärsom

Kapitalunderlaget för skattskyldiga i 2 första stycket§som avses
7 värdet vid beskattningsårets ingång sådanautgörs försäk-av av
ringar där. Detta värde beräknas enligt åttondesjunde ochsom anges
styckena.

Som värde försäkringen dess försäkringstekniskatasav upp
återköpsvärdegrunder beräknade med tillägg för beräknad upplupen

andel i livförsäkringsrörelsens överskott.
frågaI försäkringsavtal ingåtts före den januari1 1997om som

skall endast den del försäkringens värde överstigertasav upp som
värdet vid denna tidpunkt. Till det värde frånundantas skatte-som

fårunderlaget årligtillägg för värdestegring beräknad enligtgöras
första stycket, Denna begränsning gäller dock inte försäkringenom
övergått till innehavare utgångenefter 1996 sätt änny annatav

gåva, bodelning såvitteller, gäller försäkringtestamente,genom arv,
har samband överlåtelsemed tjänst, mellan arbetsgivaresom

grund anställds byte tjänst.av av

9
uppgårSkatten till 15 skatteunderlaget enligt 3 §procent av om

inte följer andra och tredje styckena.annat av
För den del skatteunderlaget sådanhos skattskyldigav som som

i första2 stycket§ l-3 och hänförligt7 till personför-äravses annan
säkring uppgårpensionsförsäkring skattenän till 30 nioprocent av
tiondelar skatteunderlaget.av

I fall beskattningsåretdet fall beskattningsåretI detär är
längre måna-eller kortare 12 längre måna-eller kortareän 12än
der skall skattesatsen jämkas i der skall skattesatsen jämkas i

mån. Sådanmotsvarande jämk- mån. Sådanmotsvarande jämk-
ocksåning skall hela ocksåning skallgöras helagörasom om

behållningen behållningenpensionsspar- pensionsspar-ett ett
konto avskattas enligt 32 § konto avskattas1 enligt 54 kap.

första stycket kommunal- § inkomstskattelagen30mom.
.skattelagen 1928:370 eller 1998:000 eller pensionsskuldpen-
sionsskuld i femte3 i femte§ 3 stycket helt§som avses som avses
stycket helt upplöses beskattningsåret.under be- upplöses under

Överlåts Överlåtsskattningsåret. helt helt försäkringsbe-ett ett
försäkringsbestånd från stånd frånliv- livförsäkringsföre-ett ett
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sådant företagtillförsäkringsföretag till ett annatett annat tag
fusion enligt kap.sådant fusion eller sker 15företag eller sker a

försäkringsrörelse-ellereller för- 1 18enligt kap. 18 §15 1 §a
detinträderlagen 1982:713säkringsrörelselagen 1982:713

övertagandeföretaget detochöverlåtande i över-anses som om
låtande företagets .skattemässiÖvertagande företag utgjort gaen

skattskyldig. situation.

12
harBeteckningar i denna lagharBeteckningar i denna lag

betydelse i inkomst-ibetydelse samma somsomsamma
Beskatt-skattelagen 1998:000.kommunalskattelagen

ningsåret för skattskyldiga1947:576och lagen1928:370 som
skalli första stycket 7inkomstskatt. Beskatt- 2statlig §avsesom

kalenderåret.ningsåret alltidskattskyldiga dockför varasom
skallförsta stycket 7i 2 §avses

kalenderåret.dock alltid vara

lagö tillämpas förstajuli ochi kraft den 1 1990träderDenna
be-års dock integången tillämpastaxering. Lagenvid 1992 om

beskatt-skattningsåret påbörjats ikraftträdandet. Omfattarförehar
kalenderåret nedsättsårsningsåret del 1990taxeringvid 1992 av

beskattningsåretmotsvarande den andelbeloppskatten med somav
kalenderåret 1990.infallit under

förförsäkringsrörelse ochbedriverskattskyldigaFör pen-som
till det högstavärderasvärdepapperskall innehavetsionsstiftelser av

övergångstillfället.marknadsvärdet vidochanskaffningsvärdetav
anläggningsfastigheter skallfastigheterandraInnehavet änav

uppskattadeanskaffningsvärdet och dettill det högstavärderas av
övergångstillfállet.vidvärdet

livförsäk-ömsesidigtOm ett
helaöverlåterringsföretag sitt

förförsäkringsbestånd till ett
försäkrings-bildatändamålet

inträder detaktiebolag, överta-
överlåtandedetgande företaget

skattemässigaföretagets situa-
andratillämpningvidtion av

stycket.
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laglDenna träder i kraft den gångenoch tillämpas första vid- - -
års2001 taxering.

senaste lydelse 11 § 1993:947.av
2Senastelydelse 1996:1236.
3Senastelydelse 1996:1236.
4Senastelydelse 1996:1236.
5senaste lydelse 1996:1236.
519902661.
71998000.
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Förslag till34

ändring i lagen 1990:676 skatt påLag om om

skogskontomedelpåränta m.m.

1990:676 skattHärigenom föreskrivs lagen1 § räntaatt om
skallskogskontomedel ha följ ande lydelse.m.m.

Föreslagen llydelseNuvarande lydelse

1§
förSkatt enligt denna lag betalas till räntastaten

skogskonto och skogs-skogskonto och skogs-
kap.enligt skogskonto- skadekonto 21skadekonto isom avses

§ inkomstskattelagenlagen 1954:142, 22
och1998:000,

enligt upphovsmannakontoupphovsmannakonto som
§ inkomsLs/catte-1979:611 upphovs- kap. 1lagen 29iom avses

lagen.mannakonto.

kraftlag träder i denDenna - - - .
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Förslag35 till

Lag ändring i lagen 1990:692 upphävandeom om

lagen 1978:423 skattelättnader för vissaav om

sparformer

Härigenom föreskrivs lagen 1990:692 upphävandeatt om av
lagen 1978:423 skattelättnader för vissa sparformer skall haom
följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut före- Enligt riksdagens beslut före-
skrivs lagen 1978:423 skall skrivs lagen 1978:423att skallatt
upphöra utgångengälla vid upphöra utgångengälla vidatt attav av
juni 1990. Den upphävda lagen juni 1990. Den upphävda lagen
tillämpas dock alltjämt vid 1991 tillämpas dock alltjämt vid 1991

årsoch tidigare taxeringar. årsVid och tidigare taxeringar.
års gäller fäl-taxeringarsenare

jande.
Vid beräkning realisa-av

på grundtionsvinst avyttringav
andel aktiesparfondiav som

förvärvats insättningargenom
före den 1 1 får,984 efterjanuari
den .skattskyldiges val, anskaf-
ningsvärdet bestämmas till an-
tingen

andelens marknadsvärde
vid detutgången femte kalen-av
deråret efter det år för vilket
sparskattereduktion medgivits,
eller

värdet på andelen vid ut-
gången det förår vilketav spar-
skattereduktion har medgivits
ökat med avkastningen under de
därpåföljande fem åren.

Om andelen förvärvats under
första kvartalet 1984 beräknas
anskajfningskøstnaden antingen
till andelens markadsvärde vid
utgången år 1988 eller, efterav
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till värdetskattskyldige val,den
ökat1984vid utgången marsav

och medtill ärmed avkastningen
1988.

gången vidtillämpas förstakraft ochträder i denlagDenna - --
års taxering.2001
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36 Förslag till

Lag ändring i lagen 1990:912 nedsättningom om

socialavgifterav

Härigenom föreskrivs 8 och 13 lagen§§ 1990:912att om
nedsättning socialavgifter skall ha följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8
För arbetsgivare eller försäkrad berättigad till stödären en som

för verksamhet i 6 eller för arbete§ i 7 skall§som avses som avses
den efter vilken arbetsgivaravgifterprocentsats respektive egenavgif-

sammanlagt skallter ned medtas sättasut
frågai åttaarbetsgivare: procentenheter till och medom en

utgiftsåret 2000, eller
frågai försäkrad: frågai försäkrad:om en om en

åtta procentenheter till åttaoch med procentenheter till och med
inkomståret 2000, den för- inkomståret 2000, den för-om om
säkrades hemortskommun enligt säkrades hemortskommun enligt
66 § kommunalskattelagen kap.2 1 § tredje .stycket skatte-
1928:370 inkomståretför betalningslagen 1997:000är för
belägen stödområdet.inom inkomståret belägen inomär

stödområdet.

Nedsättningen enligt första stycket kan kombineras med nedsätt-
ning enligt lagen 1981:691 socialavgifter.om

13
För arbetsgivare eller försäkrad berättigad till stödären en som

för verksamhet i ll eller för arbete§ i skall12 §som avses som avses
den efter vilken arbetsgivaravgifter respektiveprocentsats egenavgif-

sammanlagt skall nedter medsättastas ut
frågai åttaarbetsgivare: procentenheter till och medom en

utgiftsåret eller2000,
frågai försäkrad: frågai försäkrad:om en om en

åtta procentenheter åttatill och med procentenheter till och med
inkomståret inkomståret2000, den för- 2000, den för-om om
säkrades hemortskommun enligt säkrades hemortskommun enligt
66 § kommunalskattelagen kap. § tredje2 1 stycket skatte-
1928:370 inkomståretför betalningslagen 1997:000 förär
belägen stödområdet.inom inkomståret belägen inomär
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stödområdet.

kombineras med nedsätt-enligt första stycket kanNedsättningen
socialavgifter.1981:691ning enligt lagen om

kraftlag träder i denDenna - - - .

lLagen rubrik 1991:1843.lydelse lagensomtryckt Senaste1994:548. av
2Senastelydelse 1996:1489.
3Senastelydelse 1996:1489.
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Förslag till37

ändring i lagen 1990:1427Lag särskildom om

premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs lagen 1990:14273 särskild§att om
premieskatt för grupplivförsäkring, skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
För försäkringsföretag före- försäkringsföretag före-För

ligger skatteplikt för premie för ligger skatteplikt för förpremie
mån mångrupplivförsäkring i den grupplivförsäkring i den

förmånenpunktenligt 12 försäkringen enligtanvisningarnaav av
§till eller enligt § kap. § eller §22 32 3 11 15 15 kap. 14a

kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1998:000mom.
förmånen1928:370 försäk- inte skall intäkt ellertasav upp som

skattepliktigringen inte premien enligt kap. §16 24utgör sam-
intäkt eller den enligt skallmån lag drasi ma av.
punkt andra stycket23 anvis-av

till § lagför-23ningarna samma
säkringstagaren medges avdrag

premien.för

föreligger skatteplikt försäkringFör för beloppstaten utan attsom
tecknats betalas i ersättning enligt avtal försäk-ut motsvararsom
ringsavtal i första stycket.avsessom

föreligger förFör arbetsgivare skatteplikt belopp utanannan som
månförsäkring tecknats betalas uti ersättning, i den ersättningenatt

utgår huvudsakenligt villkor och med belopp i motsvararsom
stycket.utbetalning enligt andrastatenav

skatteplikt förarbetsgivare och näringsidkare föreliggerFör
utomlandsför grupplivförsâkring meddelats ipremie ensom

mån premieförsäkringsrörelse i den betalningbedriven av
hade föranlettsvenskt försäkringsföretagmotsvarande försäkring till

enligt första stycket.för det svenska försäkringsföretagetskatteplikt

gången iförstakraft den och tillämpaslag träder iDenna - - -
fråga års taxering.2001om
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38 Förslag till

ändringLag i lagen 1991 :359 arvoden tillom om
statsråden m.m.

Härigenom föreskrivs 6 lagen 1991:359§ arvodenatt tillom
statsråden m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§
statsrådEtt har längre statsrådEtt har längresom som

färdväg från70 km bostadenän färdväg frånkm70 bostadenän
hemorten till regeringskansliet hemorten till regeringskansliet

har, förutsättningarna för har, förutsättningarna förom om
avdrag i till §anvisningarna 33 avdrag i kap.12 17-19 §§ in-
punkt kommunalskattelagen3 i komstskattelagen 1998:000a är
1928:370 uppfyllda, till uppfyllda,är tillrätt avlöningsför-rätt
avlöningsförstärlqiing och tillägg stärkning och tillägg för logi-
för logikostnad med de belopp kostnad med de belopp gäl-som

gäller för tjänstemän med ler för tjänstemän med tidsbe-som
tidsbegränsad anställning i gränsad anställning i regerings-rege-
ringskansliet. För mellan kansliet. För mellan Stock-resor resor
Stockholm och hemorten betalas holm och hemorten betalas dess-
dessutom resekosmadsers ättning. resekostnadsersättninutom

Denna lag träder i kraft den - - - .

Lagen omtryckt 1991:832. Senaste lydelse lagens rubrik 1991:832.av
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Förslag till39

ändring i lagen 1991:586 särskildLag om om

inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs och 1991:5865 lagen3att om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§1
Beteckningar Beteckningaranvänds i används isom som

kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1998:000
1928:370, lagen skattebetalningslagen1947:576 och

statlig inkomstskatt och 1997:000 har betydelseom samma
skattebetalningslagen i denna lag, inte annat angesom

framgår1997:000 har sammanhanget.betydelse ellersamma av
i denna lag, inte I denna lag med bosattannat ut-om avsesanges

framgåreller sammanhanget. fysiskomlands: attav om person
denna lag med bosatt denne inte obegränsat skatt-1 äravses

utomlands: fysisk skyldig, med hemmahöran-att samtom person
denne inte bosatt här riket fysiskde i utlandet:iär om person
eller stadigvarande här, bosatt utomlands ochdennevistas äratt

med hemmahörande i utlan- juridisk denne intesamt attom person
riket och intedet: fysisk denne registrerad här iärattpersonom

bosatt utomlands och juri- heller har fast driftställe här.är om
disk denne inte regi-ärattperson

här i riket och inte hellerstrerad
har fast driftställe här.

3§2
fysiskafysiska SkattskyldiSkattskyldiga är är per-per- ga

utomlandsbosattabosatta utomlands ärär soner somsoner som
och uppbär inkomstoch inkomst skat-uppbär ärär somsom

ochskattepliktig enligttepliktig enligt och inte 55 §§ somsom
frånfrån skattepliktundantagitsundantagits skatteplikt inteen-

ellerenligt 1ligt eller 6 §6 1§
Sådana ipersoner som avses

§ kommunalskattelagen69
skattskyldi1928:370 inteär ga

enligt denna lag.
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5
skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

avlöning eller därmed fönnån,jämförlig utgått anställ-som av
ning eller uppdrag hos svenska eller svensk kommun;staten

avlöning förmån,eller därmed utgåttjämförlig som av annan
anställning eller uppdrag hos svenska eller svenskannat än staten

månkommun, i den inkomsten förvärvats verksamhet här igenom
riket;

arvode och liknande någonersättning uppburits isom av
egenskap ledamot eller suppleant i styrelse eller liknandeannatav

i svenskt aktiebolag eller juridisksvensk oavsettorgan annan person,
verksamheten utövats;var

pension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring till denom
del beloppet överstiger uppburen folkpension och pensionstillskott

uppburits enligt lagen 1969:2052 pensionstillskott§ eller,som om
för den uppburit folkpension formi förtidspension, till densom av
del beloppet överstiger uppburen folkpension och 52 procent av
pensionstillskott uppburits enligt sistnämnda2 lag, eller,§som a om
folkpension enligt bestämmelsernai kap.l7 lagen allmän2 för-§ om
säkring samordnats med yrkesskadelivränta eller i nämndaannan
lagrum angiven livränta, till den del beloppet överstiger den pension

utgått sådanskulle ha samordning inte skett, och försom om annan
ersättning enligt lagen allmän försäkring;om

pension grund anställning eller uppdrag hos svenskaav
eller svensk kommun;staten

utgårbelopp, grund pensionsförsäkring änsom av annan
tjänstepensionsförsäkring, försäkringen meddelats i här i riketom
bedriven försäkringsrörelse frånbelopp utbetalassamt som pen-
sionssparkonto fört svenskt pensionssparinstitut ellerett ettav av
utländskt instituts filial i Sverige enligt 1993:931lagen indivi-om
duellt pensionssparande;

pension grund änstepensionsförsäkring samtav annan
förmån, förmån utgår frånpension eller Sverige grundom av

förutvarande ochtjänst den tidigare verksamheten huvudsakligen
här;utövats

ersättning enligt lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkringom
eller lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring och lagenom
1989:225 ersättning till smittbärare enligt lag ellersamtom annan

utgått någonförfattning, till vid sjukdom eller olycksfall i arbetesom
eller grund militärtjänstgöring eller i fall i lagenav som avses
1977:265 statligt personskadeskydd eller lagen 1977:267om om
krigsskadeersättning till sjömän;

fråndagpenning arbetslöshetskassa enligt lagen 1973:370 om
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arbetslöshetsförsäkring,
korttidsstudiestöd10. enligt studiestödslagen 1973:349;

härifrånll. uppburen, verksamhet här i riketannan genom
förvärvad inkomst tjänst;av

återfört återfört12. avdrag för avdrag för12.egen- egen-
avgifter enligt lagen 1981:691 avgifter enligt lagen 1981:691

socialavgifter, egenavgifter socialavgifter, egenavgifterom om
månfallit bort, i den avdrag ned ändradsattssom som genom

har medgetts för månavgifterna debitering, i den avdrag harsamt
avgifter i 46 § medgetts2 för avgifterna samtsom avses mom.
första stycket 3 kommunalskatte- avgifter i 57 kap. §6som avses
lagen 1928:370 och inkomstskattelagen. 1998:000sattssom
ned ändrad debitering i och ned ändradsattsgenom som genom

mån månden avdrag har medgetts för debitering i den avdrag har
avgifterna och dessa inte hänför medgetts för avgifterna och dessa-
sig till näringsverksamhet; inte hänför sig till näringsverk-

samhet;
sjöinkomst13. i sjöinkomst13. isom avses som avses

punkt 1 till kap. och58 §§anvisningarna 3 4av a
§ kommunalskattelagen.49 inkomstskattelagen.

Som inkomst ocksåenligt första stycket l-3 förskottanses
sådan inkomst. Som folkpension behandlas tilläggspension iäven

månden den enligt lagen pensionstillskott föranlett avräkningom av
Vårdbidragpensionstillskott. räknasDäremot inte barnpension eller

folkpension.som
Verksamhet grund anställning i svenskt företag utövadav anses

här i riket änsteinnehavaren måstei och för sin tjänstäven göraom
tillfälliga besök uppehållautomlands eller under längre tid sig där
under kringresande handelsresande.ex.

skattepliktig inkomst enligt skattepliktig inkomst enligt
sådandenna lag dock sådanendast denna lag dock endastär är

inkomst skattepliktig inkomst skulle ha beskattatsärsom som
inkomst enligt kommunalskatte- hos obegränsat skattskyldigen
lagen. enligt inkomstskattelagen.

Denna lag träder i kraft den - - - .
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Lydelse enligt 1996/97: 100.prop.
Zsenaste lydelse 1991:1871.
3Lydelse enligt 1996/97: 107.prop.
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Förslag till40

ändring lagen 1991 :591 särskildLag om om
inkomstskatt för utomlands bosatta artister mil.

Härigenom föreskrivs 5och lagen 1991:5913 §§att om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall ha

lydelse.följ ande

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§1
Beteckningar används i Beteckningar används isom som

kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1998:000
1928:370, lagen 1947:576 och skattebetalningslagenom
statlig inkomstskatt och skatte- 1997:000 har betydelsesamma

1997:000betalningslagen har i denna intelag, annatom anges
framgårbetydelse i denna lag, eller sammanhanget.samma om av

framgårinte ellerannat anges av
sammanhanget.

3§2
1 denna lag medavses
bosatt utomlands: fysisk bosatt utomlands: fysiskom om

denne inte bosatt denne inte obegrän-är äratt attperson person
här riket eller stadigvarande .skattskyldii sat g,

här,vistas

hemmahörande i utlandet: fysisk denne bosattärattom person
och juridisk härutomlands denne inte registrerad iärattom person

riket och inte heller har fast driftställe här,
publikartistisk verksamhet: personligt framträdande inför eller

sång,bildupptagning musik, dans, cirkusvid ljud- eller med teater,
eller liknande,

artist: den artistisk verksamhet,utövarsom
verksamhet: publikidrottslig personligt framträdande inför direkt

eller ljud- eller bildupptagningar,genom
idrottsman: den idrottslig verksamhet,utövarsom
artistföretag: fysisk eller juridisk utan att varaperson som

tillhandahållerersättning artist eller idrottsman,arrangör mot
fysisk eller juridisk anordnar tillställningarrangör: person som

artistisk eller idrottslig verksamhet,med
sådant sådant svensktsvenskt fartyg: svenskt svenskt fartyg:
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eller utländskt handelsfartyg eller utländskt handelsfartygsom som
i punkt 2 i 58 kap.anvisningarna 5 § inkomstskat-avses av avses a

till § kommunalskattelagen49 telagen 1998:000.
19283 70.

5 §
Skattskyldighet föreligger inte för artist eller idrottsman,en om

frånhan uppbär inkomsten artistföretag hemmahörande iett ärsom
utlandet.

Sådana ipersoner som avses
69 § kommunalskattelagen
19283 70 .skattslcyldigainteär
enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den - - - .

lLydelse enligt 1996/97: 100.prop.
2Senastelydelse 1996:1341.
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Förslag till41

1991:687 särskildändring i lagenLag omom

pensionskostnaderlöneskatt på

särskildoch 1991:687Härigenom föreskrivs lagen3 4att om
skall ha följ ande lydelse.löneskatt pensionskostnader

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3§
ellereller enskildenskild EnEn ettett personperson

avdrag för avgiftmedges för dödsbodödsbo avdrag görsomsom
pensionsförsäkring enligtpensionsförsäkring för 16avgift för en-

inkomstskattelagenkap. §punkt 31ligt 21 anvisningarnaav
beskatt-skall för det§ kommunalskattelagen 1998:000till 23

ningsåret till betala1928:370 skall för det beskatt- sär-staten
ningsåret löneskatt med 23,52betala skildtill sär-staten pro-

avgiften.medskild löneskatt 23,52 centpro-
avgiften.cent

enskildenskild gäller förgäller för DetsammaDetsamma
avdrag för in-förmedges avdrag görperson somperson som

pensionssparkontopensionsspar- betalninginbetalning
paragrafenligt nämndaenligt nämndakonto anvisnin gs-

punkt.

4§
ianvänds dennaanvänds i denna BegreppBegrepp somsom

innebörd ii lag harinnebördlag har somsammasomsamma
inkomstskattelagen 1998:000.kommunalskattelagen

beskattningsår för1947:576 Med1928:370 och lagen staten,
kommu-landstingskommuner,inkomstskatt. Medstatliom g

kommunalförbud och kyrk-beskattningsår för lands-staten, ner,
förstås dock ioch liga kommunerkommunertingskommuner,

kalenderår.förstås dock denna lagmenigheter iandra
kalenderår.lagdenna

gången iförstaden och tillämpaslag träder i kraftDenna - - -
årsfråga taxering.2001om



Öijfattningsförslag182 F SOU 1997 77:

Senaste lydelse 1996:1069.
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tillFörslag42

lagen 1992:701ändring iLag omom

stadshypotekskassaKonungariket Sveriges

Konungariketföreskrivs lagen 1992:701Härigenom 1 §att oma
Äldrestadshypotekskassa gällaskall upphöraSveriges att e- - .

års taxering.fortfarande vid 1997bestämmelser gäller dock

senaste lydelse 1996:1115.1 §av a
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43 Förslag till

upphävandeLag lagen 1992:1352om av om

återföring allmän investeringsreservav

Härigenom föreskrivs lagen återföring1992:1352att om av
allmän investeringsreserv skall upphöra gälla Den upphäv-att - - - .da lagen gäller dock fortfarande vid års1993-2001 taxeringar.
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Förslag44 till

upphävandeLag lagen 1992:1485om av om

beräkning statlig inkomstskatt påav
förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar

Härigenom föreskrivs lagen 1992:1485 beräkningatt om av
inkomstskattstatlig förvärvsinkomst årsvid och1994 1995

taxeringar skall upphöra gälla Den upphävda lagen gälleratt - - - .frågadock fortfarande i årsoch1994 1995 taxeringar.om
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45 Förslag till

upphävandeLag lagen 1993:672om av om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på
bostadshus

Härigenom föreskrivs lagen 1993:672 skattereduktion föratt om
utgifter för byggnadsarbete bostadshus skall upphöra gällaatt - -

Den upphävda lagen gäller dock frågafortfarande i bygg-om- .
nadsarbete har utförts under tiden den 15 februari 1993-den 31som
december 1994 och betalats den 15 februari 1995.senast
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46 Förslag till

ändring lagenLag i 1993:737om om

bostadsbidrag

Härigenom frågaföreskrivs i lagen 1993:737 bostads-om om
bidrag

dels och4 7 skall ha följande lydelse,§§att
dels det tvåi lagen skall införas paragrafer, 4 och 4 batt §§,nya a
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§l
Bidragsgrundande inkomst Bidragsgrundande inkomst

inkomst beräknas med utgångspunktutgörs iav summan av av
näringsverksamhet och inkomst överskott tjänst enligt 10av

tjänst enligt kommunalskatte- kap. § inkomstskattelagen14av
lagen 19283 70 och inkomst 1998:000,av
kapital enligt lagen 1947:576 överskott näringsverk-av

statlig inkomstskatt, med de samhet beräknat enligt 4 ochom a
tillägg och avdrag i överskott kapital beräk-som anges av
andra och tredje styckena 5 enligt b4samt nat
och 7 §§. Till de sammanlagda över-

skotten skall tillägg enligtgöras
tredje stycket och5 7 §§.samt
Det på så sätt be-
loppet den bidragsgrundandeär
inkomsten.

Beloppet enligt första stycket skall ökas med
inkomst grund inkomst grund 3som av som av

bestämmelserna § första kap. §§54 6-10 inkomstskattelageni
stycket f kommunalskattelagen eller dubbelbeskattningsavtal

avtaleller undvikande skall intäktinte itasom av upp som
dubbelbeskattning i näringsverksamhet,ingår tjänst ellerinte
inkomst näringsverksamhet, kapital,av
tjänst eller kapital,

studiemedel i form studiemedel i formstu- stu-av av
diebidrag, diebidrag, och

icke .skattepliktiga stipendi- skattefria stipendier som
må-månad, kronor000 kronor 0003 3överstigeröver perer per

nad.
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4a§
stycket4 andra§

Överskottetbelopp varmed inkomst eller underskottetav
näringsverksamhet enligtnäringsverksamhet har minskats 14av

inkom.st.skattelagenavdrag kap. §23genom
1998:000 skall ökas med

för avsättning till periodise- avdrag för avsättning till-
periodiseringsfond enligt kap.ringsfond 27
inkomstskattelagen,

-för ikning avdrag för tillavsättningexpansions-av -
enligt kap.medel expansionsfond 30

inkomstskattelagen,
enligt kap.utgift för pension intill avdrag 16 31 §egen --

kap. inkomstskattelagen for utgift förhalvt basbelopp enligt lett
1962:381 allmän pension intill halvt bas-6 lagen§ ettom egen

belopp enligt kap. lagenförsäkring, 1 6 §
1962:381 allmän försäk-om
ring, och

från frånavdrag underskottunderskott tidigare be- för- -
beskattningsårskattningsår, enligtoch tidigare 39

kap. inkomstskattelagen,
4 tredje stycket§

minskas medBeloppet enligt första stycket
beloppskall minskas med var-

näringsverksam-med inkomst av
het har ökats genom

avdrag föräterföring till beskattning återfört avsätt---
avsättning till ning till periodiseringsfond, ochavdrag förav

periodiseringsfond
avdrag förminskning återförtexpansions- avsatt-av- -

expansionsj/ond.tillmedel. ning

4b§
stycketandra4 §

Överskottet underskottetellerbelopp varmed inkomst av
kap. §kapital enligt 40 14kapital har minskats genom av- av

inkomstskattelagen 1998:000därdrag, utom
andra gjordaskall ökas med

avdrag än
för kapitalförlusterhar avdragrealisationsvinst min- --

de kapital-realisationsförlust till den delskats med motsvarar
tagits intäktvinsteruppkommen under beskattnings- som upp som

inkomstskatte-enligt kap.41 l §året,
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lagen,
avdrag har enligt uppskovsavdraggjorts enligt 45- -

lagen 1993: 1469 uppskovs- kap. inkomstskattelagen vid byteom
avdrag vid byte bostad, eller bostad, ochav av

avdrag har förgjorts avdrag for negativ ränteför-nega-- -
tiv räntefördelning. delning enligt kap.31 inkomst-

skattelagen.

7§2
Om eller flera barn Om eller fleraett barnettsom som

i 10 med undantag§ i 10 med§ undantagavses av avses av
första stycket och2 3 tredje första stycket 2 och 3 tredjesamt samt-
stycket har inkomst kapital stycket har överskott kapitalav av
skall till sökandens bidrags- skall till sökandens bidrags-
grundande inkomst läggas varje grundande inkomst läggas varje
barns inkomst kapital till den barns överskott kapital till denav av
del inkomsten överstiger l 000 del överskottet överstiger l 000
kronor. kronor.

Vid beräkning inkomst Vid beräkning överskottav av av
kapital tillämpas 4 andra styck-§ kapital tillämpas b4av
et

Tillägg enligt denna paragraf skall fördelas lika mellan makar.

Denna lag träder i kraft den gångenoch tillämpas första i- - -
fråga års2001 taxering.om

Senaste lydelse 1996:1349.
2Senastelydelse 1996:441.
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Förslag till47

ändring lagen 1993:892 ackordiLag om om
rörande statliga fordringar m.m.

1993:892 ackordHärigenom föreskrivs lagen rörande2 §att om
skall ha följande lydelse.statliga fordringar m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§
förslagBeslut förslag Beslutatt anta att antaom omom om .

godta förslagackord eller godta förslag ackord ellerom om
frivillig skuldsanering fattasfrivillig skuldsanering fattas av av

det län där den skattemyndighetSkattemyndigheten be-i ärsom
fatta beslut enligtgäldenärens hemortskommun hörig 2är att

Om gäldenären kap. §§ .skattebetalningsubelägen. saknar 1-3
landet lagenhemortskommun fattas 1997:000.i

Skattemyndighetenbeslutet iav
Stockholms län.

träder kraft denDenna lag i - - - .
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48 Förslag till

Lag ändring lageni 1993:931 individuelltom om

pensionssparande

Härigenom föreskrivs kap.3 kap.3 4 och§ l lagen4att samt
1993:931 individuellt pensionssparande skall ha följandeom
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.3
3 §

Ytterligare bestämmelser Ytterligare bestämmelserom om
villkor skall i villkor skall in itas ett tassom ettpen- som pen-
sionssparavtal finns i kommunal- sionssparavtal finns i 53 kap.
skaztelagen 1928:370. 27 § inkomstskattelagen

1998:000.

4 kap.
1 §

Överlåtelse Överlåtelseeller förfo- eller förfo-annat annat
tillgångargande tillgångargandeöver ett över ettpen- pen-

sionssparkonto eller sionssparkonto elleröver rätten över rätten
fårenligt pensionssparavtal enligt fårpensionssparavtalett ett

inte ske strider inte skesätt striderett sättettsom som
denna lag eller villkor denna lag ellermot villkormot mot mot
enligt kommunalskattelagen enligt 53 kap. §27 inkomst-som som

1928:370 skall in i avtalet. skattelagen 1998:000 skalltas tas
Sådana förfoganden ogiltiga. Sådanain i avtalet. förfogandenär

ogiltiga.är

Bestämmelsen i första stycket hindrar dock inte utmätning eller
överlåtelse vid ackord eller konkurs.

4§
fårEn pensionssparare förord- fårEn pensionssparare förord-

sådana närstående sådana närståendena som avses na som avses
i punkt 3 sjunde stycket i53 kap. § inkomstskattelagen24anvis-av

till § kommunalskat-31 förmånstagare1998:000ningarna som
telagen 1928:370 för- till enligt pensionssparav-rättensom
månstagare till sådantenligt fönnånstagar-talet. Etträtten pen-

sådantsionssparavtalet. återkallasEtt för- förordnande kan av
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åter- han intemånstagarförordnande kan pensionsspararen, om
fönnånstagaren åtagitpensionsspararen,kallas gentemotomav
återkallafönnånstaga- inte det.sigintehan attgentemot

återkallaåtagit sig inteattren
det.

denträder i kraftDenna lag - - - .
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49 Förslag till

Lag upphävande lagen 1993:1519om av om

avdrag för kostnader för bilresor till och från

arbetsplatsen vid 1995-1997 års taxeringar

Härigenom föreskrivs lagen 1993: 1519 avdrag föratt om
kostnader frånför bilresor till och årsarbetsplatsen vid 1995-1997
taxeringar skall upphöra gälla Den upphävda lagen gälleratt - - -.

frågadock fortfarande i års1995-1997 taxeringar.om

7 17-0718
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Förslag till50

ändring i lagen 1993:1540 återföringLag omom

skatteutj ämningsreservav

fråga återföringföreskrivs i lagen 1993: 1540Härigenom om om
skatteutj ämningsreservav
dels upphöra gälla,skall9 §att att
dels och skall ha följande lydelse.8 11-13 §§att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3§
tillämpning skall, Vid tillämpning skall,Vid l l§ §av av

i och för företag, i ochför företag, l avsågs lsom avses som
1992:702 in- den upphävda lagenlagen 22 §§§§ om

anledning 1992:702 inkomstskatte-komstskatteregler med om
omstruktureringar inom regler med anledning vissavissa avav

finansiella sektorn, omstruktureringar inom denden m.m.,
finansiella sektorn, %% de avsättningar 5050 m.m.,av som

första stycket den de avsättningar ansågs ii 2 § somavses av
för första stycket den lagen,lagen, avdrag 2 §utgöraanses an-

till skatteutj ämnings- avdrag för avsättningavsättning utgörases
föregående skatteutjämningsreserv vidvid tillnärmastreserv

föregående taxering.taxering. närmast

§11
Återstående återförsdel belopp i 1-6 omedelbart§§av som avses

till beskattning om
skattskyldige iden skattskyldige eller, i den eller,

fråga fråga handelsbolag, detta harhandelsbolag, detta har omom
verksamhet bedriva näringsverk-upphört bedriva upphörti attatt

förskattskyldigheten samheten, skattskyldighetenförvärvskällan,
har näringsverksamheten harför inkomst förvärvskällan upp-av

näringsverksamhetensådan inkomst hört ellerupphört eller om
dubbelbeskatt-från beskattning grundskall undantas ettav

skall be-avtal und- ningsavtal längregrund inteett omav
dubbelbeskattning, skattas Sverige,vikande iav

fusion och inte tillämplig,företag har upplösts 13 § ärgenom
skall träda i likvidation ellerbeslut har fattats företagetattom

skattskyldige skall försättas ibeslut har meddelat denattom
konkurs.
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12§
Överför Överförfysisk sin fysisk sinen person en person

näringsverksamhet eller driften näringsverksamhet eller driften
denna till aktiebolag, eller denna till aktiebolag,ett ellerettav av

överförs näringsverksamheten i överförs näringsverksamheten i
handelsbolag till aktiebo- handelsbolagett till aktiebo-ett ett ett

lag och föranleder överföringen lag och finns det särskilda skäl
uttagsbeskattning enligtinte uttagsbeskattning enligt 15mot

punkt 1 fjärde stycket kap. §2 inkomstskattelagenanvis-av
till §ningarna 22 kommunal- 1998:000 inträder aktiebolaget

skattelagen 1928:370 den Jjøsiskai elleranses personens
den jâ/siska eller bolagsmannens skattemässigapersonen
bolagsmannen och aktiebolaget situation.

skattskyldig.som en

13
Vid fusion i §2 Vid4 fusion i 35som avses som avses

första stycket lagen kap. 1 § inkomstskattelagenmom.
1947:576 statlig inkomst- 1998:000, vid ombildningom en-
skatt, vid ombildning enligt 8 ligt kap.8 sparbankslagen
kap. sparbankslagen 1987:619 1987:619 och utländsktnär ett
och vid Övertagande banlcrföretag helai denövertarsom avses

§ lagen5 1992:702 rörelse bedrivsin- bank-ettom som av
komstskatteregler med anledning aktiebolag har bildats föresom

omstruktureringarvissa den 1inom 1990 ochaugustiav ägssom
den finansiella sektorn, direkt eller förmedlingm.m. genom av

överlåtande och helägt dotterföretag, inträderöver- ettanses
tagande företag företag. det Övertagande företaget detett isom
Har ekonomisk förening skif- överlåtande företagets skatte-en

aktier i 3 § 8sätt Skiftartat ut mässiga situation.anges en
tredje stycket lagen ekonomisk förening aktierutmom. om

statlig inkomstskatt, skall före- det kap.i 41 20 §sätt som anges
och det aktiebolagningen inkomstskattelagen inträder detvars

aktier skiftats aktiebolag aktier skzfasut ett utianses som vars
företag. föreningens skattemässiga situa-

tion.

Denna lag träder i kraft den - - - .

Senaste lydelse 1994:1892.
2Senastelydelse 1995:1589.
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Förslag till51

ändring i ordningslagen 1993:1617Lag om

Härigenom föreskrivs kap. ordningslagen 1993:3 26 1617§att
skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.3
26 §

Den i vinstsyfte anordnar offentlig tillställning skallsom en
hållapolismyndighetens kostnader för ordning vidersätta att

får ocksåtillställningen. Om finnsdet särskilda skäl den isom
åläggasvinstsyfte anordnar allmän sammankomst motsvarandeen en

ersättningsskyldighet.
Ersättningsskyldigheten gäl- Ersättningsskyldigheten gäl-

sådana sådanaler inte ideella föreningar ler inte ideella föreningar
i 7 § 5 fjärde i 7 kap. 7 § förstamom.som anges som anges

a-d lagenstycket 1947:576 stycket inkomstskattelagen
statlig inkomstskatt. 1998:000.om

fårErsättningsskyldigheten enligt första stycket ned ellersättas
finnsefterges, det särskilda skäl.om

fårPolismyndigheten beslutar ersättningsskyldighet. Därvidom
det högsta belopp har bestämts enligt inte överskridas.11 §som

fårRegeringen meddela föreskrifter hur polismyndighetensom
ordningshållningkostnader för skall beräknas.

i kraftDenna lag träder den - - - .
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Förslag52 till

Lag ändring i mervärdesskattelagen 1994:200:om

Härigenom föreskrivs kap.1 och4 14 kap.§§, 2 7 kap.3att
ll och 27 4 kap.§§, och3 8 kap.8§§, 9 kap.§ 13 13 §samta
mervärdesskattelagen 1994:200 skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
4 §

l stället för vad före- I stället för vad före-som som
skrivs frågai gäller3 i§ skrivs frågai 3 gäller i§om upp- om upp-
låtelse avverkningsrätt låtelsetill avverkningsrätt tillav av
skog i de fall i punkt 1 skog i fallde i 21 kap.som avses som avses
femte stycket §2anvisningarna inkomstskattelagenav
till § kommunalskattelagen24 1998:000 skattskyldighetenatt
1 928: 703 skattskyldigheten inträder allteftersom betalningenatt
inträder allteftersom betalningen upplåtaren.tas emot av

upplåtaren.tas emot av

14§
Med beskattningsår förstås beskattningsår förståsMed

beskattningsår enligt kommunal- beskattningsår enligt inkomst-
skattelagen 1928:370 eller skattelagen 1998:000.
lagen 1947:576 statlig in-om
komstskatt.

Om skatt enligt denna lag Om skatt enligt denna lag
hänför sig till verksamhet för hänför sig till verksamhet fören en
vilken skattskyldighet inte före- vilken skattskyldighet inte före-
ligger enligt denågon ligger enligt inkomstskattelagen,nämn-av

förståsda lagarna, förståsmed beskatt- beskattningsår:med
ningsår:

kalenderåret, eller
räkenskapsåret, detta brutet och med vadär överensstämmerom

i 12 bokföringslagen 1976: 125.§som anges

kap.2
7 §

förståsMed tjänst Med förståstjänstuttag uttagav av
den skattskyldige utföräven den skattskyldige utföratt även att
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sådanasådana förvärvar tjänstertjänster ellerförvärvareller
i andra stycket ochstycket ochi andra angessomangessom

fastighetfastighet tillför demtillför dem en egen somsomen egen
inkomstslcattelagenkommunalskattelagen enligtenligt

lagertillgáng i1998:0001928:370 utgöromrättnings-utgör
han i bygg-byggnadsrörelse,byggnadsrörelse,tillgång i omom

både tillhandahållerbåde till- nadsrörelsenbyggnadsrörelsenhan i
handahåller andra byggnadsentre-andra tjänstertjänster

tjänsterprenader och utförbyggnadsentreprenader och ut-
sådanasådana fastigheter.fas-för tjänster egnaegna

tigheter.

stycket gällerFörsta
ochinräknat reparationeroch anläggningsarbeten,byggnads-

underhåll, och
jämförligaeller andraprojektering, konstruktionritning,

tjänster.
ocksåockså stycket gällerFörstastycket gällerFörsta omom

skatt-utförs denden skatt- tjänsternautförstjänsterna avav
fastighetfastighet skyldigeskyldige en egenen egen

tillgång i rörelsentillgång rörelseni utgörutgör mensommensom
sådan lagertillgångsådan inteomszittningstill-inte ärär enen

stycket.i förstastycket.i förstagång som avsessom avses

kap.3
ll a

någonvarigenomtjänsterFrån omsättningskatteplikt undantas av
tillfälleelleridrottsligttillträde tillbereds utövaattevenemang

omsättningFrån vidareskatteplikt undantasverksamhet.idrottslig av
idrotts-utövandet densamband medomedelbarthartjänster avsom

tillhandahål-dentjänsterverksamheten dessaliga omsätts somavom
verksamheten.idrottsligaler den

gäller endastUndantagetgäller endastUndantaget omom
ellereller tjänsterna omsättstjänsterna statenomsätts staten avav

ideellellerideell kommunellerkommun av enenenaven
verk-inkomstenverk- föreninginkomstenförening närnär avav

sådan inkomstsådan samheteninkomstsamheten utgörutgör enen
vilkennäringsverksamhet förvilkennäringsverksamhet för avav

§kap. 7enligt 7från föreningenfrikalladföreningen är
inkomstslcattelastycketförsta§ 5.skattskyldighet enligt 7 genmom.

.slcatt.sltyldig.1998:000statlig inte1947:576 ärlagen in-om
komstskatt.
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27
Från skatteplikt Frånundantas skatteplikt undantasut- ut-

dåenligt kap.2 den2 § skatt- dåenligt kap.tag 2 2 den skatt-§tag
skyldige anspråki för anspråkskyldige itar förtaren vara en vara
representation eller liknande representation eller liknandeän- än-
damål, under förutsättning damål, under förutsättningatt att
den skattskyldige har till den skattskyldige harrätt tillrätt
avdrag för utgifterna för ända- avdrag för utgifterna för ända-
målet enligt punkt målet1 tredje styck- enligt 16 kap. §3 inkomst-

till § skattelagenanvisningarna 20 1998:000.et av
kommunalskattelagen
1928:370.

kap.4
1 §

En verksamhet yrkesmässig, denär om
näringsverksamhetutgör näringsverksamhetutgör

enligt § kommunalskattelagen21 enligt 13 kap. §1 inkomstskatte-
1928:370, eller lagen 1998:000, eller

bedrivs i former ärjämförliga sådanmed till närings-som en
verksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i
verksamheten beskattningsåretunder överstiger 30 000 kronor.

3§
En verksamhet yrkesmässig En verksamhetär yrkesmässigär

till den del den innefattaräven till den del den innefattaräven
sådan upplåtelse sådan upplåtelseen av av- en av av-

verkningsrätt eller avyttring verkningsrätt eller avyttringav av
skogsprodukter för vilken skogsprodukter för vilkenersätt- ersätt-
ningen grund 25 § 2 ningen grund kap.43 §8av mom. av
tredje stycket lagen 1947:576 inkomstskattelagen 1998:000

statlig inkomstskatt behandlas engångsensätt-utgörom som
skatteplikti intäkt kapital, för allframtidsupplåtelse,ningg av

frånförsäljning frånförsäljningav en vara av en vara
fastighet privatbo- fastighetär privatbo-ären som en som

stadsfastighet enligt 5 § kommu- stadsfastighet enligt kap.2 13 §
nalskattelagen 1928:370 eller inkomstskattelagen ellerfrån en
för vilken inkomsten beskattas fastighet tillhör privat-ettsom
enligt §2 7 lagen bostadsföretag enligt kap.2 §17mom.
1 94755 76 statlig inkomst- upplåtelselag ellerom samma av en
skatt upplåtelseeller avverkningsrätt eller rätt att taav en av-
verlcningsrätt eller jord, jord, ellerrätt att ta sten naturpro-annan
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från sådana fastigheter, ellernaturprodukt duktellersten annan
från sådana fastigheter, eller

sådan fastigheti kap.uthyrning i fall 9 1 § somav ensom avses
ianges

där nämndaoch deni första stycket 2 3de fallI ansessom avses
ersättningen föryrkesmässig endastverksamheten omsätt-omsom

beskattningsåret kronor.överstiger 30 000underningen

8§
verksamhetyrkesmässigverksamhet SomyrkesmässigSom

inte verksamhetverksamhet räknasräknas inte somensomen
ideell förening,bedrivsideell förening,bedrivs närnär enavenav

verksamhetenverksamheten inkomsteninkomsten ut-ut- avav
sådan närings-sådan inkomstnärings-inkomst görgör avav

föreningenverksamhet för vilkenföreningenverksamhet för vilken
första stycketkap. 7 §skattskyldighet enligt 7frikallad frånär

1998:000inkomstskattelagenlagen§enligt 7 5 mom.
ärskattskyldig.inkomst-1947:576 statlig inteom

skatt.

kap.8
9

sådan ingående hänför sig tillfår skattAvdrag inte förgöras som
följer 10bostad intestadigvarande annat avom

för representationutgifterrepresentationutgifter för
ändamål för vilkaändamål och liknandeför vilkaliknandeoch

skattskyldige inte hardeninte harskattskyldigeden rätt atträtt att
inkomsttaxering-avdrag vidinkomsttaxering-vidavdrag göragöra

§ inkomst-kap.enligt 16 3tredje stycketenligt punkt 1 av enen
998x000,skattelagen 1kommu-till §20anvisningarna

70,nalskattelagen 192853

från fartyg i de fallförsäljningförförvärv som avsesvarorav
ellertredje stycket,kap.i 5 9 §

beskattningsunderlaget be-tjänst därkostnader vid uttag av
stycket.andraenligt 7 kap. 5räknats §

begränsningarytterligarefinnsoch b kap. 3kap. 13 9 §I 9 § ava
ingående skatt.förtill avdragrätten
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13 kap.
13§

Om den bedriver bygg- Om den bedriver bygg-som som
nadsrörelse i kommu- nadsrörelse i inkomst-som avses som avses
nalskattelagen 1928:370 skattelagen 1998:000ge- genom

anspråk anspråki tjänst i tjänstuttag tar uttag tarnom en en som
till delen till delen till-större störresom avser ny-, avser ny-,

till- eller ombyggnad eller ombyggnad fas-av en egen av en egen
så- sådanfastighet, skall han redovisa tighet, skall han redovisa

utgående utgåendedan skatt hänför skatt hänför sig tillsom som
sig till för den för den redovis-uttaget senast uttaget senastre-

må-dovisningsperiod infaller tvåningsperiod infallersom som
två månader efter det fastighe- nader efter det fastighetenatt att

eller den del fastigheten eller den del fastighetenten av av som
har kunnat har kunnat iuttaget tas uttaget tassom avser avser

i bruk. bruk.

lag denDenna träder i kraft - - - .

senaste lydelse 1996:1327.
2Senastelydelse 1994:1798.
3Senastelydelse 1995:700.
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Förslag53 till

Lag ändring i lagen 1994:308om om

bostadstillägg till pensionärer

Härigenom föreskrivs 5 lagen§ 1994:308 bostadstilläggatt om
till pensionärer skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5
Storleken det bostadstillägg lämnas beroendeärav som av

årsinkomst.pensionärens årsinkomstMed i denna lag denavses
inkomst, för någonräknat, kan erhållakomma underantas attsom
den tiden.närmaste

årsinkomstSom räknas inte
allmänt barnbidrag,
folkpension,
tilläggspension enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom

till den pensionstillskott enligt
3 lagen 1969:205§ pensionstillskott eller barntillägg enligtom av

kap.9 l sista stycket§ lagen allmän försäkring i detta lagrumsom
utgångenlydelse vid 1989,av

livränta i 17 kap. lagen allmän2 § försäkring isom avses om
vad den enligt frånlagrum avdragits pension eller understödsamma

någon grund släktskap svågerlageller kan föranleddsom av vara
att utge,

vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen 1973:349 eller
lagen 1983: 1030 särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,om

studiehjälp och studiemedel enligt studiestödslagen,
utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning,
socialbidrag,
bostadsbidrag enligt lagen 1993:737 bostadsbidrag,om

familjebidrag10. enligt familjebidragsförordningen 1991: 1492,
ersättning12. i lagen 1971:118 skattefrihet försom avses om

ersättning till neurosedynskadade.
årsinkomstSom skall inte heller räknas inkomst avseddär attsom
kostnadsersättning.vara en

från årsinkomsten fårAvdrag från årsinkomsten fårAvdrag
sådant sådantigöras isätt göras sättsom anges som anges

§ kommunalskattela-33 1 kap. inkomstskattelagen12mom.
för kostnader hänför sig 1998:000 för kostnadergen som som

måntill intäkt tjänst i den hänför sig till intäkt tjänst iav av
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mån sådan ingårsådan ingår årsinkom- inkomst iinkomst i den
underhållsbidrag årsinkomsten för under-för samtsten samt

hållsbidrag före detta make itill före detta make i den tillut-
utsträckning isträckning i § den 5746 som angessom anges sam-
70ch §§kap. lag.lag. 10 sammama

förtidspension skall vid inkomst-den uppbär partiellFör som
från skillnaden mellanberäkningen bortses beloppett motsvararsom

beräknat hel förtidspensiona för den försäkrade beloppett av
pensionstillskott, beloppet i förekommandedäremot svarandejämte

bestämmelsemai kap. lagenberäknat med beaktande 17 2fall §av
ochallmän försäkringom

utgående pensionstillskott.förtidspensionen jämteb den
naturafönnåner efter reglerskall uppskattasVärdet somav

fastställs regeringen.av
fönnögenhetAvkastning förmögenhet Avkastning avav

femfem skallskall utgöra procentutgöra procent avanses av anses
förmögenhetsvärdet for räknat.fönnögenhetsvärdet för räknat.

förmögenhetsVid beräkningVid beräkning förmögenhets avav
dock hö-hö- avkastning skall dennaavkastning skall dock denna

det be-tio det be- jas med tiojas med procentprocent avav
varmed förmögenhetenvarmed förmögenheten lopp,lopp,

giftgilt överstiger för denöverstiger för den ärär somsom
och förkronor, och för sextiotusen kronor,sextiotusen annanannan

kronor. Vid be-sjuttiofemtusen kronor. Vid be- sjuttiofemtusen
skallförmögenheträkning förmögenhet skall räkning avav

sådansådan privatbostadsfas-värdet privatbostadsfas- värdet avav
tighet privatbostadsrättprivatbostad ellertighet eller somsom av-

§respektive 18kommunalskattelagen i kap. 13§ 2i 5 avsesses
inkomstskattelagen ochoch pensionärens ut-utgör somper-som

permanentbo-pensionärensmanentbostad inte beaktas. gör
beaktas.stad inte

årsinkomsten beräknasfråga demmakar skall förI envar avom
årsinkomst. tillämpningVidsammanlagdahälften derasutgöra avav

sådant beräknasförmögenhetskall fall värdetstycket isjunde av
förmögenhet.sammanlagdahälften derasutgöra av

Årsinkomsten pensionsberättigad tillavrundas för närmastenvar
hela tiotal kronor.

träder i kraft denlagDenna - - - .
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Senaste lydelse 1996:1590.
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tillFörslag54

särskilda1994:466lagenändring iLag omom

beskattningsförfarandetitvångsâtgärder

särskilda1994:466lagenföreskrivs 28Härigenom §att om
följande lydelse.skall habeskattningsförfarandettvångsåtgärder i

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

28
åtgärd, gransk-åtgärd, Ansökangransk-Ansökan omom

enligt 15beslut §ningsledarensbeslut enligt l5ningsledarens §
undantagandeoch begäranundantagandeoch begäran omom

läns-denna lagenligtläns-lag prövasenligt denna prövas avav
den skatte-däri det ländenlän däri det rättenrätten som

belägenmyndighethem-hade äråtgärden sin är somavser
enligtbeslut 2fattabehörignovember åretden 1ortskommun att

.skattebetalnings-§§kap. l-3framställ-kalenderår dådetföre
det inteOm1997:000.lagenbestämmandeVidningen görs.

myndighetbehörigbe- finns igäller är,hemortskommunav
kap.vad 2stället1947:576 ilagenstämmelserna sägsi som

stycket§ andratillämp- meningeninkomstskatt 1 sistastatlig iom
stycketjjärdeoch §finns 2 sistadet inte nä-liga delar. Om me-

inämnda lag, länsrättenlänsrättensådan länsrätt ningenärgon
beslutbehörig därdet länbeslutdet behörig därläni omom

eller haråtgärd verkställasskallåtgärd eller harskall verkställas
verkställts.verkställts.

Äldre skallföreskrifteri kraft denträderlagDenna - - - . undan-åtgärd och begäranfråga ansökanitillämpas omomom
ikraft-meddelats föreharoch beslutgjortshartagande somsom

lag.dennaträdandet av

lLydelse 1996/97:100.enligt prop.
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55 Förslag till

Lag ändring i lagen 1994:760om om

inkomstskatteregler vid ombildning av
landshypoteksinstitutionen

Härigenom föreskrivs lagen3 § 1994:760 inkomstskatte-att om
regler vid ombildning landshypoteksinstitutionen skall upphöraav att
gälla De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande i- - - .fråga 2000 och årstidigare taxeringar.om
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tillFörslag56

1994:774lagenupphävandeLag omavom
taxeringårsvid 1995vinstutdelningbeskattning av

beskattning1994:774lagenföreskrivsHärigenom att avom
gällaskall upphöraårs taxeringvid 1995 attvinstutdelning -- - .årsfråga 1995fortfarande idockgällerlagenupphävdaDen om

taxering.
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Förslag57 till

Lag ändring i lagen 1994:1065om om
ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

Härigenom föreskrivs 5 kap. 1 lagen§ 1994:1065att om
ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
§1

En ledamot har till trakta-rätt En ledamot har till trakta-rätt
enligt andra-tj ärde stycke-mente enligt andra-tj ärde stycke-mente
förutsättningarna för förutsättningarna förna om av- na om av-

drag för ökade levnadskostnader drag för ökade levnadskostnader
uppfyllda enligtär punkt 3 uppfyllda enligtär 12 kap. 5 §av

tillanvisningarna §33 kommu- inkomstskattelagen 1998:000.
nalskattelagen 1 928 3 70.:

Dagtraktamente vid flerdygnsförrättning i Sverige betalas för
varje hel dag tagits i anspråk för förrättningen med beloppsom ett

etthundratjugondelmotsvarar basbeloppet enligtsom lagenen av
1962:381 allmän försäkring avrundat till tiotal kronor.närmasteom
Har förrättningen påbörjats efter kl. 12.00 avresedagen eller avslutats
fore kl. 19.00 hemresedagen skall traktamente betalas med halva det
nämnda beloppet.

Har ledamot har till dagtraktamenterätt tillhandahållitssom
kostfönnån skall traktamentet reduceras med hänsyn härtill, såvida

förmåneninte fri kost tillhandahållits allmännaavser som
transportmedel vid tjänsteresa och inte skattepliktig intäkt.utgörsom
Ersättning för logikostnad i Sverige nattraktamente betalas med
belopp motsvarande visad kostnad till högsta beloppettupp per
månad riksdagens förvaltningskontor bestämmer. Vid särskildsom

änsteförrättning i Sverige frånfem mil bostadenän ochmer
Riksdagshuset betalas dock ersättning för faktisk logikostnad som
föranleds förrättningen.av

Vid flerdygnsfönättning utomlands betalas ersättning för ökade
levnadskostnader enligt de villkor och med de belopp gäller försom
tjänstemän inom den inre riksdagsförvaltningen och fastställs av
riksdagens förvaltningskontor.
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Denna lag träder i kraft den - - - .

senaste lydelse 1996:296.
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tillFörslag58

1994:1744 allmännaändring i lagenLag omom

egenavgifter

lagen 1994:1744 allmännaföreskrivsHärigenom 3 §att om
skall ha följande lydelse.egenavgifter

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

3§
sådansådan Avgiñema beräknasberäknasAvgiñema

anställninganställning inkomstinkomst av som avsessom avsesav
lagen 1962:3811962:381 i kap.lagen 11 2 §i 2 §

sådansådan försäkring ochoch allmänallmän försäkring omom
förvärvsarbeteinkomstförvärvsarbeteinkomst annatannat avav

i kap. nämndanämnda 11 3i kap. §ll 3 § som avsessom avses
skattskyl-enskildeenskilde skattskyl- lag denlag den ärär omom

inkomsten enligt inkomst-enligt kommu- dig förför inkomstendig
1998:000. Inkomst1928:370. skattelagennalskattelagen In-

och inkomstoch in- anställninganställningkomst avavav
förvärvsarbete skall därvidförvärvsarbetekomst annatannatav

tillför sig avrundasför sig avrundasskall därvid närmastvarvar
hundratal kronor.hundratal kro- lägrelägretill närmast

nor.
inkomstVid beräkningberäkning inkomstVid av avav-av

avdrag förför anställning skallanställning skall avdrag görasgöras
anställningenhaft kostnaderarbetstagarenkostnader som ar-som

tillhaft stå för,innehavd anställ- betstagarenbestrida i attatt
mån del kostnadema, minskadedeni den kostnaderna,ning,

erhållenerhållen kostnadsersättning,kostnads- medminskade med
kronor.överstigeröverstigerersättning, ettusenettusen

kronor.

till den delinkomsternaberäknasAvgifterna summan av
gånger förhöjda basbelop-halv detöverstiger sju ochinte ensumman

försäkring.allmäni kap. 6 lagen1 §pet omangessom

kraft denlag träder iDenna - - - .

senaste lydelse 1996:439.
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Förslag59 till

ändring iLag lagen 1994:1776 skatt påom om

energi

Härigenom föreskrivs kap. lagen1 4 1994: 1776§ skattatt om
energi skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.l
4 §

En verksamhet yrkesmässig, denär om
näringsverksamhet näringsverksamhetutgör utgör

enligt § kommunalskattelagen21 enligt kap. §13 inkomstskatte-1
19283 70, eller lagen 1990:000, eller

bedrivs i former sådanj ämförliga med till närings-ärsom en
verksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i

kalenderårverksamheten under överstiger kronor.30 000ett

lagDenna träder i kraft den - - - .
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tillFörslag60

1994:1852upphävande lagenLag omavom
inkomstskattstatlig påberäkning av

taxeringarförvärvsinkomster vid 1996-1999 års

beräkning1994:1852föreskrivs lagenHärigenom att avom
års taxeringarvidinkomstskatt förvän/sinkomst 1996-1999statlig

upphävda lagen gäller dockupphöra gälla Denskall att - - - . årsfråga taxeringar.fortfarande i 1996-1999om
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61 Förslag till

ändring i lagen 1994:1920 allmänLag om om

löneavgift

Härigenom föreskrivs lagen 1994: 19204 allmän löne-§att om
avgift skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§I
fråga frågaI allmän löneavgift I allmän löneavgiftom om

gäller bestämmelsema i kap. gäller5 bestämmelserna i 5 kap.
lagen 1981:691 socialavgif- lagen 1981:691 socialavgif-om om

vad i nedan och vad föreskrivet iangiv-ter ärsamt tersom som
frågaförfattningar föreskrivet i avgifter enligt den la-ärna om

fråga avgifter enligt nämnda i lagen 1990:325 själv-om gen om
lag: deklaration och kontrolluppgif-

kommunalskattelagenl ter..
1928:370,

lagen 1990:325 själv-om
deklaration och kontrolluppgif-
ter,

lagen 1979:611 om upp-
hovsmannakonto.

Denna lag träder i kraft den - - - .

ISenaStelydelse 1996:683.
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Förslag till62

ändring i lagen 1995:575 skatteflyktLag motom

fråga skatteflyktföreskrivs i lagen 1995:575Härigenom motom
skall ha följ ande lydelse,dels 1 och 4att

två ochdels deti lagen skall införas paragrafer, 5 6 §§,att nya
före och rubriker följande lydelse.2 5närmastsamt nya av

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

1§
fråga Bestämmelserna §§lag 2-4 gäl-Denna gäller i iom

frågainkomst- ler taxering till kom-taxering till kommunal i om
och munal inkomstskatt, statlig in-skatt, statlig inkomstskatt

förmögenhetsskatt. komstskatt och statlig förmögen-statlig
Bestämmelsernahetsskatt. 5i

gäller ifrågaoch §§6 taxe-om
till kommunal inkomstskattring

och statlig inkomstskatt.

Allmän bestämmelse mot
skattejlykt

4§
FrågaFråga tillämpning den- tillämpning 2av om avom

länsrätten ef-lag efter och §§länsrätten 3prövas prövas avavna
framställning Skattemyn-framställning skattemyndig- ter avav

eller Riksskatteverket.eller Riksskatteverket. Om dighetenheten
handläggning framställ-framställning Omhandläggning avav

tillämpning lagentillämpning lagen och ning om avav omom
och överklagande beslut iöverklagande beslut i anled- om avav

sådansådan framställninggäl- anledningframställningning avav
delar bestäm-gäller i tillämpligatillämpliga delar bestämmel-ler i

taxeringslageni kap.kap. taxeringslagen melsema 6i 6serna
1990:324.1990:324.

utgångenfår deföreenligt första stycketFramställning göras av
besluttaxeringslagen gäller förkap.frister enligt 4 19-22 omsom

eftertaxerin
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Bestämmelse skatte/lykt vidmot
gränsöverskridande
omstrukturerin gar

§5
Bestämmelserna 1 7 kap.i

13-18 §§, kap. §"§,36 748 37
kap. §§4-10 46 kap. och20samt

§§23v28 inkomstskattelagen
1998:000 tillämpas inte, om en
gränsöverskridande omstruktu-

vid tillämpning demrering en av
eller förening med andraiensam

rättshandlingar
för den .skattskyldige med-

för otillbörlig .skatte/örmånen
oväsentlig, ochinte ärsom

det kan skatteför-attantas
huvudskälmånen förutgjort ett

fäirfaran det.
Med gränsöverskridande om-

strukturering avses
internationell fusion enligt-

kap.36 § inkomstskattelagen2
1998:000,

internationell /isnsion enligtw
kap. § inkomstskattelagen,36 3

internationell ver/csamhets-w
överlåtelse enligt kap.37 §2 in-
komstskattelagen, och

internationellt andelsbyte-
enligt kap. § inkomstskat-46 21
telagen.

§6
Vid tillämpning § får5av

eftertaxering ske omförut-även
kap. 16 §4sättningarna i taxe-

ringslagen 1990:324 inte är
uppfyllda.

Vid tillämpning kap. §6 8av
taxeringslagen skall bestämmel-

första stycket beaktas.iserna
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Denna lag träder i kraft den - - - .
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Förslag till63

upphävande lagen 1995:1623Lag om av om

skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

föreskrivsHärigenom lagen 16231995: skattereduktionatt om
för riskkapitalinvesteringar skall upphöra gälla Denatt - - - .frågaupphävda lagen gäller dock fortfarande i förvärv aktierom av

betalning i under 1996.mot pengar
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64 Förslag till

upphävandeLag lagen 1996:725om av om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på
bostadshus

Härigenom föreskrivs lagen 1996:725 skattereduktion föratt om
utgifter för byggnadsarbete bostadshus skall upphöra gällaatt - -

Den upphävda lagen gäller dock frågafortfarande i bygg-om- .
nadsarbete har utförts under tiden den 15 april 1996-den 31som
december och1997 betalats den 1 1998.senast mars



örfattningjörslagSOU 1997:77 F

Förslag till65

ändring lageni 1996:761Lag om om

inkomstskatteregler med anledning ändradem.m. av
bestämmelser aktiekapitalets storlekom

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1996:761 in-om om
komstskatteregler med anledning ändrade bestämmelserm.m. av om

storlekaktiekapitalets
dels och skall upphöra3-5, 12-14 16 gälla,att att
dels och skall ha följande11 18 lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
innehåller innehållerlagDenna regler lag reglerDenna

för beräkning inkomst enligt för beräkning inkomst enligtav av
kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1998:000,
19283 70 och lagen 1947:576 avkastningsskatt enligt lagen

statlig inkomstskatt, avkast- 1990:661 avkastningsskattom om
ningsskatt enligt pensionsmedel,lagen särskild lö-
1990:661 avkastningsskatt neskatt enligt lagen 1991:687om

pensionsmedel, särskild lö- särskild löneskattom pen-
neskatt enligt lagen 1991:687 sionskostnader mervärdes-samt

särskild löneskatt skatt mervärdesskattelagenenligtom pen-
dåsionskostnader mervärdes- 1994:200 i fall aktiebolagsamt

skatt enligt mervärdesskattelagen upplösts avregistreringgenom
då1994:200 fall aktiebolagi enligt punkt eller5 6 över-av

gångsbestämmelsemaupplösts avregistrering till lagengenom
enligt punkt eller 1994:802 ändring i aktiebo-5 6 över-av om
gångsbestämmelsema 1975:1385.till lagen lagslagen
1994:802 ändring i aktiebo-om
lagslagen 1975: 1385.

2 §
sådanttillämpas verksamheten i aktiebolagLagen ettom som

i fysisk delägare i enkelt bolag,l § övertas ett ettavses av en person,
handelsbolag, aktiebolagdödsbo, ekonomisk förening ellerett etten

övertagaren under förutsättning att
ingång-ingång-aktiebolaget sedan aktiebolaget sedan

i obetydlig i obetydlig1995 1995än änen av mer en av mer
har bedrivit närings-omfattning har bedrivit närings- omfattning

verksamhet i verksamhet avsågs i 2121 §§som avses som
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kommunalskattelagen den upphävda kommunalskatte-
1928:370, lagen 1928:370,

har tagit aktiebolagets hela verksamhetÖvertagaren över och
fortfarande bedriver utgångendenna vid beskattningsårdet då denav

verksamheten gången,skall redovisas förstaövertagna och
aktiebolaget har balansräkning med anledningupprättat en av

Övertagandet.
Som förutsättning för lagen skall tillämpas gäller vidare denatt att

eller de har tagit aktiebolagets verksamhet ägdeöverpersoner som
Äraktierna i bolaget, direkt utgångeneller indirekt, vid 1995.av

frågadet flera krävs dessutom de skall ha likaägtattom personer,
utgångenandelar vid 1995 vid Övertagandet. Skill-stora av som

nader beror eller bodelning med anledningtestamentesom arv, av
makes död dock inte hinder för lagens tillämpning.utgören

ll §
Övertagaren aktiebolagets till avdrag enligt lagenövertar rätt

1993: 1539 avdrag för underskott näringsverksamhet med deom av
begränsningar följer andra stycket.som av

aktiebolaget genomgåttHar ägarförändring inom fem föreen
beskattningsår dådet Övertagandet sker har tillÖvertagaren rätt

avdrag för gammalt underskott först vid taxeringen för det sjätte
beskattningsåret efter ägarförändringen. Detta gäller om

aktiebolag eller ekonomisk förening,Övertagaren är ett annat en
vid tiden för Övertagandet bedriverÖvertagaren även annan

verksamhet eller
handelsbolag helt eller delvisÖvertagaren är ett ägs ettsom av

företag i 3 första stycket lagen§ avdrag för underskottsom avses om
näringsverksamhet.av
fråga fysisk med- Fysiska personerfår drainteom person

inte avdrag för underskott underskott enligt 57 kap. 2ges av
enligt bestämmelserna § och46 1 §§ inkomstskattelagen3i

första stycket kommunal- 1998:000.mom.
skattelagen 19283 70.

Underskott §2 14isom avses
första stycket lagenmom.

1947:576 statlig inkomst-om
skatt får aktiebolag,övertas av
ekonomisk förening eller han-
delsbolag. Avdragsrätten för så-
dant underskott för han-är
delsbolag begränsad till 70 pro-
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underskottet.cent av

18 §
Beteckningar i denna lag Beteckningar i denna lagsom som

förekommer i kommunalskattela- förekommer inkomstskattelageni
1928:370 och lagen 1998:000 har betydelseigen samma

1947:576 statlig inkomst- i den lagen.om som
skatt har betydelse isamma som
de lagarna.

lagDenna träder i kraft den gångenoch tillämpas första vid- - -
års taxering.2001

l Senaste lydelse av
§ lrr4 15.5.1997

7 lrr§ 15.5.1997
13 § lrr 15.5.1997.
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Förslag till66

ändring i lagen 1996:810 registreringLag om om

riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiskaav
intressen

Härigenom föreskrivs lagen 1996:810 registrering10 §att om
åtagandenriksdagsledamöters och ekonomiska intressen skall haav

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

10 §
innehållaRegistret skall uppgifter partibeteckning ochom namn,

valkrets beträffande ledamöter har gjort anmälan registre-som om
ring.

skall följande uppgifter registreras.För varje ledamot

åtagande eller eko- Uppgifter skall regi-Art av som
nomiskt intresse streras

Ägande, helt eller delvis, Fastighetens beteckning.
näringsfastighet enligt 1 kap.av

kommunalskattelagen§5
1928:370.

Föreslagen lydelse

10 §
innehålla partibeteckning ochRegistret skall uppgifter namn,om

gjort anmälan registre-beträffande ledamöter harvalkrets som om
ring.

uppgifter registreras.varje ledamot skall följ andeFör

åtagande skall regi-eller eko- UppgifterArt somav
nomiskt intresse streras

Ägande, beteckning.eller delvis, Fastighetenshelt
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näringsfastighet enligt kap.2av
§ inkomstskatte/agen14

1998:000.

lagDenna träder i kraft den - - - .
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Förslag till67

ändring i lagen 1996:1030Lag om om
underhållsstöd

underhålls-föreskrivsHärigenom 25 lagen 1996: 1030§att om
stöd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25§
bidragsskyldiges inkomst bidragsskyldiges inkomstDen Den

enlighetenligt beräknas i enligt beräknas i enlighet24 24§ §
med det fattade taxerings- med det fattade taxerings-senast senast
beslutet enligt kap. beslutet enligt kap.4 2 4 2§ §taxe- taxe-

1990:324 ochringslagen 1990:324 och med ringslagen med
utgångspunkt utgångspunkti i

inkomst tjänst överskott tjänst enligtenligt 10av av
§ kommunalskattelagen kap. § inkomstskattelagen1434

1928:370, 1998:000,
intäkt kapital enligt § intäkter kapital enligt3 41av av

lagen 1947:576 kap. § inkomstskattelagen, och1 1mom. om
statlig inkomstsskatt, och

inkomst näringsverk- överskott näringsverk-av av
kommunal- beräknat enligtsamhet enligt 25 § samhet andra

skattelagen justerad enligt andra stycket.
stycket.

ÖverskottetInkomsten näringsverk- eller underskottetav
näringsverksamhet enligtsamhet skall ökas med belopp 14av

inkomstskattelagenmed vilket inkomst kap. §23närings-av
verksamhet har minskats skall ökas medgenom

föravdrag
frånunderskott tidigare a avdrag för underskott föra

beskattningsårbeskattningsår, enligttidigare 39
inkomstskattelagen,kap.

avdrag enligt kap. §utgift för pension b 16 31b egen
inkomstskattelagen för utgift förintill halvt basbelopp enligt 1ett

halvtpension intill bas-lagen 1962:381kap. 6 § ettom egen
enligt kap. lagenförsäkring, belopp 1 6allmän §

1962:381 allmän försäk-om
ring,

tillavdrag för avsättningtill periodise- cc avsättning
enligtperiodiseringsfond 27 kap.ringsfond,
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inkomstskattelagen, och
avdrag för tilld ökning dexpansionsme- avsättningav

expansions/Jnddel, och enligt kap.30
inkomstskattelagen,

minskas med belopp med vil- minskas med
ket inkomst näringsverksam-av
het har ökats genom

återföring till beskattning a återjfört avdrag föra avsätt-
periodiseringsfond, ochavdrag för avsättning till ning tillav

pcriodiscringsfond, och
återfört avdrag förb minskning bexpansions- avsätt-av

till expansionsfond.medel. ning

gångenlag träder i kraft den och tillämpas första iDenna - - -
fråga års2001 taxering.om

8 17-0718
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Förslag68 till

ändringLag i lagen 1996:1231om om
skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid
1997-2001 års taxeringar

Härigenom föreskrivs 6 lagen 1996:1231§ skatte-att om
reduktion för fastighetsskatt årsi vissa fall vid 1997-2001 taxeringar
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§l
fråga frågaI skattereduktion I skattereduktionom om

enligt denna lag tillämpas vad enligt denna lag tillämpas vad
fråga sådangäller i fråga sådangäller isom om som om

skattereduktion i skattereduktion11 i 59som avses som avses
kap. 11 § skattebetalningslagen kap. 10 § inkomstskattelagen
1997:000 inte före- 1998:000 inte före-ärannat ärannatom om
skrivet. skrivet.

skattereduktion enligt denna Skattereduktion enligt denna
lag tillgodoräknas den skattskyl- lag tillgodoräknas den skattskyl-
dige före .skattereduktion enligt dige före skattereduktion enligt
lagen 1996:725 skattere- inkomstskattelagen.om
duktion för utgifter för bygg-
nadsarbete bstaa.shu.s,på
.skattereduktion enligt lagen
1995:1623 skattereduktionom

för riskkapitalinvesterin ochgar
skattereduktion enligt uppbörds-
lagen.

lagDenna träder i kraft den och tillämpas årsvid 2001- - -
taxering.

Lydelse enligt 1996/971100.prop.
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Förslag69 till

ändring i lagen 1997:000Lag statligom om

förmögenhetsskatt

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1997:000 statligom om
förmögenhetsskatt

dels nuvarande 22 skall betecknas§ 24att
dels ll, 12, 14 och skall ha följande lydelse,21 §§att
dels rubriken före skall före22 24§närmastatt sättas närmast
dels tvådet i lagen skall införas paragrafer, och22 23 §§,att nya
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
Förmögenhetsskatt skall betalas till enligt bestämmelsernastaten

i lag.denna
Bestämmelser skattemyndigheter förfarandetoch vid taxeringom

till statlig förmögenhetsskatt finns i taxeringslagen 1990:324.
Begrepp används i denna Begrepp används i dennasom som

lag har betydelse i lag har betydelse isamma som samma som
kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1998:000
19283 70 och lagen också1947:576 och omfattar motsvarande

statlig inkomstskatt utländska företeelser intesamtom om- om
ocksåfattar framgårmotsvarande utländ- ellerannat anges av sam-

ska företeelser inte manhanget.annatom an-
framgårellerges av samman-

hanget.

3§
Vid beräkning den skattepliktiga förmögenheten skallav som

tillgång tas upp
privatbostadsfastighet och privatbostadsfastighet och

privatbostad §5 privatbostadsrätt,isom avses
kommunalskattelagen
1928:370,

påprivatbostadsfastighet småhus med tillhörande
lantbruksenhet tomtmark lantbruksenhetägarenssom som
begäran räknas näringsfas- grund begäranägarenssom av en-
tighet enligt § sjunde stycket5 ligt kap. § första2 9 stycket in-
kommunalskattelagen, komstskattelagen 1998:000 är

näringsfastighet,



örfattningsförslagF SOU 1997:77

den del näringsfastighet inrymmer bostads-av en som en
lägenhet används eller avsedd användas fastighetsäga-är attsom av

närståendesför eller boende,egetren
aktie i aktieslag inregistrerat vid börs i det land därärett som

aktiebolaget hemmahörande med undantag för huvuddelägaresär
aktie,

aktie i aktieslag inte marknadsnoterati det land därärett som
aktiebolaget hemmahörande för huvuddelägaresmed undantagär
aktie,

inte marknadsnote- delägarrätt aktieänannan annan
rad delägarrätt § jämförlig med aktie och27 1i ärsom avses som

lagen 1947:576 inte marknadsnoteradärstat-om sommom.
handelsbolaglig inkomstskatt aktie andel i ochän samt samt

andel i handelsbolag och europeisk ekonomisk intresse-euro-
peisk ekonomisk intressegruppe- gruppering med undantag för

ijuridisk tillring med undantag för andel i andel denperson
den juridiskajuridisk till del den del den ärperson personen

juridiska skattskyl- skattskyldig,ärpersonen
dig,

marknadsnoteradmarknadsnoterad annanannan
tillgång § delägarrätt aktie, marknads-27 1i änsom avses mom.

statlig inkomstskatt noterad fordringsrätt och mark-lagen änom
tillgångmarknadsnoterad till- nadsnoterad iaktie samt avsessom

gång § kap. inkomstskattelagen,29 1 49i mom.,som avses
lag,§ och §30 1 31mom. samma

livförsäkring med undantag för
pensionsförsäkringa pensionsförsäkring a samtsom

punkt 1i anvisningarnaavses av
till § kommunalskattelagen31
samt

sjukdomsfall ellerlivförsäkring enbart olycks- ellerb som avser
återköpsbar,års ålder och intedödsfall vid 70 ärsenast som

jämförlig utbetalning med undan-eller därmedtill livräntarätt
för tillrätttag

utbetalning grund försäkring,a av
anställningb utbetalning grund tidigare samtav

underhållsbidrag,c
kontobehållningkontobehållning 10.10. samtsamt

och liknandefordran ioch liknandefordran i pengarpengar
betalningsmedel med undantagmed undantagbetalningsmedel

behållning pensionsspar-behållning förpensionsspar-för
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konto enligt kap. § lagen konto,l 2
1993:931 individuelltom pen-
sionssparande,

liknandell. och betalningsmedel till den del depengar samman-
lagt överstiger kronor,25 000

lösöre med undantag för12.

a inre lösöre för personligt bruk,
för brukb lösöre personligt till den del det enskilda före-yttre

målets värde understiger kronor,10 000

c fordon i första stycket fordonsskattelagen9 §som avses
1988:327 samt

d lösöre eller liknande inrättning,deponeratärsom museum
tillgången ingår så- tillgången ingår så-inte i inte iom om

dan näringsverksamhet näringsverksamhetdansom av- som av-
i § kommunalskattelagen i kap. eller §21 13 I 2 12 in-ses ses ,

i fall enligt och komstskattelagen i fall2än änannat annat
enligt och2

huvuddelägares aktie aktie i aktiebolag i vilketMed dels ettavses
utgångengångenaktier har marknadsnoterats första efter 1996,av

dels i aktiebolag vilket har inregistrerats vidaktie i aktier börsett
gången utgångenförsta efter 1991, dels aktie har förvärvatssomav

sådanamed stöd aktier, förutsättning aktien har innehaftsunder attav
direkt eller indirekt huvuddelägare sedan marknadsnoteringen, in-av

Övergår tillregistreringen respektive nämnda förvärv. äganderätten
sådan aktie till huvuddelägarens barn eller barnbarn undantas aktien
från skatteplikt förvärvare.för dessaäven

sådan eller till-Med huvuddelägare aktieägareavses som, ensam
närstående, marknadsnotering ellermed vid tidpunkten försammans

innehade aktier direkt ellerinregistrering i andra stycketavsessom
röstvärdet för aktierna iindirekt motsvarande minst 25 procent av

sådanSom huvuddelägare dödsboet efterbolaget. ävenanses
aktieägare.

såda-Som närstående räknas
punktina personer som anges

stycket14 sista anvisningarnaav
till kommunalskattelagen.32 §

4 § -
allaskattepliktiga förmögenheten skallVid beräkning denav

tillgångarna.frånskulder dras värdetav av
Som avdragsgill skuld räknas dock inte
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sådan sådanskuld i näringsverk- skuld i näringsverk-
samhet i § kommu-21 samhet i 13 kap. 2som avses som avses
nalskattelagen 192813 70 med eller §12 inkomstskattelagen
undantag för skuld hänförlig till 1998:000 med undantag för
tillgång tillgångi första skuld hänförlig3 till§som anges som
stycket och i första2 stycket och3 § 2anges

frånskuld hänförlig till aktie undantagen skatteplikt,ärsom
skuld hänförlig till delägarrätt skattepliktig enligt 3 §ärsom

tillgångarförsta stycket 5 eller 6 till den del och skulder i den
juridiska inte beaktas vid värdering enligt 14personen

förpliktelse grund marknadsnoterad option eller terminav
och därmed jämförlig förpliktelse till den del det sammanlagda be-

sådanaloppet avseende förpliktelser överstiger det sammanlagda
sådanavärdet rättigheter grund avtal,av

sådantförpliktelse motsvarande rättighet hos ärvars annan av
frånslag den undantagen skatteplikt,äratt

sådantskuld hänförlig till lösöre slag detär ärattsom av
frånundantaget skatteplikt,

sådanskuld hos begränsat skattskyldig enligt 7 § änannan som
tillgånghänförlig till i den paragrafen,är som anges

tillgång frånskuld hänförlig till undantagen beskattningärsom
till följd dubbelbeskattningsavtal,av

skatt enligt 1 uppbördslagen 1953:272 inte§ ännusom
debiterats.

6 §
Förmögenhetsskatt för skattepliktig fönnögenhet skall betalas av

fysisk bosatt fysisk obe-är ärperson som person som
beskattningsåretsSverige vid skattskyldig vid beskatt-i gränsat

utgång,utgång, ningsårets
dödsbo efter den vid dödsbo efter den vidsom som

obegränsat .skattskyl-sin död bosatt Sverige, sin dödi varvar
dig,

fysisk enligtperson som
kommunalskattelagen§69

1928:370 behandlas isom en
bosattSverige person,

eller svensk förening ellersvensk förening
samfund till densvenskt samfund till den svensktutom utom

andeldel medlem sindel medlem sin andel genomgenom enen
fönnögenhet,har del i desshar del i dess fönnögenhet,

svensk stiftelse.stiftelse.svensk
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Som bosatt Sverige jj/siskEn intei i äranses person som
denna lag jj/sisk svensk medborgare och vis-även person som som
stadigvarande här. Fysisk i Sverige under begränsadvistas tas en

inte svensk med- tid högst behandlasär intetreperson som av
borgare vistasoch i Sverige obegränsat skattskyldig.som som
under begränsad tid högsten av

år bosatt Sverige.inte itre anses
Juridisk i Juridisk i 7person som avses person som avses

7 § eller lagen § första3-6 10 kap. 3 stycket, 5 §2mom.
1947:576 statlig inkomst- stycket,första 14-16, 18 ellerom
skatt inte skattskyldig. §19 inkomstskattelagenär

1998:000 inte skattskyldig.är

7§
Fysisk inte bo- jjøsiskEn inteär ärperson som person som

Sverige vid beskattnings- obegränsat skattskyldig vid be-isatt
årets utgång skattningsårets utgångskall betala för- skall beta-
mögenhetsskatt för skattepliktig förmögenhetsskatt för skatte-
förmögenhet avseende i Sverige pliktig förmögenhet avseende i

tillgång tillgångbelägen i Sverige belägen3 §som anges som an-
första och stycketstycket 1 i första l och3 §ges

11§
Privatbostad innehas Privatbostadsrätt tilltassom av upp

medlem bostadsrättsförening värde medlem-i ett motsvararen som
eller bostadsförening eller eller delägarens andel ii en mens

behåll-delägare bostadsaktie- föreningens eller bolagetsi ettav
bolag till värde förmögenhet. Denna för-tas ettupp som na

utgångs-medlemmens eller del- mögenhet bestäms medmotsvarar
föreningensandel i föreningens eller punkt i värdeägarens ett

behållna fastighet beräknatbolagets fönnögenhet. eller bolagets
och tillförmögenhet bestäms med enligt med hänsynDenna 10 §

utgångspunkt övrigai värde före- föreningens eller bolagetsett
tillgångar bok-ningens eller bolagets fastighet och skulder enligt

räkenskapsårberäknat enligt och med slutet för det10 § som
före den julihänsyn till föreningens eller bo- avslutats 1närmast

beskattningsåret.tillgångar ochlagets övriga skul- under
der enligt bokslutet för det räken-
skapsår avslutats närmastsom

beskatt-före den juli under1
ningsåret.
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12§
tillgångMarknadsnoterad Marknadsnoterad delägarrätt

i 27§ 1 29§1 och fordringsrätt mark-samtsom avses mom.,
30 § 1 och § lagen tillgång31 nadsnoterad imom., mom. som avses

1947:576 statlig inkomst- kap.49 inkomstskattelagenom
skatt till det vid beskatt- 1998:000 till det vidtas tasupp upp
ningsårets utgång beskattningsårets utgångnoteradesenast senast

Omvärdet. det noterade värdet noterade värdet. Om det noterade
inte omfattar upplupen avkast- värdet inte omfattar upplupen av-

sådanning skall värdet ökas med kastning skall värdet ökas med
sådanavkastning. avkastning.

l4§
Vid värdering aktie och Vid värdering aktie ochav av

delägarrätt därmed jämförlig delägar-iannan som avses annan
§ lagen27 1 1947:576 inte marknadsnoteradrätt ärmom. som
statlig inkomstskatt och andel i handelsbolag ochsamtom som

inte marknadsnoterad europeisk ekonomisk intresse-är samt an-
del i handelsbolag och tillgångareuropeisk gruppering beaktas och
ekonomisk intressegruppering skulder i den juridiska personen

tillgångarbeaktas och skulder i i den omfattning skulle hasom
den juridiska i den gällt de innehafts direktpersonen om- om av
fattning skulle ha tillgångengällt delägaren. Om ellersom om
de innehafts direkt ingår sådandelägaren. skulden i närings-av

tillgången ingårOm eller skulden verksamhet i kap.13som avses
sådani näringsverksamhet eller § inkomstskattela-2 12som

i § kommunalskattela-21 1998:000 hos den juridiskaavses gen
1928:370 hos den juridiska detsamma gällagen personen anses

frågadetsamma gälla för delägaren, dock inte ipersonen anses
frågaför tillgångdelägaren, dock inte i för delägarenom som

tillgång för delägaren vid direkt innehav omfattasom som av
vid direkt innehav omfattas 3 första stycket och därtill§ lav

första3 stycket och därtill hänförlig§ l skuld.
hänförlig skuld.

Har andel i handelsbolag eller europeisk ekonomiskietten en
fårintressegruppering negativt värde, detta beaktas delägareett av

förbehålliteller medlem inte har sig begränsat förettsom ansvar
bolagets eller grupperingens förbindelser.

21§
Sambeskattning skall ske Sambeskattning skall skeav av

makar levt tillsammans makar levt tillsammanssom un- som un-
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beskattningsåretder beskattningsåretför- der för-samt samtav av
äldrar och deras hemmavarande äldrar och deras hemmavarande
underåriga barn. underåriga barn. Fosterbam an-

inte hemmavarandeses som
barn.

skattepliktigaDen förmögenheten beräknas för och för sig.var en
Om barn inte skall lämna självdeklaration beskattningsåretförett
enligt kap. lagen2 4 1990:325§ älvdeklaration och kontroll-om
uppgifter, tillgångarräknas dock barnets och skulder in i föräldrarnas
skattepliktiga fömiögenheter.

Den beskattningsbara förrnögenheten beräknas för degemensamt
skall sambeskattas. Om skulderna överstiger värdetpersoner som av

tillgångarna vid beräkning skattepliktiga förmögenhetav en persons
avräknas underskottet vid beräkning den beskattningsbara för-av
mögenheten. Skatten beräknas och fördelas dessa efterpersoner
förhållandet mellan deras skattepliktiga förrnögenheter.

Vid sambeskattn tillämpasin g
bestämmelserna § kommu-65i
nalskattelagen 1928:370 och
punkt 2 till denanvisningarnaav
paragrafen. Fosterbam anses
dock inte hemmavarandesom
bam.

§22
.

Vid sambeskattnin tillämpasg
kap. § inkomstskattelagen2 20

1998:000.
Sambeskattning sker inte av

makar äktenskapingåttsom un-
der beskattningsåret, det inteom
följer första .stycket Med attav
äktenskap likställsingås såda-i

fall första stycketina som avses
den händelse medför attsom

skall likställas medpersonerna
äkta makar.

Sambeskattning sker av ma-
kar det beskattningsår vil-under
ket maken dör, makarnaena om
levde tillsammans.

Om det fall har inträf-i annat
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fat ändring förhållandenågoti
förhar betydelsesom om sam-

skall ske,beskattning bedöms
frågan efterförhållandena under
den delen beskattn instörre av gs-
året.

§23
barns ålder ochFrågan om

hemmavarande bedömsde ärom
efterförhållandena den 1 novem-
ber beskattningsåret.

gångenförstalag träder i kraft den och tillämpas vidDenna - - -
års taxering.2001
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Förslag till70

ändring lagenLag i 1997:000 begränsningom om
skattav

Härigenom föreskrivs 2 och lagen4 1997:000§§att om
begränsning skatt skall ha följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
Vid debitering slutlig och tillkommande skatt skall statligav

inkomstskatt och förmögenhetsskatt begränsas enligt bestämmelserna
i denna lag.

Begrepp används i denna Begrepp används i dennasom som
lag har betydelse i lag har betydelse isamma som samma som
kommunalskattelagen inkomstskattelagen 1998:000
1928:370, lagen l 94 7:5 76 och lagen 1997:000 statligom om
statlig inkomstskatt och lagen fönnögenhetsskatt inte annatom
1997:000 statlig fönnögen- framgårellerom anges av samman-
hetsskatt inte hanget.annatom anges

framgåreller sammanhanget.av

2§
Begränsning skatt skall ske Begränsning skatt skall skeav av

endast för fysisk endast för fysiskär ärperson som person som
bosatt Sverige någonunder del obegränsat skattskyldigi under

beskattningsåret någoneller för beskattningsåretdelav av
dödsbo efter den vid sin död eller för dödsbo efter densom som

bosatt Sverige. vid sin död obegränsati skatt-var var
skyldig.

4 §
Spärrbeloppet jämförs med det sammanlagda beloppet statligav

inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och fönnögenhetsskatt som
beräknats för den skattskyldige grund taxeringen skatte-av
beloppet. För skall sambeskattas enligt lagen21 §personer som
1997:000 statlig fönnögenhetsskatt beräknas skattebeloppetom

deras sammanlagda skatter beskattningsbarsummansom av om
fömiögenhet uppkommer vid sambeskattningen.

Är Ärden skattskyldige berätti- den skattskyldige berätti-
tillgad nedsättning statlig in- gad till nedsättning statlig in-av av

komstskatt, kommunal inkomst- komstskatt, kommunal inkomst-
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skatt eller förmögenhetsskatt skatt eller fönnögenhetsskattge- ge-
skattereduktion i skattereduktion inom som avses nom som avses

§ uppbördslagen2 4 kap. eller59 10 § inkomst-10mom. a
1953:272 eller avräk- skattelagen 1998:000 ellergenom ge-
ning utländsk skatt enligt avräkning utländsk skattsär-av nom av
skilda föreskrifter, beräknas enligt särskilda föreskrifter, be-
skattebeloppet skatte- räknas skattebeloppetsom om som om
reduktion eller avräkning skattereduktion eller avräkningav
skatt inte hade skett. skatt inte hade skett.av

gångenlag träder i kraftDenna den och tillämpas första vid- - -
års taxering.2001
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tillFörslag71

1997:000skattebetalningslagenändring iLag om

1997:000fråga skattebetalningslagenföreskrivs iHärigenom om
gälla,skall upphörakap.dels ll ll § attatt

utgå,skallföre kap. 11rubriken ll §dels närmastatt
kap.kap. 13 5och kap. kap. 1 4dels kap. 6 2 1 31 5 §§,att

ochkap. ll19 och 23 9 2 §och kap. 5 17, §§,9 ll 8§§,
,

ha lydelse.och skall följandekap. 1412 §§

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.1
5 §

lagdennaVad isägs omsom
gällerjuridiska ävenpersoner

värdepappersfonder.svenska

gäller, intehandelsbolagi denna lagVad annatsägs omsom om
EEIG.intressegrupperingarekonomiskaföreskrivs, europeiskaäven

6§
meddenna lagI avses

ersättning för arbete,betalararbetsgivare: den utsom
för arbete,ersättningarbetstagare: den tar emotsom

beskattningsår:beskattningsår:
beskattningsår inkomst-enligtbeskattningsår kommunal-enligt

eller1998:000skattelagen1928:370, lagenskattelagen
1994:200mervärdesskattelagenstatlig inkomst-1947:576 om

fråga inteskatteller, imervärdesskattelagenskatt eller somom
någon la-fråga de nämndaiskatt1994:200 eller, i avavsesom
kalenderåret vilketförnågoni deinte gama,avses avsom

kalenderåret skall betalas,för skattenlagarna,nämnda
betalas,skallskattenvilket

taxeringsåret,kalenderåret föreinkomstär:
näringsverksamhet:näringsverksamhet:

sådant slagsådant verksamhetslagverksamhet attatt avav
be-verksamheten enligtintäkt ideni verksamheten,intäkt ärom

inkomst-stämmelsemai kap.13landet, enligtskattepliktig här i
räknas till inkomst-skattelagen§ kommu-bestämmelserna i 22

näringsverksamhet denförslageteller §nalskattelagen 12 mom.



238 F örfattningyförslag SOU 1997:77

lagen statli inkomstskatt bedriver verksamheten eller,om g som
räknas till inkomstslaget närings- verksamheten bedrivsnär ettav
verksamhet för den bedriver handelsbolag, någonför delägaresom
verksamheten eller, verksam- i bolaget,när
heten bedrivs handelsbo-ettav

någonlag, för delägare i bolaget,

överskjutande ingående mervärdesskatt: den ingåendedel av
mervärdesskatt utgåendeöverstiger mervärdesskatt.som

kap.2
1 §

Beslut enligt denna lag Beslut enligt denna lagsom som
fysisk fattasrör fysisk fattasrören person av en person av

Skattemyndigheten i det län där Skattemyndigheten i det län där
den fysiska författ- den fysiska harpersonen sinpersonen
ningsenligt skall folkbok- hemortskommun det dåår beslu-vara
förd den l november året före skall fattas. För den påtet som
det dåår beslutet skall fattas. grund väsentlig anknytningav

För den har bosatt tillvarit Sverige obegränsat skatt-ärsom
eller stadigvarande här i skyldigvistats enligt kap.3 §3 första
landet någonunder del det år stycket inkomstskattelagen3av
då beslut skall fattas 1998:000 fattas beslut ställetimen som
inte skall ha varit folkbokförd skattemyndigheten det läniav
här den åretl november före där den skattskyldige hade sin
fattas beslut skattemyndighe- hemortskommun föregående år.av

det län där den fysiskaiten Bestämmelserna i förstaper- styc-
först bosatt ellervarit ket gäller inte följersta-sonen annatom av

digvarande vistats. 3-5 Om behörig§§. myndighet
För den skall bo- inte finns, fattas beslutsom anses av
här landet grundi Skattemyndighetenså-satt i Stockholmsav

dan väsentlig anknytning län.som
punkt 1 andrai stycket Med hemortskommun föravses ettav

till § kommu-anvisningarna 53 år den kommunvisst däravses
nalskattelagen 1928:370, fat- den jj/siska skullepersonen vara

beslut skattemyndigheten folkbokfördtas den l novemberav
det län där den kommuni ligger föregående är. För den ärsom

till vilken anknytningen var bosatt eller stadigvarandestar- vistas
åretkast under fore det år då här i någonlandet under del av

beslutet skall fattas. året inte skulle ha varitmen som
Första-tredje styckena gäller folkbokförd här den l november

inte följer året3-5 §§. före, med hemortskom-annatom av avses
Om behörig myndighet inte den kommun där den fysiskamun
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ellerförst bosattSkattemyn-fattas beslutfinns, är sta-personenav
under året. FördigvarandeStockholms län.igheten vistas

väsentliggrundden avsom
obe-till Sverigeanknytning är

enligt kap.skattskyldig 3gränsat
stycket inkomst-§ första 33

med hemorts-skattelagen, avses
till vilkenden kommunkommun

starkast underanknytningen är
året.

kap.3
1 §

skall registreraSkattemyndigheten
kap. ellerskatteavdrag enligt 5skyldigden göraär attsom

arbetsgivaravgifter, ochbetala
mervärdesskattelagenenligtskattskyldigden ärsom

skattskyldig endastden1994:200, med undantag ärsomav
sådana kap. förstai 32 §förvärvgrund anges avaror somavav

mervärdesskattelagen.ochstycket 2l
förskallfysiskför Enfysisk skallEn personperson

hos denregistreradvisstregistrerad hos denvisst varavara
enligtskattemyndighet 2skattemyndighet enligt 2 somsom

stycke-och tredjeförstakap.§föir.sta-tredje styckena l §kap. 1 är
beslutbehörig fattabeslutbehörig fatta rör är attatt somnasom

denden rör personen.personen.

hos denregistreradskall för visstjuridiskEn varaperson
året kap.enligt 2före 2 §novemberskattemyndighet den lsom

denbeslutbehörig fattastyckenaförsta-tredje röratt somvar
beslutfattanågon behörigskattemyndigetOm inte attvarpersonen.

registre-tidpunkt, skallnämndavidjuridiskadenrör personensom
sådanfickförstdärefterskattemyndighetske hos denringen som

behörighet.
får registre-beslutaskap.beslut enligt 5samband med 2 § attI ett

behörighetenskattemyndighetdenskall ske hos överringen tarsom
beslut.fattaatt

kap.4
13 §

innehava-återkalla F-skattsedel,skallSkattemyndigheten omen
ren

återkallas,skallskattsedelnbegär att
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upphör bedriva näringsverksamhetatt här i landet,
inte följer villkor har meddelats enligt eller9 §som annat

missbrukar sin F-skattsedelsätt och missbruket inte obetydligt,är
inte följer föreläggande lämnaett särskild självdeklarationatt
frågaeller, i handelsbolag, uppgifter i kap.2 25 lagen§om som avses

1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter, eller endastom
lämnar handling såmed bristfälligt innehåll den uppenbarligenen att
inte kan ligga till grund för taxering,

brister i redovisning eller betalning skatt enligt denna lag iav
utsträckning inte obetydlig,ären som

har meddelats näringsförbud,
i konkurs,är
eller har varit företags-är eller har varit företags-är

ledare fåmansföretagi eller i ledare fåmansföretagett i eller iett
fåmansägt handelsbolagett och fåmanshandelsbolag ochett det

det finns eller fanns förutsätt- finns eller fanns förutsättningar
återkallaningar företagets återkallaatt företagets eller bola-att

eller bolagets F-skattsedel F-skattsedel grundgets ettav
förhållandegrund kan förhållandeett kan hänföras tillav som som

hänföras till företagsledaren, företagsledaren, eller
eller

fåmansföretagär eller fåmansföretagett är ellerett
fåmansägt handelsbolag ochett fåmanshandelsbolag ochett en
företagsledare i företaget eller företagsledare i företageten eller

bolaget har handlat sådant bolaget har handlat sådantett ett
F-skattsedel fårsätt inteatt F-skattsedelsätt inte fåratten en

utfärdas för företagsledaren utfärdas för företagsledaren
grund förhållande grund förhållandeettav ettsom av som

i 3-8. i 3-8.avses avses

kap,5
2 §

Skatteavdrag skall, inte följer 3-5 från§§,annat görasom av
kontant ersättning för arbete.

Med ersättning för arbete likställs i denna lag
pension,
livränta inte ersättning för tillgångar,är avyttradesom
sådan vid sjuk-ersättning liv-ersättning änannan

dom eller olycksfall påi grund .sjuk-ränta ellersom avses av
32 § 1 första stycket och olycksfallsförsäkring teck-mom. e som

kommunalskattelagen samband medig tjänst,nats
19283 70 ersättning engångsbeloppsamt på grundsom

tredje stycket1 personskada,avses samma av
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moment,
ochsjukpenningochsjukpenning annan er-annan er-

i kap.sättning 11 20,punkti 1 lsättning avsessomavsom avses
och §§ 1530till och punkt 26, 27, 29§22anvisningarna samt

inkomszskattelagenkap. §till § 133212 anvisningarnaav
1998:000,kommunalskattelagen,

för förloradersättningför förloradersättning ar-ar-
intrångintrång ioch föri betsförtjänstoch förbetsförtjänst

näringsverksamhet,näringsverksamhet,
undantagsförmånerundantagsfönnåner ochoch

sådant understöd ellerperiodisktsådant ellerperiodiskt understöd
sådan periodisk utbetal-liknandesådan periodisk utbetal-liknande

skall dragivarenenligt ningvilken givaren iförning avsom
näringsverksamhetinkomstslagetkommunalskattelagen§23 är

ochinkomstskattelagen,enligtochberättigad till avdrag,
behållning pensions-behållning pensions-

avskattasskallsparkontoskall avskattassparkonto somsom
inkomst-§stycket enligt 53 kap. 30första§ 1enligt 32 mom.

grund skattelagen.kommunalskattelagenj
harpensionssparavtaletattav

behåll-gälla ellerupphört attatt
anspråk vidtagits iningen utmät-

ackord.konkurs ellerning,

3 §
Skatteavdrag skall inte göras, om

kronor,mindre 100ersättningen är än
tillbetalakommerdet utbetalarendet kan utattattantas som

uppgårinkomståret kronor,tillinte l 000undermottagaren
tillersättning för arbetesammanlagdautbetalarens mottagaren

inkomståret utbetalarenochunderkronorunderstiger 10 000 är en
intebetalasvadeller dödsbo utgörfysisk utsamtett somperson

näringsverksamhet,bedrivenutbetalarenutgift i en av
tillbetalasersättningentillbetalasersättningen utut

sådansådan idrottsutövareidrottsutövare enavenenaven
kap.i 7ideell föreningi §förening 7 5ideell som avsesavsessom

inkomstskatte-stycket§ första1947:576 7lagen stat-ommom.
haroch1998:000har till lageninkomstskatt ochlig somsom

främjahuvudsakli syftetillsyfte främjahuvudsakligt attatt
ochverksamhetidrottsligverksamhet ochidrottslig ersätt-ersätt-

inkomståret under-inkomståret underunder- ningenunderningen
enligtbasbeloppstiger halvtenligthalvt basbeloppstiger ettett

för-1962:381 allmänför- lagen1962:381 allmänlagen omom



ÖrfarrnirzF gsförslag SOU 1997:77

säkring, säkring,

ersättningen betalas handelsbolag till delägareut iettav en
bolaget,

ersättningen familjebidrag någontillär tjänstgör inomsom
totalförsvaret, eller

ersättningen sjukpenning ersättningenär sjukpenningär
eller ersättning eller ersättningannan som avses annan som avses
i punkt 11 till i kap.anvisningarna 15 §13 inkomstskattelagenav

§22 kommunalskattelagen till debiteratsmottagare som
1928:370 till preliminär skatt för inkomståret.mottagare som
debiterats preliminär skatt för
inkomståret.

4 §
Skatteavdrag skall fråninte ersättning betalasgöras tillutsom

landsting, kommuner, kommunalförbundstaten, eller kyrkliga
kommuner,

fysiska inte fysiska intepersoner som personer som
bosatta i Sverige,är obegränsat .skatLrlty/digaär i

Sverige,

utländska ellerpersoner,
sådantvisar beslutmottagare frånbefrielseettsom upp om

skatteavdrag i 10 eller l 1som avses
Första stycket och2 gäller3 inte, ersättningen betalas förutom

näringsverksamhet frånbedriver fast driftställemottagaren ettsom
här i landet.

9 §
Skatteavdrag skall fråninte göras

konto, mindreränta 100 kronor,ett räntan är änom
eller utdelning till juridiskaränta med undantag förpersoner,

svenska dödsbon,
eller utdelning tillränta eller utdelning tillränta

fysiska inte bo- fysiskaär inte obe-ärpersoner som personer som
i Sverige, skatzáskyldisatta i Sverige,gränsat ga

eller utdelning enligtränta dubbelbeskattningsavtal heltärsom
frånundantagen beskattning i Sverige,

förfogarkontoränta i kap.3 57ett lagen§som avses
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter, räntan ärom om
mindre l 000 kronor,än
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konto för klientmedel,ränta ett
tillsammans med belopp, detbetalasränta ett annatutsom om

utbetalningenokänt för utbetalaren hur del utgörär stor av som
beloppet i kontroll-därför skall redovisa helaoch utbetalarenränta
älvdeklaration ochkap. sista stycket lagenuppgift enligt 223 § om

kontrolluppgifter, eller
utländskt företag skall lämnaeller utdelningränta ettsom

ochälvdeklarationkontrolluppgift for enligt kap. b lagen3 32 § om
kontrollupp gifter.

ll §
får, fall i tredje stycket,Skattemyndigheten i deutom som avses

skall förskatteavdrag enligt denna lag intebesluta görasatt
obe-bo- arbetstagarearbetstagare ärär en somen som

skatts/cyldig här i landeti landet utför arbetehär gränsatsatt men
arbete iSverige har utföri statstat men en annanannan somen

har träffatöverenskommelse med för Sverigeträffat överens-som
undvikandemed förpreliminär kommelseundvikande attav

skatt ipreliminärskatt i än tas utstater- atttas ut merav avmer en
ellereller än staterna,en avna,

sådan underbosatt i larbetstagare är stat som angessom enen
här i landet.utför arbetemen

stycket avdrag förförutsättning för beslut enligt förstaEn är att
i den andrapreliminär skatt grund arbetet görs staten.av

råder skatten skallvilken den preliminäradet tvist iOm statom
med behörigRiksskatteverket träffar överenskommelseochtas ut om

fårskall där,myndighet i den andra skatten utstaten att tasom
skallenligt lag inteRiksskatteverket besluta skatteavdrag dennaatt

göras.

kap.8
4 §

Skatteavdrag skall, inteskall, inteSkatteavdrag omom
enligtföljerenligt 9följer 9 görasgöras annatannat avav

från sjuk-från skattetabellersärskildaskattetabeller sjuk-särskilda
ersättningochersättning penningpenning och annanannan

ochkap.i 11 20, 26i punkt 11 anvis-av som avsesavsessom
§ inkomst-kap.punkt §§ 15 13till § 12 2722ningarna samtsamt

medskattelagen 1998:000femte styckenaandra ochförsta, un-
Vårdbidrag enligtförtill § kom- dantag32anvisningarnaav

allmän1962:38170, lagenmunalskattelagen 1928: 3 om
Vårdbidrag försäkring.förmed undantag
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enligt lagen 1962:381 all-om
försäkring.män

De särskilda skattetabellema skall för olika sjukpenninggnin-
dande inkomster enligt kap.3 lagen allmän försäkring detom ange
skatteavdrag frånskall viss ersättninggöras uttryckt isom procent.en
I övrigt gäller bestämmelserna i 3

5§
frågaI sjöinkomst frågaI sjöinkomst skallom som om
iförsta stycket punkt 1 skatteavdrag beräknas enligtavses sär-av

till §anvisningarna 49 kommu- skilda skattetabeller för sjömän.
nalskattelagen 1928:370 skall Tabellema skall grundas att
skatteavdrag beräknas enligt den skattskyldige har till sjö-rätt
särskilda skattetabeller för sjö- inkomstavdrag enligt 58 kap.a

Tabellema skall grundasmän. inkomstskattelagen 1998:000
den skattskyldige har till och skattereduktionatt rätt enligt 59

sjöinkomstavdrag enligt §49 kap. 10 § lag. I övrigta samma
kommunalskattelagen och skatte- gäller bestämmelserna 3
reduktion enligt kap.11 §11
andra stycket. I övrigt gäller be-
stämmelsemai 3

l7§
förmånVärdet i andra förmånVärdet i andraav en av en

fall skall beräknas enligt bestäm- fall skall beräknas enligt bestäm-
melserna i kommunalskattelagen melserna i inkomstskattelagen
1928:370. 1998:000.

Bestämmelserna j ämkning Bestämmelserna jämkningom om
i punkt 4 andra stycket i kap.56 § och13 13 §förstaanvis-av a

till 42 § kommunal-ningarna stycket inkomstskattelagen får
fårskattelagen dock tillämpas dock frågatillämpas endast i om

frågaendast i förmån förmånfri fri kost och efter be-om av av
kost och efter beslut skatte- slut Skattemyndigheten.av av
myndigheten.

19§
Från ersättning Frånför ökade ersättning för ökade

levnadskostnader lämnas levnadskostnader lämnassom som
sådanvid tjänsteresa sådani vid tjänsteresa isom avses som avses

punkt 3 till kap.12 5 § inkomstskattelagenanvisningarnaav
§33 kommunalskattelagen 1998:000 skall skatteavdrag

1928:370 skall skatteavdrag endast till den delgöras ersätt-
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schablon-deöverstigerningendeltill denendast ersätt-göras
kap. 9-14i 12beloppschablon-deöverstigerningen angessom

§respektive kap. 20§§ 12och 16punkti 3belopp res-angessom
eller, detinkomstskattelagendet gäller näreller,pektive 3 nära

fak-logi, denkostnad förgällerfaktiskadenlogi,kostnad för
utgiften.tiskautgiften.

tjänsteresaOmtjänsteresaOm som avsesenavsessomen
stycketandra§kap. 5 in-i 12stycketelftei punkt anvis-3 av

komstskattelagen änkommu-till §33ningarna mervarar
falleller, itvåtvånalskattelagen ortän sammamervarar

§ inkomst-kap.i 12 8falleller, iort avsessomsomsamma
skattelagen,stycketpunkt andra ort,i 3 tre sammaavses

beräknasskatteavdragetskallåttondeochsjunde meningarna
Skattemyndig-ersättningen.helaanvisningar, tresammaav

får ansökandock, efterhetenskatteavdragetskall avort,samma
ersättningen,betalardenersättningen.helaberäknas utsom

skallskatteavdragfår beslutadock,Skattemyndigheten att
stycketenligt förstabetalar ävendenansökan görasefter somav
tid.längrevissunderskatte-beslutaersättningen, attut en

förstaenligtskallavdrag göras
längrevissunderstycket även en

tid.

23§
På utbetalarebegäranutbetalarePå begäran enavav en

beslutafår Skattemyndighetenbesluta attfår Skattemyndigheten att
skallskatteavdrag göras utanskallskatteavdrag göras utan

förmån fri hemresatillförmån hänsynfri hemresatillhänsyn avav
kostnad förförersättningellerkostnad förförersättningeller

kommu-med allmännahemresakommu-allmännamedhemresa
dockgällernikationer. DettadockgällerDettanikationer.

fönnånen ellerdeldenendast tillförmånen ellerden deltillendast
överstiger detinteersättningendetöverstigerinteersättningen

får enligt 12drasbeloppfår enligtdrasbelopp avsomavsom
inkomstskattelagen§till kap. 23bpunkt anvisningarna3 av

1998:000.kommunalskattelagen§33
1928:370.

kap.9
§2

skallFörmånerskall tasSkattepliktiga förmåner uppsom
tillskallintäkt ettbestäms tasvärdetill uppett somtas somupp

enlighetibestämsvärdeoch14, 15med kap.8enligheti som
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Sådan17 drivmedelsfönnån§§. med kap.8 14, 15 och 17 §§.
i punkt Sådan2 sjunde drivmedelsfönnånsom avses som

.stycket tillanvisningarna 42 § i kap.56 §6 inkomstskat-av avses a
kommunalskattelagen telagen 1998:000 skall dock
1928:370 skall dock värderas värderas till marknadsvärdet.
till marknadsvärdet.

På begäran arbetsgivaren På begäran arbetsgivarenav av
får Skattemyndigheten fårbestämma Skattemyndigheten bestämma

förmånenvärdet förmånenvärdetav om av om
det finns grund för jämk- det finns grund för jämk-

ning bilfönnånvärdet eller ning bilfönnånvärdet ellerav av av av
kostförrnån enligt punkt 4 andra kostfönnån enligt kap.56 13 och
eller tredje stycket §§anvisning- 13 inkomstskattelagen, ellerav a

till § kommunalskatte-42arna
lagen 1928:370, eller

bostadsfönnånsvärde bostadsförmånsvärdesom som
bestäms enligt 8 kap. 15 avvi-§ bestäms enligt kap.8 l5 § avvi-
ker med från%10 det kerän med från%10 detänmer mer
värde följer § första42 värde följer kap.56 1som av som av
stycket och punkt 1 andra stycket och §§14 inkomstskattelagen.

till denanvisningarnaav para-
grafen.

Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren skattemyndig-om
hetens beslut.

ll kap.
9 §

Skattemyndigheten fattar varje beslut skattens storlek enligtom
årligaden taxeringen grundläggande beslut slutli skatt. Slutligom g

skatt kan bestämmas också omprövningsbeslut och till följdgenom
beslut domstol.av av
Med slutlig skatt Med slutlig skattavses sum- avses sum-

skatter och avgifter enligt skatter och avgifter enligtman av man av
10 minskad§ med skattereduk- l0 minskad§ med skattereduk-
tion enligt 11 tion enligt kap.59 10-10 b §§

inkomstskattelagen 1998:000.

12§
När den slutliga skatten be- När den slutliga skatten be-

gällerstäms gälleratt egenavgifterstäms att en-
kommunal inkomstskatt ligt lagen 1981:691 social-om

räknas med ledningi avgifter debiterasut post grundvalen av
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försäkringsförhål-uppgifterfor.skatte.sat.s&#39;den in- omsomav
den all-lämnasskatt- landengäller för denkomståret avsom

försäkringskassan.hemorzskømmunen,skyldige männai
och

enligt lagenegenavgifter
socialavgifter de-1981:691 om

uppgiftergrundvalbiteras av
försäkringsförhållanden somom

försäk-allmännadenlämnas av
ringskassan.

14§
Skattemyndighetenskallhar bestämtsden slutliga skattenSedan

skattekontot.avstämninggöra aven
Skattemyndighetenskallavstämninglnnan görs

förfrån avdragslutliga skattenden göra
A-skatt,och särskilddebiterad F-skatta

avdragen A-skatt,b
kap.beslut enligt 12grundskall betalasA-skattc avsom

stycket,andra1 §
ingåttfrån vilken Sverige harmedöverförtsd skatt statsom

överföring skatt,uppbörd ochöverenskommelse avom
betalats enligte skattbetalats enligte skatt somsom

1991:586lagen1991:586 sär-lagen sär- omom
inkomstskatt förskildinkomstskatt förskild ut-ut-

elleromlands bosattaelleromlands bosatta en-en-
1991:591ligt lagen1991:591ligt lagen omom

inkomstskatt försärskildinkomstskatt försärskild
artisterutomlands bosattaartisterutomlands bosatta

tid underm.fl. för dentid undermfl. för den
beskattningsåret då denbeskattningsåret då den

obe-skattskyldige varitbosattskattskyldige varit
.skattskyldig istadigva-elleri Sverige gränsat

Sverige,här,rande vistats

läggaslutliga skattentill den
stycket,förstakap.enligt 18 3 §tillbakabetalatsa skatt som

kap.enligt 518 §tillöverförtsskattb statannanensom
stycket, ochförsta

taxeringslagenförseningsavgift enligtochskattetilläggc
1990:324.
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Denna lag träder i kraft den - - - .

Lydelse enligt lrr 29.5.97.
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tillFörslag72

ForskarskattenämndenLag om

följande.Härigenom föreskrivs

frågan förutsättningardeorskarskattenämnden1 § F prövar somom
1998:000 uppfyllda.inkomstskattelageni kap. 1811 § äranges

till Riksskatteverket.Nämnden knutenär

general-Forskarskattenämnden RiksskatteverketsOrdförande i2 § är
verket personlig suppleant.direktör med överdirektören i som

bestå och medledamöter,Nämnden skall i övrigt tre var en enav
särskild insikt iskall hapersonlig suppleant. Av ledamöterna en

forskningsfrågor.beskattningsfrågor två särskild insikt i Mot-och
gäller deras suppleanter.svarande

regeringen föroch deras suppleanter förordnasLedamöterna3 § av
forskningsrådetår. och medi-naturvetenskapligaOrdförandena itre

forskningsrådet förslag till ledamotcinska skall gemensamt avge en
humanistisk-samhällsvetenskapligaordförandenjämte suppleant, i

forskningsrådet generaldirektören förförslag till ledamot samten
förslag till suppleant.och teknikutvecklingsverketnärings- en

får behandlingen ärende isuppleant kallas delta i4 En§ ettatt av
har särskild sakkunskap inom detför ledamoten, hanstället om

område ärendetsom avser.

skall skriftligtill Forskarskattenämndenframställning5 § En vara
får förutom forskaren,viss forskare. Ansökanoch göras, avavse en

och arbetsgivarenanlitar eller anlita forskarenden att avavserav som
kvarstår tjänst.i forskaren i dennesutlandet om

vid överläggningskilj aktiga meningarOm det framkommer6 § en
rättegångsbalkentillämpas omröstning ii kap.föreskrifterna 16 om

tvistemål.
tvåochbeslutför med ordförandenForskarskattenämnden är

ledamöter, de beslutet.är ense omom

skattelätt-förutsättningarna förOm Forskarskattenämnden finner7 §
vilken tid beslutetuppfyllda, skall det i beslutetnader avser.anges

skallanlita forskarenForskaren och den anlitar eller8 § attavsersom
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underrättas nämndens beslut, han inte sökande.även ärom om

orskarskattenämndens får9 § F beslut inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den och tillämpas gångenförsta i- - -
fråga års2001 taxering.om
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73 Förslag till

Förordning upphävande kungörelsenom av

1928:404 angående utbetalande påfördastatenav

utskylder m.m.

Härigenom föreskrivs angåendekungörelsen 1928:404att
påfördautbetalande utskylder skall upphöra gällastaten attav m.m.



Författningsförslag252 SOU 1997:77

74 Förslag till
i

Förordning upphävande kungörelsenom av

1 935z77 angående utfärdande bevis rörandeav

beskattning rederirörelse i Sverigeav

angåendeHärigenom föreskrivs kungörelsen 1 935177att ut-
fardande bevis beskattningrörande rederirörelse i Sverige skallav av
upphöra gällaatt - - - .
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Förslag till75

1950:431Förordning ändring i kungörelsenom

taxering ochmed vissa föreskrifter angående
skatt vid ändring i kommunaldebitering av

indelning

kungörelsen 1950:431 medHärigenom föreskrivs 5 och 6 §§att
angående och debitering skatt vidvissa föreskrifter taxering av

följ ande lydelse.kommunal indelning skall haändring i

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§I
del kommunOm del kommun Om en av enen av en

ändring i den kommunalaändring i den kommunala genomgenom
överförsöverförs till indelningen tillindelningen en an-en an-

bildarbildar kommun,kommun, en egenen egen nannan
ingåringår eller i nybildadkommun eller i nybildad kommun enen

skallskall skatte- kommuni län, skatte-kommun i län, annatannat
inom vil-i län inom vil- myndigheten i det länmyndigheten det

kommundelen enligt den äld-ket kommundelen enligt den äld- ket
så såindelningen belägen,indelningen belägen, ärär rere

tillställakan ske, tillställa det kan ske,det snartsnart
kommunstyrelsen i den kommunkommunstyrelsen i den kommun

kommundelen hörvilken kommundelen hör till vilkentill
enligt indelningenenligt den indelningen den upp-upp- nyanya

beskatt-gift de sammanlagdagift antalet skattekronor i omom
ningsbaraförvärvsinkomsterna itaxeringenkommundelen enligt

året enligt taxeringenindelningsändringen kommundeleninnan
året indelningsändringeninnani kraft.träder
träder i kraft.

stycketi förstai första stycket DetDet sägssägs somsom
angåendeangående uppgift deuppgift antalet sam-omom

beskattningsbara för-manlagdaenligt taxeringenskattekronor
enligtåret värvsinkomsternaindelningsändringeninnan taxe-

året indelningsänd-ock- ringen innani krañ, skall tillämpasträder
så kraft, skall tilläm-sin ringen träder ikommun iom en annan

också kommunhelhet införlivas med om en annanen annan pas
ingår medhelhet införlivasi nybildad i sinkommun eller enen

ingår ikommun ellerkommun. enannan
nybildad kommun.
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6§2
ocksåSkattemyndighet ocksåskall Skattemyndighet skall

i fallandra i 5 i andra fall§ i 5än §sägs än sägssom som
begäran kommunstyrelse läm- begäran kommunstyrelse läm-av av

uppgiñ antal skattekronor uppgift de sammanlagdana om na om
eller uppgift till- beskattningsbara förvärvsin-ärannan som
gänglig för Skattemyndigheten komsterna eller uppgiftannan

kommun berörs änd- tillgänglig för skatte-ärom som av som
kommunalring i indelning. myndigheten kommunom som

berörs ändring i kommunal in-av
delning.

förordning träder i kraft tillämpasDenna den och första- - -
gången fråga årsi taxering.2001om

Senaste lydelse 1992:1671.
2Senastelydelse 671.1992:l
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76 Förslag till

Förordning ändring i skogskontoförordningenom

1954:144

Härigenom föreskrivs och1 2 skogskontoförordningenatt
1441954: skall 11aföljande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l§2
förståsMed skogskonto förståsi den- Med skogskonto i den-

sådantförordning särskilt sådantförordning särskiltett ettna na
konto i bank i § kontol i bank i kap.21som anges som avses
första stycket skogskontolagen §22 inkomstskattelagen
1954:142. Vad 1998:000. Vadsägs sägssom om som om
skogskonto gäller skogs- skogskonto gäller skogs-även även
skadekonto. skadekonto.

2§
Bank, medel å Banken skall bokföra medelmottagitsom

skogskonto, skall bokföra sådantmed- skogskontopå sätt att
sådantlen framgårbok- det bokföringen hursätt att av av
framgårföringen hur belopp belopp innehavaren har in-stort stort

skattskyldig innestående neståendehar för för varje beskattnings-
beskattningsårvarje och varje ar.

förvärvskälla

Denna förordning träder i kraft den - - - .

ISenaste lydelse förordningens rubrik 1988:1521.av
2Senastelydelse 1988:1521.
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Förslag till77

Förordning ändring i förordningen 1962:521om

frivillig pensionsförsäkring hosom

Riksförsäkringsverket

Härigenom föreskrivs ochll förordningen 1962:52114 §§att
Riksförsäkringsverketfrivillig pensionsförsäkring hos skall haom

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11§2
Önskar Önskarnågon någonenligt punkt 1 enligt kap.53

till § kom-31 3 § inkomstkatte/agenanvisningarnaav
förbehållmunalskattelagen förbehåll1998:000göra göra attom

försäkring, försäkring, uppjâ/ller kra-attom som annars en som
varit hänföra till pensionsför- för pensionsförsäkring,att ven en

såsomsäkring, skall kapi- skall kapitalförsäk-anses anses som en
talförsäkring, skall han i ring, skall han i samband medsam-
band med inbetalning försäk- inbetalning försäkringsavgif-av av
ringsavgiñen särskild blankett särskild blankett göraten an-

anmälan detta. Ifylld mälan detta. Ifylld blankettgöra om om
blankett insändes med till insändes med till Riksför-post post

säkringsverket.Riksförsäkringsverket.

14
På återköpframställning försäkrad skall försäkring medgesav av
återköpsvärdet pensionsålder uppgårvid högsta medgivna tillom

Återköpsvärdethögst kronor10 000 och pension inte har beviljats.
pensionsålder återköpstid-vid högsta medgivna beräknas efter de vid

fönnånema. återköpsvärdetfastställdapunkten Till grund för läggs
samtliga avgifter försäkradeden erlagt till den frivilligasom
pensionsförsäkringen.

återköppensionHar beviljats skall medges pensionen enligtom
gång året.första stycket skall8 betalas§ ut en om

får återköpRiksförsäkringsverket i övrigt medgeäven av
försäkring i särskilda undantagsfall.

Oversti återköpsvärdet Om Riksförsäkringsverket harger
återköp10 kronor och har riksför- funnit kan000 medgesatt

återköpsäkringsverket funnit detta enligt kap. §53 17 in-att men
kan skall komstskattelagen 1998:000medges, ärendet fåröver-
lämnas till riksskatteverket medgivandeför ske bara efter av



SOU 1997:77 F örfattningsförslag 257

prövning enligt punkt 1 sextonde Skattemyndigheten, skall ärendet
stycket tillavanvisningarna 31 § överlämnas till denna för pröv-
k ls ka l ning enligt nyssnämnda lagrum.t t0 m m u n a e ag e n
1928:370.

Återköpsvärdet beräknas enligt grunder regeringen fastställer.som

Denna förordning träder i kraft den - - - .

Förordningen omtryckt 1976:1048. Senaste lydelse förordningens rubrikav
1976:1048.
2Senastelydelse l 993: 1725.
3Senastelydelse 1985:973.

9 17-0718
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Förslag till78

Förordning ändring i förordningen l 9762504om

inkomstgarantier för konstnärerom

Härigenom föreskrivs förordningen4 1976:504§ in-att om
komstgarantier för konstnärer skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§I
årsinkomst förståsMed årsinkomst förståsMed densum-

taxerad förvärvsinkomst årettaxerade förvärvsinkomstenman av
året kalenderårföre det inkomst- kalenderårföre det inkomstga-
garantin och inkomst rantin ökad med överskottavser, av avser
kapital minskad med sådant kapital eller minskad medun- av un-
derskott förvärvskälla derskott kapitali år.intesom av samma
har påverkat den taxerade fär- Avdrag skall ske för den in-
värvsinkamsten. Avdrag skall ske komstgaranti ingåttkan ha isom
för den inkomstgaranti kan den taxerade jkirvärvsinkomsten.som

ingåttha i förvärvskällan.

innehavareHar inkomstgaranti inte inte varit bosatttaxerats,av
här i landet eller inte varit bosatt här i landet under hela det beskatt-
ningsår, den taxerade förvärvsinkomsten såsomskall hanssom avser,
årsinkomst räknas hans faktiska inkomst under beskattningsårsamma
med avdrag för inkomstgaranti ingåden kan däri.som

Visare innehavare inkomstgaranti, hans inkomst underattav
kalenderåret efter uppgåavdrag för inkomstgarantin kan tillväntas
väsentligt lägre belopp följer första eller andra stycket,än som av
skall det lägre årsinkomst.beloppet hansanses som

förordningDenna träder i kraft den - - - .

Senaste lydelse 1992:1262.
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Förslag till79

Förordning upphävande förordningenom av

1979:824 allmänt investeringskontoom

Härigenom föreskrivs förordningen 1979:824 allmäntatt om
investeringskonto skall upphöra gällaatt - - - .
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Förslag till80

i förordningen 1979:825Förordning ändringom

upphovsmannakontoom

föreskrivs förordningen 1979:825Härigenom l §att om upp-
hovsmannakonto skall ha följande lydelse.

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

1§
upphovsmannakontoupphovsmannakonto MedMed

förståsförstås i denna förordningförordningi denna ettett
sådantsådant särskilt konto i bankkonto i banksärskilt somsom

§ inkomstskatte-.stycket lagen i 29 kap.i § första 12 avsesanges
1998:000.upphovsmanna- lagen1979:611 om

konto.

i kraft denförordning träderDenna - - - .
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tillFörslag81

Förordning ändring i skatteregisterförordningenom

1980:556

föreskrivsHärigenom och 5 skatteregisterförordningen4att
l980:556l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

4§2
ändamål denRegisteransvariga myndigheter skall för de och i

följande myndighe-utsträckning nedan begäran lämnasom anges
uppgifter medium för automatisk databehandling.ter

ÄndamålMyndighet Uppgifter

studiestöds- Uppgifter Kontroll ansök-Centrala in-om av
komst tjänst, ningar uppskovnämnden in- omav
komst närings- med betalningenav av
verksamhet, inkomst studiemedelsavgifter

ifrågakapital och för- studiestödomav
mögenhet. och avskrivningom

studieskuldav som
tid före den lavser

januari 1989.

ansök-Uppgifter Kontrollin-om av
komst tjänst, ningar studie-omav

nedsättninginkomst närings- stöd,av om
årsbeloppverksamhet, inkomst ochav om

och avskrivningkapital stu-om re- avav
dielån faststäl-gistrering i sjömans- samt

årsbelopp.registret. lande av

Kontroll ansök-av
lånningar tillom

förhemutrustning
och vissaflyktingar

andra utlänningar
ärendensamt om
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återbetalning så-av
lån.dana

Riksförsäkringsver- Uppgifter brutto- Kontroll sjukpen-om av
ket intäkt tjänst och ninggrundande in-av

frånavdrag intäkten komst.
uppgiftersamt om

nettointäkt för-av
värvskälla.

Uppgifter Pensionsberäkning.om pen-
sionsgrundande in-
komst med delbe-
lopp.

Uppgifter enligt 25 Fastställande§ av un-
derhållsstödoch26 l§ 3 ochsamt

lagen återbetalningsskyl-1996:1030
underhållsstöd. dighet enligt lagenom

1996:1030 om un-
derhållsstöd.

Uppgifter in- Beräkning och kon-om
komst i 4 troll bostadsbi-som anges av
och 7 lagen drag.§§
1993:737 bo-om
stadsbidrag, med un-
dantag 4 andra§av
stycket uppgif-2-4;

förmögenhet.ter om

Statistiska central- Uppgifter skall Framställning of-som av
byrån i taxeringsupp- ñciell statistik enligtanges

giftsregister. lagen 1992:889 om
den officiella statisti-
ken.

Uppgifter kom- Beräkning utjäm-om av
munalt skatteunder- ningsbidrag enligt
lag. lagen2 §

1995:1515 ut-om
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j ämningsbidrag till
kommuner och
landsting och beräk-
ning utiämnings-av
avgift enligt 2 §
lagen 1995:1516

utj ämningsav giftom
för kommuner och
landsting.

Uppgifter Framställning of-om av
näringsverksamhet ficiell statistik enligt

i 2 kap. lagen 1992:889som avses om
19, och20 25 den officiella§§ statisti-
lagen 1990:325 ken.om
självdeklaration och
kontrolluppgifter.

Uppgifter enligt 5 Förande§ centralaav
första stycket l och företagsregistret.2
och första6 § styck-

och1 skatte-2et
registerlagen
1980:343, uppgif-

telefonnum-ter om
uppgiftermer, om

beslut konkursom
eller likvidation,
uppgifter antalom
lämnade kontroll-
uppgifter samt upp-
gifter inkomstom av
andra förvärskällor

tjänst.än

frånUppgifter kon- Förande registretav
trollupp gifter. kontrolluppgif-över

ter.

Uppgifterna enligt första stycket skall förses med de identifie-
ringsuppgifter tekniska och administrativa uppgiftersamt som
behövs.

Underlag för uppgiftsutlämnande fårenligt första stycket hämtas
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automatisk databehandling.in medium för

lydelseFöreslagen

4§
ändamål och i denRegisteransvariga myndigheter skall för de

följande myndighe-nedan begäran lämnautsträckning som anges
databehandling.medium för automatiskuppgifterter

ÄndamålUppgifterMyndighet

Kontroll ansök-UppgifterCentrala studiestöds- över- avom
underskott ningar uppskovskott ochnämnden om

betalningennärings- medtjänst, avav
studiemedelsavgifteroch ka-verksamhet

fråga studiestödipital fönnögen-samt om
avskrivningochhet. om

studieskuld somav
före dentid lavser

januari 1989.

Kontroll ansök-Uppgifter över- avom
studie-och underskott ningarskott om

nedsättningstöd,tjänst, närings- omav
årsbelopp ochoch ka-verksamhet omav

regi- avskrivningpital stu-samt om av
dielån faststäl-strering i sjömans- samt

årsbelopp.landeregistret. av

ansök-Kontroll av
lån tillningar om

förhemutrustning
flyktingar och vissa

utlänningarandra
ärendensamt om

återbetalning så-av
lån.dana

sjukpen-Uppgifter KontrollRiksförsäkringsver- avom sam-
manlagda intäkter ninggrundande in-ket
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och sammanlagda komst.
avdrag tjänsti samt
uppgifter över-om
skott tjänst,av
näringsverksamhet
och kapital.

Uppgifter Pensionsberäkning.om pen-
sionsgrundande in-
komst med delbe-
lopp.

Uppgifter enligt 25 Fastställande§ av un-
derhållsstöd26 och och§ l 3samt
återbetalningsskyl-lagen 1996:1030

underhållsstöd. dighet enligt lagenom
1996: 1030 om un-
derhållsstöd.

Uppgifter in- Beräkning och kon-om
komst i troll bostadsbi-som anges av

b och4-4 7 lagen drag.§§
1993:737 bo-om
stadsbidrag, med un-
dantag 4 andra§av
stycket och2 upp-
gifter fönnögen-om
het.

Statistiska central- Uppgifter skall Framställning of-som av
byrån i taxeringsupp- ficiell statistik enligtanges

giftsregister. lagen 1992:889 om
den officiella statisti-
ken.

Uppgifter kom- Beräkning Litjärn-om av
munalt skatteunder- ningsbidrag enligt
lag. lagen2 §

1995:1515 ut-om
jämningsbidrag till
kommuner och
landsting och beräk-
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ning utjämnings-av
avgift enligt 2 §
lagen 1995:1516

utjämningsavgiftom
kommunerför och

landsting.

Sådana uppgifter Framställning of-om av
näringsverksamhet ficiell statistik enligt

1992:889i kap. lagen2som avses om
och officiella statisti-19, 20 25 den

lagen 1990:325 ken.om
självdeklaration och
kontrolluppgifter.

Uppgifter enligt Förande centrala5 § av
första stycket och företagsregistret.l 2
och första stycket6 §

och1 skatte-2
registerlagen
1980:343, uppgif-

telefonnum-ter om
uppgiftermer, om

beslut konkursom
eller likvidation,
uppgifter antalom
lämnade kon-
trolluppgifter samt
uppgifter över-om

ochskott underskott
näringsverksam-av

het och kapital.

från registretUppgifter Förandekon- av
gifter. kontrolluppgif-trollupp över

ter.

identifie-Uppgifterna enligt första stycket skall förses med de
och administrativa uppgifterringsuppgifter tekniskasamt som

behövs.
får hämtasenligt första stycketUnderlag för uppgiftsutlämnande

automatisk databehandling.in medium för
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5§
Uppgifter enligt 5 och 6 Uppgifter§§ enligt och5 6 §§

skatteregisterlagen 1980:343 skatteregisterlagen 1980:343
organisa- organisa-om personnummer, om personnummer,

tionsnummer, finna, ad- tionsnummer, firma, ad-namn, namn,
och fårhemortskommun hemortskommun, huvud-ress ress,

begäran lämnas medium fårför kontor och begäranut säte
automatisk databehandling till lämnas medium förut auto-
myndighet behöver uppgif- matisk databehandling tillsom myn-

för aktualisering dighet behöver uppgifternaterna av myn- som
dighetens register. för aktualisering myndighe-av

register.tens

Denna förordning träder i kraft den - - - .

Förordningen omtryckt 1983:145.
2Senastelydelse 1996:1040.
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Förslag till82

Förordning ändring i förordningen 1980:1068om
ändrade bestämmelser i fråga räntebidrag förom om

energisparlån

1068Härigenom föreskrivs förordningen 1980: änd-2 §att om
energisparlånfrågarade bestämmelser i räntebidrag för skall haom

följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2
året lånetiden och för följ skallFör det andra varje ande denav

garanterade höj medräntesatsen as
procentenheter procentenheter0,50 0,50om om

småhussmåhusräntebidraget räntebidragetett ettavseravser
enligtprivatbostad enligt 5 § privatbostad 2utgör ärsom som en

inkomstskattelagenkom als ka la kap. 8-12 §§t tm u n e g e n
1928:370, 1998:000,

småhusprocentenheter räntebidraget i fall0,25 annatavserom
som i eller flerfamiljshus.län anges

årligenden skall ske denHöjningen garanterade lräntesatsenav
fråga lån småhusi för i första stycketjanuari om som anges om

lånet åtgärder något årenhar utförts under 1975-1980avser som av
lånet har föreoch betalats 1982.utom

förordning träder i kraft denDenna - - - .

1 lydelse 1990:1096.Senaste
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Förslag till83

1982:805förordningenändring iFörordning om

medel till Vittnen,allmännaersättning m.m.avom

1982:805förordningenföreskrivs lHärigenom §att om er-
följandeskall hatill vittnen,medelsättning allmänna m.m.av

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l
förersättningföreskrivsförfattningi lag ellerOm det attannanen

eller andramål vid domstolarnågons ärendeni ellerinställelse
bestämmelsermedel enligtallmännabetalasmyndigheter skall av

för-enligt dennaersättningenberäknasmeddelar,regeringensom
ordning.

reseersätt-förkostnadernödvändigakanErsättningen resaavse
inkomstmistadersättning förtraktamenteuppehällening och samt

tidsspillan.ersättning förförlustekonomiskeller annan
inkomstskatte-§Av 8 kap. 28kommunalskattela-§Av 19

framgår1998:000framgår lagen1928:370 attatt er-gen
förord-enligt dennaersättningförordningenligt dennasättning

skettinteinställelsening förinte skettinställelseför somsom
skattefri.yrkesmässigttill ickeräknasyrkesmässigt är

skattepliktig inkomst.

kraft denförordning träder iDenna - - - .

Senaste lydelse 1988:323.
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84 Förslag till

Förordning ändring i förordningen l 983:974om

statligt räntestöd vid förbättring bostadshusom av

Härigenom föreskrivs förordningen2 § 1983:974 statligtatt om
räntestöd vid förbättring bostadshus skall ha följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Räntebidrag lämnas till hus med bostadslägenheterägare av som

upplåts med hyres- eller bostadsrätt bostadshus till ägaresamt av
mindre värmeanläggningar för flera hyres-är ellersom gemensamma
bostadsrättshus.

frågaI två-eller frågaI två-ellerom en- om en-
familj upplåtsshus med familj shus upplåts medsom som
hyresrätt lämnas räntebidrag hyresrätt lämnas räntebidragen- en-
dast huset beläget fas- dast husetär beläget fas-ärom om
tighet näringsfastighet tighetutgör näringsfastighetutgörsom som
enligt § kommunalskattelagen5 enligt kap. §2 14 inkomsntrkatte-
1928:370. lagen 1998:000.

Denna förordning träder krafti den - - - .

1 Förordningen omtryckt 1990:922.
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Förslag till85

förordningen 1984:692ändring iFörordning om

företagsregistretdet allmännaom

1984:692 detförordningenföreskrivs 3Härigenom §att om
företagsregistret följande lydelse.skall haallmänna

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3
sådana dödsbonfysiska ellerI 2 3§ personeravses

mervärdesskattförskattemyndighet har registreratshos ensom
1994:200,mervärdesskattelagenenligt

föravdrag1953:272 skalluppbördslagenenligt 39 göra§som
har betalaA-skatt arbetstagarenpreliminärbetalning attsomav

dock inteskatteavdrag,
hardödsbon barasådana arbetsgivare ellerenskilda som-

elleri arbetsgivarensanställda för arbetearbetstagare ärsom
hushålldödsboets

skatte-Riksskatteverkets centralaiarbetsgivareenskilda som-
arbetsgivare ellertillfälligaantecknatsregister har som annarssom

någon näringsverksamhetinte bedriver
ochenligt 3 4och 3 §enligt 43 3§ somsom

uppbördslagenuppbördslagen 22 §22 § samtsamt mom.mom.
skallsärskild debiteringenligtdebitering skallsärskildenligt
ellerpreliminär F-skattbetalaF-skatt ellerbetala preliminär

för inkomstsärskild A-skattinkomstsärskild A-skatt för avav
kap.näringsverksamhet enligt 13enligt kom-näringsverksamhet

inkomstskattela-§eller19283 70, 2 12munalskattelagen
1998:000.gen

sinnäringsverksamhet iiredovisat omsättningharsom
kap.enligt l14 §det beloppsjälvdeklaration överstigande som

förregistreringsskyldighet1994:200 medförmervärdesskattelagen
sådan skatt.

kraft denförordning träder iDenna - -- .

lFörordningen omtryckt 1986:549.
zSenaste lydelse 1994:226.
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Förslag86 till

Förordning ändring iom
räddnin gstjänstförordnin l 986: 107lgen

Härigenom föreskrivs 64 räddningstjänstförordningen§att
1071986: l skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

64§
älvrisken enligt 37 rädd- självrisken enligt§ 37 rädd-§

ningstjänstlagen 1986:1102 ningstjänstlagen 1986: l 102ut- ut-
belopp beloppgörs ett görsmotsvarar ett motsvararav som av som

två tvåskattekrona, beräknat det sammanlagdaöre procentper av
detpå sammanlagda skatteunder- stårskatteunderlaget tillsom

stårlaget till kommunens åretkommunens förfogande föresom
åretförfogande då dåföre det det kostnaderna uppkom-

kostnaderna uppkommit. mit.

Denna förordning träder i kraft den och tillämpas första- - -
gången fråga årsi 2001 taxering.om

Förordningen omtryckt 1995:502.
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Förslag till87

Förordning ändring i förordningen 1990:320om

ömsesidig handräckning skatteärendeniom

Härigenom föreskrivs och förordningen9 14 1990:320att om
ömsesidig handräckning i skatteärenden skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9§
Hemställan enligt lagen17 Hemställan enligt 17 lagen§ §

1990:314 ömsesidig hand- 1990:314 ömsesidig hand-om om
räckning i skatteärenden skall räckning skatteärenden skalli
innehålla innehållautredning de i utredning de iattattom om
15 lag angivna förut- lag angivna förut-15§ §samma samma
sättningarna för handräckning sättningarna för handräckning
föreligger. I hemställan skall föreligger. hemställan skalll
vidare vidareanges namn, personnum- nanm, personnum-anges

eller organisationsnummer, eller organisationsnummer,mer, mer,
adress och hemortskommun för och hemortskommun,adress

saken eller plats förden gäller. Av hem- plats för säteperson
också framgåställan skall det huvudkontor för denatt person sa-

fråga skatteärende. ken gäller. hemställan skallAvär ettom
också framgå frågadet äratt om

skatteärende.ett

Hemställan enligt 17 andra stycket lag skall därjämte§ samma
innehålla kort redogörelse for skatteärendet och skäletdet svenskaen
för hemställan.

14§
delgivning iHemställan delgivning i Hemställan omom
handlingar ifrämmande handlingar i främmandestat stat avav

svenskt skatteärende svenskt skatteärende skall in-skall in-ett ett
nehålla nehållauppgift uppgiftmottagarens mottagarensom om

ellerellerpersonnummer personnummer orga-namn, orga- namn,
ochnisationsnummer, adress och nisationsnummer, adress

hemortskommun hemortskommun, plats förhand- sätesamt om
innehåll.lingens eller plats för huvudkontor samt

innehåll.handlingensom



Författningsförslag274 SOU 1997:77

Denna förordning träder i kraft den - - - .
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Förslag till88

Förordning ändring i taxeringsförordningenom

1990:1236

Härigenom föreskrivs och taxeringsförordningen16 24att
1990:1236 skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§
skattskyldig,För endast skattskyldig, endastFörsom som

från frånhaft inkomst kapital vil- haft intäkt kapital vilkenav av
ken det gjorts avdrag för prelimi- det förgjorts avdrag preliminär

A-skatt enligt A-skatt enligt tredje3 2 3 2§ §när mom. mom.
tredje stycket uppbördslagen stycket uppbördslagen
1953:272 och inte skyl- 1953:272 och inte skyl-är ärsom som
dig självdeklaration,lämna dig lämna självdeklaration,att att
skall särskiltutfärdas med- skall utfärdas särskilt med-ett ett
delande taxe-taxeringen delande taxeringen taxe-om om
ringsmeddelande. ringsmeddelande.

innehållaTaxeringsmeddelandet skall upplysning om
skattskyldigesden postadress ochnamn, personnummer,

hemortskommun,
kontrolluppgifter enligt kap. och lagen 1990:3253 22 27

såvittälvdeklaration och kontrolluppgifter, utbetalarensom avser
frågautbetalat belopp för skattoch belopp preliminär inamn, om

varje kontrolluppgift,
inkomst kapital kapital ochoch be- överskott be-av av

slutad skatt. slutad skatt.

fårRiksskatteverket skallbestämma ytterligare upplysningaratt
lämnas i meddelandet.

16
taxeringsårSkattemyndigheten skall för varje upprätta ett

taxeringsupp giftsregister.
innehållaTaxeringsuppgiftsregistret skall uppgift om

namn, personnummer, namn, personnummer, or-or-
särskiltganisationsnummer, särskilt ganisationsnummer, re-re-

gistrerings- och redovisnings- gistrerings- och redovisnings-
jj/.siskhemortskommun och ifrågasamtnummer, nummer om
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församling, och dödsbo hemortskom-person
och församling, frågaimun om

handelsbolag huvudkontor och i
fråga juridiskannanom person
.säte,

för make för makepersonnummer personnummer
och sker med och likställs medsamtaxeringom person som

personnummerfor make vid beskattningen,annan person,
denne,

administrativa och tekniska uppgifter behövs för beskatt-som
ningen,

från frånuppgifter kontrollupp- uppgifter kontrollupp-
gifter avseende inkomst tjänst, gifter avseende inkomstslagenav
inkomst kapital och avgift för tjänst och kapital avgift församtav
pensionsförsäkring, pensionsförsäkring,

intäkter och avdrag i varje inkomstslag vid taxering till statlig
och kommunal inkomstskatt,

allmänna avdrag,
utgående ingåendeoch mervärdesskatt mervärdesskatt redo-när

visas i särskild älvdeklaration,
skattepliktig dagpenning enligt lagen 1958:295 sjömans-om

skatt och perioderantal trettio dagar för vilka den skattskyldigeom
har uppburit inkomst beskattas enligt nämnda lag,som

tillgångar och skulder skattepliktig fönnögenhet,samt
sådana10. beslut beskattning i skatteregister-7 8§om som avses

lagen 1980:343, vad gäller mervärdesskatt dock endast beslut om
skatt redovisas i särskild självdeklaration.som

får innehållaRegistret beslut skattemyndighetäven av annan
avseende skattskyldig folkbokförd i kommun inom länet.ärsom

24§
Riksskatteverket skall Riksskatteverket skallunder under

taxeringsåret taxeringsårettill statistiska till statistiskacen- cen-
tralbyrån tralbyrånpreliminära lämna preliminäralämna upp- upp-
gifter det antal skattekronor gilier de beräknadeom om samman-
och skatteören, beräknas bli lagda beskattningbara förvärvs-som
påförda grund taxeringen inkomsterna vid taxeringenpå av un-

året.året. Riksskatteverket Riksskatteverket be-under be- der
samråd samrådefter med statis- efter med statis-stämmer stämmer

centralbyrån centralbyrånvilka tid- tiska vid vilka tid-tiska vid
uppgifterna skallpunkter uppgifterna skall punkter över-över-
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sändas.sändas.
skallSkattemyndighetenskallSkattemyndigheten se-se-

december underden 15december underden 15 taxe-nasttaxe-nast
ringsåret statistiska central-tillringsåret statistiska central-till

debyrån uppgifteröversändabyrån uppgifteröversända omom
beskattningsbarasammanlagdaskattekronor ochantaldet

vidförvärvsinkomsrernapåförda påblivitskatteören taxe-som
året.året. underringenundertaxeringengrund av

förstaoch tillämpaskraft denförordning träder iDenna - --
årsgången fråga taxering.2001i om

lydelse 1994:1402.Senaste
2Senaste 1994:1402.lydelse
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89 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1990:1293om
med instruktion för skatteförvaltningen

Härigenom föreskrivs 2 kap. 12 förordningen§ 1990:att 1293
med instruktion för skatteförvaltningen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.2
12

Inom verket finns sjömansskattenämnd. Om nämndensen sam-
mansättning och uppgifter finns bestämmelser i lagen 195 8:295 om
sjömansskatt.

Till skatterättsnämnden enligt Till Skatterättsnämnden en-
lagen 1951:442 förhands- ligt lagen 1951:442 för-om om
besked taxeringsfrågori och handsbesked taxeringsfrågori
forskarskattenämnden enligt och Forskanskatterzämnden en-
lagen 1984:947 beskattning ligt lagen 1998:000 For-om om
av utländska forskare vid tillfäl- skarskattenämnden finns inom
ligt arbete Sverige finns inomi verket kansliett gemensamt som
verket kansli leds kanslichef.ett gemensamt som av en
leds kanslichef.av en

Denna förordning träder krafti den - - - .

Senaste lydelse 1991:183.
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Förslag till90

förordningenFörordning upphävandeom av

frisläpp investeringsreserver1991 :7 om av

frisläppföreskrivs förordningen l99l:7Härigenom att om av
Upphävda för-skall upphöra gälla Deninvesteringsreserver att - - - . årsfråga tidigaregäller dock fortfarande i ochordningen 2001om

taxeringar.
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91 Förslag till

Förordning upphävande förordningenom av

1991:1498 skiktgränsen för statligom

inkomstskatt vid 1993 års taxering

Härigenom föreskrivs förordningen 1991 1498 skiktgrän-att : om
för statlig inkomstskatt årsvid 1993 taxering skall upphörasen att

gälla Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i- - - .fråga års1993 taxering.om



ÖrfattningsförslagFSOU 1997:77

till92 Förslag
utlandsreseförordningenFörordning ändring iom

1991:1754

föreskrivs och utlandsreseförordningenHärigenom 6 9 §§att
skall ha följande lydelse.1991:1754

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2§
I denna förordning medavses

ersättning ochmyndighet beslutarmyndighet: den omsom-
tilltraktamente resenären,m.m.

ochdag: tiden dygnet mellan klockan 6.00 24.00,-
klockantiden dygnet mellan 0.00 och 6.00,natt:-

tiänsteställe: detsammatjänsteställe: detsamma somsom --
och §§ inkomst-punkt till i kap. 7 8i 123 anvisningarnaav
998.000,§ kommunalskattelagen skattelagen 133

1928:370,
vanliga verksamhetsorten:vanliga verksamhetsorten: --

i kap. §detsamma i punkt detsamma 12 63 in-somsom av an-
komstskattelagen,till § kommunal-33visningarna

skattelagen,

utomlands där tjänstemanstationeringsort utomlands: den ort en-
anställningsbeslirt eller beslutskall placerad enligt ettett omvara

förflyttning,
uppdrag fullgörsutrikes förrättning: tjänstgöring eller utomsom-

någon verksamhetsorten ellerden vanligaSverige änortannan
stationeringsorten utomlands,

utrikes tjänsteresa:utrikes tjänsteresa: resaenen resa --
direkt föranledddirekt föranledd ärär ut-ensom avsom av en

ellerrikes förrättningutrikes förrättning eller en resa somen resa
utomlandsstationeradstationerad denden i ärär ut- somsomsom

frånfrån Sverige förtill ellerlandet till eller Sve- företarföretar
räkning.rige för räkning. statensstatens

6§
tjänsten medVid iVid i tjänsten med egenegen resorresor

högstersättning medmed högst bil betalasbil betalas ersättning
i kap.det belopp 12det belopp i punkt 3 som angessom anges c

inkomstskattelagen§till § kom- 433anvisningarnaav
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munalskattelagen 19283 70. 1998:000.

9§1
Vid utrikes förrättning och Vid utrikes förrättning ochen en

tjänsteresa förenad med tjänsteresa förenad medär ärsom som
övernattning utomlands utanför övernattning utomlands utanför
den vanliga verksamhetsorten, den vanliga verksamhetsorten,
eller stationeringsorten eller stationeringsortenutom- utom-
lands, betalas traktamente för dag lands, betalas traktamente för dag
enligt bestämmelserna i punkten enligt bestämmelserna i kap.12

till3 § kom- och §§33 5-11 13--16 inkomst-anvisningarnaav
munalskattelagen 19283 70. skattelagen 1998:000. Trakta-
Traktamente betalas med det betalas med det normal-mente
norrnalbelopp Riksskatte- belopp Riksskatteverketsom som re-

kalenderåretverket rekommenderar för kalen- kommenderar för
deråret område områdeför det land eller för land ellerdet där re-

nå- någotdär vistas, inte vistas, interesenären senärenom om
följer eller14 15 följer eller eller§ 14 15 §got annat annatav av

eller föreskrifter eller beslut föreskrifter eller beslutav av som
meddelats med stöd meddelats med stöd första3 § 3 §som av av

första stycket. stycket.

Denna förordning träder i kraft den - w - .

1 lydelseSenaste 1994:1534.
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Förslag till93

Förordning upphävande förordningenom av

1992: 1498 skiktgränsen för statligom

inkomstskatt vid 1994 års taxering

Härigenom föreskrivs förordningen 1992:1498 skiktgrän-att om
årsför statlig inkomstskatt vid 1994 taxering skall upphöra attsen

gälla Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i- - .fråga års1994 taxering.om
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Förslag till94

upphävande förordningenFörordning om av

bemyndigande Riksskatteverket1993:959 med för

rörande handläggning ärenden enligt lagenav

1993:672 skattereduktion för utgifter förom

byggnadsarbete bostadshuspå

föreskrivs 1993:959 bemyn-Härigenom förordningen medatt
Riksskatteverket handläggning ärenden enligtdigande för rörande av

skattereduktion utgifter för byggnadsarbetelagen 1993:672 förom
bostadshus skall upphöra gällaatt - - .
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95 Förslag till

Förordning upphävande förordningenom av

1993:1200 skiktgränsen för statligom

inkomstskatt vid taxering1995 års

Härigenom föreskrivs förordningen 1993: 1200 skiktgrän-att om
årsför statlig inkomstskatt vid taxering skall upphöra1995 attsen

gälla Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i- - - .fråga års1995 taxering.om
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Förslag till96

ändring i förordningenFörordning 1994:1120om

ersättning för sjukgymnastikom

föreskrivs förordningen 1994:1120Härigenom 12 §att om
sjukgymnastik skall ha följande lydelse.ersättning för

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

12§
för sjukgym-Ersättning för sjukgym- Ersättning enen

kostnader för medkostnader för mednasts nastsresa resa
behandlingsmäs- bil vid behandlingsmässigtbil vid vid egenegen

hembesök lämnasmotiverade hembesök läm- motiveradesigt
idet beloppmed det belopp i med 16som anges som angesnas

stycket inkomst-till kap. 26 § förstapunkt 32 anvisningarnaav
kommunalskattelagen skattelagen 1998:000. För varje§23

dock minsta1928:370. varje läm- lämnasFör enresa resa
kronor.minsta ersättning ersättning tio Ersätt-dock en om omnas

för med färdme-tio kronor. Ersättning för ning annatresa resa
del det finns särskildafärdmedel lämnas lämnasmed annat om om

särskilda skäl. skäl.det finns

kostnaden skulleErsättning för med bil lämnas ävenresa egen om
det finnsfardmedel hade Endastha blivit lägre använts.annat omom

frånfår avståndet sjukgymnastenssärskilda skäl, till patienten
avståndet frånberäknas överstiga patienten till allmänmottagning en

inrättad för den därmottagning för sjukgymnastik är ortsom
mil.patienten vistas med änmer en

kraft denförordning träder iDenna -- - .
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97 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1994:1121om

läkarvärdsersättningom

Härigenom föreskrivs 12 förordningen§ 1994:1121att om
läkarvårdsersättning skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12§
Ersättning for läkares kost- Ersättning för läkares kost-en en

nader för med bil vid nader för med bil vidresa egen resa egen
sjukbesök lämnas med det be- sjukbesök lämnas med det be-
lopp i punkt 32 lopp i kap.16 §26som anges av som anges

till § kommu-anvisningarna 23 första stycket inkomstskattelagen
nalskattelagen 1928:370 1998:000 pådet grundom om av

pådet grund patientens till- patientens tillstånd motiveratärav
stånd motiverat med hembe-är med hembesök. För varje resa
sök. För varje lämnas dock lämnas dock minsta ersättningresa en

minsta ersättning kro-10 kronor.10 Ersättning fören om om resa
Ersättning för med med färdmedel lämnasnor. annatresa an- om
färdmedel lämnas detnat det finns särskilda skäl.om

finns särskilda skäl.

Ersättning för med bil lämnas kostnaden skulleävenresa egen om
ha blivit lägre färdmedel hade Endastannat det finnsanvänts.om om
särskilda fårskäl, avståndet till frånpatienten läkarens mottagning
beräknas avståndetöverstiga från patienten till allmänen
läkannottagning inrättad för den därär patienten vistas.ortsom

Denna förordning träder i kraft den - - - .
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Förslag till98

förordningenupphävandeFörordning avom
för statligskiktgränsen1994:1904 om

vid taxeringinkomstskatt 1996 års

1904 skiktgrän-förordningen 1994:Härigenom föreskrivs att om
års taxering skall upphörainkomstskatt vid 1996för statlig attsen

dock fortfarande iförordningen gällerupphävdagälla Den- -- . årsfråga taxering.1996om
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99 Förslag till

Förordning ändring i alkoholförordningenom

1994:2046

Härigenom föreskrivs 6 alkoholförordningen 1994:2046§att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
får,Alkoholinspektionen med de begränsningar följer 12som av

kap. alkohollagen 1994:1738, registrera uppgifter följande3 § om
tillståndspliktigföreträdare för verksamhet:en

föreståndare enligt kap. alkohollagen,4 7 §
serveringsansvarig enligt 6 kap. alkohollagen,3 §person

fåmansföretag fåmansföretagdelägare i delägare i
eller ifåmanvägt handelsbolag, eller i fåmanslzandelvbalag,

styrelseledamot,
verkställande direktör,
firmatecknare.

kraftförordning träder i denDenna - - - .

10 17-0718
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Förslag till100

Förordning upphävande förordningenom av

1995:1231 skiktgränsen för statligom

inkomstskatt vid 1997 års taxering

Härigenom föreskrivs förordningen 1995: 123 l skiktgrän-att om
för årsstatlig inkomstskatt vid 1997 taxering skall upphöra attsen

gälla Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i- - - .fråga års1997 taxering.om
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Förslag till101

Förordning upphävande förordningenom av

1995:1654 med bemyndigande för

Riksskatteverket enligt lagen 1995:1623 om

skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

Härigenom föreskrivs förordningen 1995: 1654 med bemyn-att
digande Riksskatteverket enligt lagen 1993: 1623 skattere-för om

riskkapitalinvesteringar skall upphöra gälladuktion för att - -- .



Författningsförslag SOU 1997:77292

tillFörslag102

förordningenFörordning ändring i 1996:382om
länsrättsinstruktionmed

Härigenom föreskrivs förordningen 1996:382 med21 §att
länsrättsinstruktion skall ha följ ande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

21 §
f°ar har tjänstgjortförordna länsrättsnotarieLagmannen en som

tillräcklig erfarenhet och iminst bedöms ha övrigtett samt vara
lämplig att eget ansvar

målhandlägga enligt uppbördsförfattningama med undantag av
målmål skatt ocharbetsgivares ansvarighet för arbetstagaresom

frånsocialavgifter arbetsgiva-enligt lagen 1984:668 uppbördom av
re,

mål vilkaandra fall förut handlägga ii än nämntsäven som
saken uppenbar,är

mål avräkning utländsk skatt,handlägga om av
målmål enligt lagen handlägga skatt påhandlägga om

enligt1951:763 statlig inkomst- ackumulerad inkomst 60om
inkomstskattelagenackumulerad inkomst, kap.skatt på

1998:000,

mål taxerings-förseningsavgift enligt kap. 5handlägga 5 §om
1990:324, ochlagen

mål taxeringsñågor gäller ändring belopphandlägga avom som
kr.högst 0005om

f°ar målstycket inteFörordnanden enligt första äravse som
någonsvåra kräver särskildorsakomfattande eller eller som av annan

erfarenhet.

kraft denförordning träder iDenna - - - .
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Förslag till103

Förordning upphävande förordningenom av

1996:805 med bemyndigande för Riksskatteverket
rörande handläggning ärenden enligt lagenav

1996:725 skattereduktion för utgifter förom

byggnadsarbete bostadshuspå

föreskrivsHärigenom förordningen 1996:805 med bemyn-att
digande för Riksskatteverket rörande handläggning enligtärendenav

1996:725lagen skattereduktion för utgifter för byggnadsarbeteom
skallbostadshus upphöra gällaatt - - - .



örfattningjörslagF294 SOU 1997:77

Förslag till104

Förordning med bemyndigande för Riksskatteverket
meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagenatt

1 8:00099

Regeringen bemyndigar Riksskatteverket meddela verkställig-att
frågahetsföreskrifter i om

genomsnittliga produktionskosmader för djur enligt kap.17 5 §
inkomstskattelagen 1998:000,

genomsnittspris för lunch enligt kapt lag,56 3 och§ samma
nybilspriser enligt kap. och56 4 4 lag, ocha samma

fartområdenfartyg och enligt kap.58 5 och 6 lag.§§ sammaa

dåDenna förordning träder i kraft den förordningen- - -
13481986: med bemyndigande för Riksskatteverket meddelaatt

vissa föreskrifter till kommunalskattelagen 1928:370 skall upphöra
frågagälla. Den upphävda förordningen dockgäller fortfarande iatt

årsföreskrifter skall tillämpas vid 2000 och tidigareom som
taxeringar.



SOU 1997:77 Författningsfrärslag 295

Förslag till105

dubbelbeskattningsavtalLag mellan Sverige ochom
Australien

Härigenom föreskrivs följ

Det avtal för1 § undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte-att
flykt beträffande inkomstskatter Sverige och Australien under-som
tecknade den 14 januari 1981, skall gälla lag häri landet.som

innehåll framgår bilagaAvtalets till denna lag.av

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas månendast i den dessa
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

Om obegränsat3 § skattskyldig förvärvar inkomsten person som
enligt bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Australien,

sådanskall inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas

Denna lag träder krafti den gångenoch tillämpas första vid- - -
års taxering.2001

Genom lagen upphävs förordningen 1981:1006 dubbelbe-om
skattningsavtal mellan Sverige och Australien.

upphävdaDen förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
årsoch tidigare2000 taxeringar.

Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.



örfattninggörslagF296 SOU 1997:77

till106 Förslag
iändring lagen 1983:534Lag om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Bangladesh

frågaHärigenom föreskrivs i 1983 :534lagen dubbelbe-om om
skattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh

dels skall upphöra4 gälla,§att att
dels skall ha följ ande lydelse.3 §att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Om det Om obegränsat .skattskyl-atten person anser en

vidtagits åtgärd för dig förvärvar inkomstnågon som person
honom har medfört eller kommer enligt bestämmelserna isom av-

medföra beskattning talet skall beskattas endast iatt en som
strider bestämmelserna Bangladesh, skall sådan inkomstimot av-
talet, kan han ansöka rättelse med vid Sve-taxerininte itasom gen
enligt artikel punkt avtalet.25 1 i rige.
Sådan ansökan skall hosgöras

och börregeringen inominges
den tid nämnda be-isom anges
stämmelse.

gångenlag träder i kraftDenna den och tillämpas första vid- - -
års taxering.2001
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Förslag till107

ändring i förordningenLag 1983:858om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Bangladesh

frågaHärigenom föreskrivs i förordningen 1983:858om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh

dels bilaga skalll upphöra gälla,att att
dels ha2 skall följ ande lydelse.§att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Vid tillämpningen dubbel- Vid tillämpningen dubbel-av av

beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
framgårde anvisningar framgårde anvisningarsom av som av

bilagorna 1 och bilaga

lag gångenDenna träder i kraft den och förstatillämpas vid- - -
års taxering.2001



ärfattningyärslagF SOU 1997:77

tillFörslag108

ändring i lagen 1991:606Lag om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Härigenom föreskrivs och lagen 1991:6063 4 §§att om
dubbelbeskatmingsavtal mellan Sverige och Belgien skall ha följ ande
lydelse.

lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

3§
Om skattskyl-Om bosatt obegränsatiärperson enen som

förvärvar dig förvärvarSverige inkomst inkomstsom person
enligt bestämmelserna artikel enligt bestämmelserna8i isom av-
punkt artikel punkt eller talet skall beskattas endast Bel-13 3 i

och skallartikel punkterna sådan inkomst19 1 2 i integien, tasav-
talet beskattas endast Belgien vid Sverige.med taxerin ii gen
skall sådan inkomst medinte tas
vid Sverige. Taxerastaxeringen i

fråga till statligi in-personen
komstskatt för inkomstannan

hänföra till förvärvs-är attsom
inkomst skall dock följande iakt-

statligaFörst uträknas dentas.
inkomstskatt skulle ha på-som
förts den skattskyldi helagesom
förvärvsinkomst beskattats en-
dast Sverige. Därefter fastställsi
hur den sålundastor procent

helauträknade skatten utgör av
den beskattningsbara inkomst på

Medvilken skatten beräknats.
den därmed erhållna procent-

skatt den för-påutsatsen tas
skall beskattasvärvsinkomst som

Förfarandet skallSverige.i an-
vändas endast detta leder tillom
högre skatt.



SOU 1997:77 F örfattningsförslag

4§
Bestämmelsema i punkt 10 Bestämmelserna i kap.6 12 §

andra stycket inkomstskattelagen 1998:000anvisningarnaav
till 53 § kommunalskattelagen frågagäller inte i delägare iom

fråga1928:370 sådangäller inte i utländsk juridiskom person
sådandelägare i utländsk juridisk i tredje stycket isom avses

i b nämnda paragraf ochi angivna ärperson som avses som
stycke och hemmahörande hemmahörande i Belgien. Förärsom
i Belgien. För delägares inkomst sådandelägares inkomst i i Bel-

sådani Belgieni hemmahörande gien hemmahörande utländsk
utländsk juridisk medges juridisk medges inteperson person av-
inte avdrag enligt 6 § a1 drag enligt kap. § inkomst-6 11mom.
lagen 1 7:5 76 statlig94 skattelagen.in-om
komstskatt.

lag träder kraft gångenDenna i den och tillämpas första vid- - -
års2001 taxering.



örfattningyörslag300 F SOU 1997:77

109 Förslag till

dubbelbeskattningsavtalLag mellan Sverige ochom

Brasilien

Härigenom föreskrivs följ ande.

§ Det förl avtal undvikande dubbelbeskattning beträffandeav
inkomstskatter Sverige och Brasilien undertecknade den 25 aprilsom
1975 skall, tillsammans med det protokoll fogat till avtaletärsom
och del detta, gälla lag här i landet.utgörsom en av som

Avtalets och protokollets innehåll framgår bilaga till dennaav
lag.

Avtalets2 § beskattningsregler skall måntillämpas endast i den dessa
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

Om obegränsat3 § skattskyldig förvärvar inkomsten person som
enligt bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Brasilien,

sådanskall inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas

Denna lag träder i kraft den och tillämpas gångenförsta vid- - -
års2001 taxering.

Genom lagen upphävs förordningen 1975:1427 tillämpningom
avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande dubbel-av av

beskattning beträffande inkomstskatter.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid

års2000 och tidigare taxeringar.
Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan

upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

lBilagan har uteslutits i detta betänkande.



ElfattningsfötávlagF 301SOU 1997:77

tillFörslag110

ochdubbelbeskattningsavtal mellan SverigeLag om

Grekland

Härigenom föreskrivs följ

dubbelbeskattning och förhindrandeavtal för undvikandeDet1 § av
inkomst och förmögenhetskatteflykt beträffande skatter somav

skall gällaoch Grekland undertecknade den 6 oktober 1961,Sverige
här i landet.lagsom

bilagainnehåll framgår lag.till dennaAvtalets av

månendast i den dessaAvtalets beskattningsregler skall tillämpas§2
inskränkning skattskyldighet i Sverigemedför den som annarsav

skulle föreligga.

skattskyldig förvärvar inkomstOm obegränsat§3 sompersonen
sådanskallbeskattas i Grekland,artikel XXIII skall endastenligt 4§

taxeringen i Sverige.inte med vidinkomst tas
fysisk ellerförvärvar inkomstenOm den är etten personsom

tillförvärvsinkomst vid taxeringenoch har beskattningsbardödsbo
inkomstskatten dennainkomstskatt, skall den statligastatlig

beräknas till den procentuellaföljande Skatten skallberäknas sätt.
statligaförvärvsinkomsten denden beskattningsbaraandel somav

förvärvsin-den beskattningsbarainkomstskatten skulle ha utgjort av
hade med vid taxeringen.komsten, inkomsten tagitsom

gångenförsta vidkraft och tillämpaslag träder i denDenna - - -
års taxering.2001

tillämpning1963:497upphävs kungörelsenGenom lagen avom
ingånget avtaloktober 1961Sverige och Grekland den 6mellanett

skatteflyktoch förhindrandedubbelbeskattningundvikandeför avav
å fönnögenhet.inkomst ochbeträffande skatter

tillämpas viddock fortfarandekungörelsen skallupphävdaDen
års taxeringar.och tidigare2000

till denhänvisningarförfattningi lag ellerFörekommer annan
gälla denna lag.skall hänvisningenkungörelsenupphävda

lBilagan betänkande.i dettahar uteslutits



F ärfattnin302 gsförslag SOU 1997:77

111 Förslag till

Lag dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochom

Israel

Härigenom föreskrivs följ ande.

1 § Det avtal for undvikande dubbelbeskattning beträffande skatterav
å inkomst och förmögenhet Sverige och Israel undertecknadesom
den 22 december 1959, skall gälla lag här i landet.som

innehållAvtalets framgår bilaga till denna lag.av

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas månendast i den dessa
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

Om3 § obegränsat skattskyldig förvärvar inkomsten person som
enligt artikel XVII skall2 beskattas§ endast sådani Israel, skall
inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas

Om den förvärvar inkomsten fysisk ellerärsom etten person
dödsbo och har beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxeringen till
statlig inkomstskatt, skall den statliga inkomstskatten denna
beräknas följande Skatten skall beräknas tillsätt. den procentuella
andel den beskattningsbara förvärvsinkomsten den statligaav som
inkomstskatten skulle ha utgjort den beskattningsbara förvärvsin-av
komsten, inkomsten hade tagits med vid taxeringen.om

Denna lag träder i kraft den och tillämpas gångenförsta vid- - -
års2001 taxering.

Genom lagen upphävs kungörelsen 1960:617 tillämpningom av
mellan Sverige och Israel den december ingånget22ett 1959 avtal

för undvikande dubbelbeskattning beträffande åskatter inkomstav
och fönnögenhet.

Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas vid
årsoch2000 tidigare taxeringar.

Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan
upphävda kungörelsen skall hänvisningen gälla denna lag.

lBilagan har uteslutits i detta betänkande.



F irfattningjörslaSOU 1997:77 g

Förslag till112

ändring i lagen 1983:182Lag omom
Italiendubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

fråga dubbelbe-Härigenom föreskrivs i lagen 1983: 182om om
skattningsavtal mellan Sverige och Italien

dels skall upphöra gälla,4 § attatt
skall följandedels ha lydelse.3 §att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3§
skattskyl-det Om obegränsatOm attanser enen person

åtgärd dig förvärvar inkomstvidtagits förnågon som person
eller kommer enligt bestämmelsernahonom har medfört isom av-

beskattning talet skall beskattas endastmedföra iatt en som
bestämmelserna Italien, skall sådan inkomststrider i intemot av-

rättelse med vid Sverige.talet, kan han ansöka taxerin itasom gen
artikel punkt avtalet.enligt 26 l i

Sådan ansökan skall hosgöras
och börregeringen inges inom

nämnda be-den tid isom anges
stämmelse.

gångenoch tillämpas första vidlag träder i kraft denDenna - - -
års taxering.2001



304 F örfattningsfärslag SOU 1997:77

113 Förslag till

Lag ändring i förordningen 1983:857om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Härigenom föreskrivs frågai förordningen 1983:857om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

dels bilaga skalll upphöraatt gälla,att
dels skall2 ha följande§ lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Vid tillämpningen dubbel- Vid tillämpningen dubbel-av av

beskattningsavtalet och det till beskattningsavtalet och det till
avtalet fogade protokollet skall avtalet fogade protokollet skall
iakttas de anvisningar fram- iakttas de anvisningar fram-som som
går bilagorna 1 och går bilagaav av

Denna lag träder i kraft den och tillämpas gångenförsta vid- - -
års2001 taxering.



örfattningyörslagFSOU 1997:77

Förslag till114

l986:76ändring i lagenLag omom

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Jamaica

frågai lagen l986:76 dubbelbe-Härigenom föreskrivs om om
skattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

dels skall upphöra gälla,4 §att att
dels skall ha följ ande lydelse.3 §att

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

3§
Om obegränsat skattskyl-Om detatt enen person anser

dig förvärvar inkomstvidtagits åtgärd förnågon personsom
bestämmelsernamedfört eller kommer enligthonom har i av-som

endasttalet skall beskattasmedföra beskattning iatt somen
skall sådan inkomststrider bestämmelserna Jamaica,imot av-

vid Sve-han ansöka rättelse medtalet, kan taxeringen iinte tasom
enligt artikel punkt avtalet.25 1 i rige.
Sådan ansökan skall hosgöras

och börregeringen inges inom
nämnda be-den tid iangessom

stämmelse.

gången vidoch tillämpas förstalag träder i kraft denDenna - - -
års taxering.2001



F örfattningsfärslag3 06 SOU 1997:77

Förslag115 till

ändringLag i förordningen 1986:733om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Jamaica

frågaHärigenom föreskrivs i förordningen 1986:733om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamacia

dels bilaga l skall upphöra gälla,att att
dels skall2 ha följande§ lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Vid tillämpningen dubbel- Vid tillämpningen dubbel-av av

beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
framgårde anvisningar framgårde anvisningarsom av som av

bilagorna 1 och bilaga

Demia lag träder i kraft den gångenoch tillämpas första vid- - -
års2001 taxering.
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Förslag till116

1983:203ändring i lagenLag omom
mellan Sverige ochdubbelbeskattningsavtal Japan

fråga dubbelbe-i lagen 1983:203Härigenom föreskrivs omom
mellan Sverige och Japanskattningsavtal

dels skall upphöra gälla,4 § attatt
följande lydelse.dels skall ha3 §att

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

3§
skattskyl-Om obegränsatdetOm att enperson anseren

inkomstförvärvaråtgärd för digvidtagits någon personsom
enligt bestämmelsernaeller kommerhar medfört ihonom av-som
skall beskattas endast iJa-beskattning taletmedföraatt somen
skall sådan inkomstbestämmelsernastrider intei tasmot av- pan,
vid Sverige.rättelse medkan han ansökatalet, taxeringen iom

artikel punkt avtalet.enligt 24 1 i
hosansökan skallSådan göras

och bör in inomregeringen ges
nämnda be-den tid iangessom

stämmelse.

gången vidtillämpas förstakraft den ochlag träder iDenna - - -
års taxering.2001



308 F ärfattningyörslag SOU 1997:77

117 Förslag till

Lag ändring i förordningen 1983:769om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Härigenom frågaföreskrivs i förordningen 1983:769om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

dels bilaga skall1 upphöra gälla,att att
dels 2 skall ha följande§ lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Vid tillämpningen dubbel- Vid tillämpningen dubbel-av av

beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar framgår de anvisningar framgårsom av som av
bilagorna och1 bilaga

Denna lag träder i kraft den gångenoch tillämpas första vid- - -
års2001 taxering.



Författningsförslag 309SOU 1997:77

Förslag till118

ochmellan SverigedubbelbeskattningsavtalLag om

Jugoslavien

följ ande.föreskrivsHärigenom

beträffande skatterundvika dubbelbeskattningföravtalDet1 § att
underteck-JugoslavienSverige ochförmögenhetochinkomst som

protokolldetmedskall, tillsammansjuni 1980 ärnade den 18 som
lag här igälladel detta,ochavtaletfogat till utgör somen avsom

landet.
bilagaframgårinnehåll till dennaprotokolletsochAvtalets av

lag.

mån dessadenendast iskall tillämpasbeskatmingsreglerAvtalets2 §
Sverigeskattskyldighet iinskränkning denmedför som annarsav

skulle föreligga.

inkomstförvärvarskattskyldigobegränsatOm3 § sompersonen
i Jugoslavien,beskattas endastskallbestämmelserna i avtaletenligt

Sverige.taxeringen isådan med vidinkomst inteskall tas

gången vidförstaoch tillämpaskraft denträder ilagDenna - - -
års taxering.2001

dubbelbeskatt-l982:70förordningenupphävsGenom lagen om
och Jugoslavien.Sverigeningsavtal mellan

vidfortfarande tillämpasskall dockförordningenupphävdaDen
års taxeringar.tidigareoch2000

till denhänvisningarförfattningi lag ellerFörekommer annan
lag.gälla dennaskall hänvisningenförordningenupphävda

lBilagan betänkande.-uteslutits i dettahar



F örfattningyärslag310 SOU 1997:77

119 Förslag till

Lag dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochom

Kenya

Härigenom föreskrivs följ ande.

1 § Det avtal för undvikande dubbelbeskattning beträffande skatterav
inkomst och förmögenhet Sverige och Kenya undertecknadesom

den juni28 skall1973, gälla lag här i landet.som
innehåll framgårAvtalets bilaga till denna lag.av

2 Avtalets beskattningsregler§ skall tillämpas månendast i den dessa
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

3 § Om obegränsat skattskyldig förvärvar inkomsten person som
enligt bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Kenya, skall
sådan inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas

Denna lag träder i kraft den och tillämpas gångenförsta vid- - -
års2001 taxering.

Genom lagen upphävs förordningen 1974:69 tillämpningom av
avtal mellan Sverige och Kenya for undvikande dubbelbeskattningav
beträffande skatter inkomster och förmögenhet.

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
års2000 och tidigare taxeringar.

Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.



Färfattningsförslag 311SOU 1997:77

Förslag till120

ochmellan SverigedubbelbeskattningsavtalLag om

Marocko

följande.Härigenom föreskrivs

beträffande skatterdubbelbeskattningavtal för undvikandeDet1 § av
underteck-och Marockoförmögenhet Sverigeinkomst och som

med det protokollskall, tillsammansnade den 196130 ärsommars
igälla lag härdel detta,till avtalet ochfogat utgör somsom en av

landet.
bilagaframgårinnehåll till dennaprotokolletsAvtalets och av

lag.

måni dessaskall tillämpas endast denbeskattningsreglerAvtalets2 §
skattskyldighet i Sverigeinskränkning denmedför som annarsav

skulle föreligga.

inkomstskattskyldig förvärvarOm obegränsat3 § sompersonen
sådan inkomstMarocko, skallskall beskattas endast ienligt avtalet

taxeringen i Sverige.inte med vidtas
ellerfysiskOm förvärvar inkomstenden är ettpersonensom

taxeringen tillförvärvsinkomst viddödsbo och har beskattningsbar
inkomstskatten dennaskall statligastatlig inkomstskatt, den

procentuellaSkatten skall beräknas till denföljandeberäknas sätt.
den statligaförvärvsinkomstenden beskattningsbaraandel somav
förvärvsin-den beskattningsbarainkomstskatten skulle ha utgjort av

taxeringen.hade tagits med vidkomsten, inkomstenom

gången vidoch tillämpas förstakraft denlag träder iDenna - - -
års taxering.2001

1961:521 tillämpningkungörelsenupphävsGenom lagen avom
dubbelbeskatt-undvikandeoch Marocko föravtal mellan Sverige av

angående hand-ömsesidigbestämmelserfastställandening och av
beträffande direkta skatter.räckning

vidfortfarande tillämpasskall dockupphävda kungörelsenDen
års taxeringar.2000 och tidigare

hänvisningar till denförfattningFörekommer i lag eller annan
gälla denna lag.skall hänvisningenupphävda kungörelsen
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lBilagan har uteslutits i detta betänkande.



örfattningsförslag 313F1997:77SOU

tillFörslag121

Sverige ochmellandubbelbeskattningsavtalLag om

ZeelandNya

föreskrivs följ ande.Härigenom

förhindrandeochdubbelbeskattningundvikandeforavtal§ Det1 av
Sverige och Nyainkomstskatterbeträffandeskatteflykt somav

härgälla lagskallfebruari 1979,undertecknade den 21Zeeland som
landet.i

bilagainnehåll framgår till denna lag.Avtalets av

måni den dessaendastskall tillämpasbeskattningsreglerAvtalets§2
i Sverigeskattskyldighetdeninskränkningmedför annarssomav

skulle föreligga.

inkomstförvärvarskattskyldigOm obegränsat3 § sompersonen
Zeeland,endast i Nyabeskattasavtalet skallbestämmelserna ienligt

Sverige.taxeringen isådan med vidinteinkomstskall tas

gången vidtillämpas förstaochkraft denträder ilagDenna - - -
års taxering.2001

dubbelbe-1980:1131förordningenupphävsGenom lagen om
Zeeland.Sverige och Nyamellanskattningsavtal

vidtillämpasfortfarandeskall dockförordningenupphävdaDen
års taxeringar.och tidigare2000

denhänvisningar tillförfattningelleri lagFörekommer annan
gälla denna lag.hänvisningenskallförordningenupphävda

lBilagan betänkande.uteslutits i dettahar
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Förslag122 till

ändring i lagenLag 1986:595om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Pakistan

Härigenom frågaföreskrivs i lagen 1986:595 dubbelbe-om om
skattningsavtal mellan Sverige och Pakistan i

dels skall4 upphöra§ gälla,att att
dels skall3 ha följ ande§ lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Om det Om obegränsat .skattskyl-atten person anser en

vidtagits någon åtgärd för dig förvärvar inkomstsom person
honom har medfört eller kommer enligt bestämmelserna isom av-

medföra beskattning talet skall beskattas endastatt ien som
strider bestämmelserna Pakistan, skall .sådan inkomstimot av-
talet, kan han ansöka rättelse med vid Sve-inte taxerin itasom gen
enligt artikel 25 punkt avtalet.1 i rige.
Sådan ansökan skall hosgöras

och börregeringen inges inom
den tid nämnda be-isom anges
stämmelse.

Denna lag träder i kraft den gångenoch tillämpas första vid- - -
års taxering.2001
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Förslag123 till

ändringLag i förordningen 1986:732om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Pakistan

frågaHärigenom föreskrivs i förordningen 1986:732om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan

dels bilaga skalll upphöra gälla,att att
dels skall ha följ ande2 lydelse.§att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

- §
Vid tillämpningen dubbel- Vid tillämpningen dubbel-av av

beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
framgår framgårde anvisningar de anvisningarsom av som av

bilagorna l och bilaga

gångenDenna lag träder kraft den och tillämpas första vid- - -
års taxering.2001



örfattningsförslagF SOU316 1997:77

Förslag till124

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochLag om

Peru

Härigenom föreskrivs följ ande.

Det avtal för undvikande dubbelbeskattning beträffande skatter1 § av
å och förmögenhet undertecknadeinkomst Sverige och Peru densom

september 1959, skall gälla lag här i landet.17 som
bilagainnehåll framgårAvtalets till denna lag.av

månAvtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den dessa2 §
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

förvärvar inkomstOm obegränsat skattskyldig3 § en person som
sådanenligt artikel skall beskattas endast i Peru, skallXVII 3§

inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas
Om den förvärvar inkomsten fysisk ellerär ettsom en person

dödsbo och har beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxeringen till
inkomstskattenstatlig inkomstskatt, skall den statliga denna

beräknas Skatten skall beräknas till denfölj ande procentuellasätt.
andel den beskattningsbara förvärvsinkomsten den statligasomav
inkomstskatten skulle ha utgjort beskattningsbara förvärvsin-denav
komsten, inkomsten hade tagits med vid taxeringen.om

gångenlag träder i kraft den och tillämpas första vidDenna - - -
års taxering.2001

kungörelsen 1968:745 tillämpningGenom lagen upphävs om av
och för undvikandeavtal den september mellan Sverige Peru17 1966

å ochdubbelbeskattning beträffande skatter inkomst förmögenhet.av
dock fortfarande tillämpas vidDen upphävda kungörelsen skall

årsoch tidigare taxeringar.2000
Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan

upphävda kungörelsen skall hänvisningen gälla denna lag.

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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Förslag till125

dubbelbeskattningsavtalLag mellan Sverige ochom

Polen

Härigenom föreskrivs följande.

§ Det avtal för undvikande1 dubbelbeskattning beträffande skatterav
inkomst och förmögenhet Sverige och Polen undertecknadesom

den juni5 1975 skall, tillsammans med det protokoll fogat tillärsom
avtalet och del detta, gälla lag här i landet.utgörsom en av som

innehåll bilagaAvtalets och framgårprotokollets till dennaav
lag.

mån2 Avtalets beskattningsregler skall tillämpas§ endast i den dessa
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

Om obegränsat skattskyldig3 § förvärvar inkomsten person som
enligt bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Polen, skall
sådan inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas

lag gångenDenna träder i kraft den och tillämpas första vid- - -
års taxering.2001

Genom lagen upphävs förordningen 1977:475 dubbel-om
beskattningsavtal mellan Sverige och Polen.

upphävda förordningenDen skall dock fortfarande tillämpas vid
års2000 och tidigare taxeringar.

Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

lBilagan har uteslutits i detta betänkande.
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Förslag till126

dubbelbeskattningsavtalLag mellan Sverige ochom
Rumänien

Härigenom föreskrivs följande.

§ Det avtal för undvikande dubbelbeskattning1 beträffande skatterav
inkomst och förmögenhet Sverige och Rumänien underteck-som

nade den december skall, tillsammans22 1976 med det protokoll som
fogat till avtalet och del detta, gälla lag här iär utgörsom en av som

landet.
bilagainnehåll framgårAvtalets och protokollets till dennaav

lag.

månAvtalets beskattningsregler skall tillämpas2 § endast i den dessa
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

Om obegränsat skattskyldig förvärvar3 § inkomsten person som
enligt bestämmelserna i avtalet skall beskattas iendast Rumänien,

sådanskall inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas

gångenlagDenna träder i kraft den och tillämpas första vid- - -
års taxering.2001

Genom lagen upphävs förordningen l979:57 dubbelbeskatt-om
ningsavtal mellan Sverige och Rumänien.

upphävda förordningenDen skall dock fortfarande tillämpas vid
årsoch tidigare taxeringar.2000

Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

lBilagan har uteslutits i detta betänkande.
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127 Förslag till

Lag ändring i lagen 1993:1301om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Ryssland

Härigenom föreskrivs 5 lagen 1993:§ 1301 dubbelbe-att om
skattningsavtal mellan Sverige och Ryssland skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§
Utan hinder bestämmelser- hinderUtan bestämmelser-av av
i artikel 22 punkt 2 i avtalet nai artikel punkt22 ai2 avtaletna a

frånskall utdelning bolag med skall frånutdelning bolag med
hemvist i Ryssland till bolag hemvist i Ryssland till bolag
med undantag för handelsbolag med undantag för handelsbolag
med hemvist i Sverige, förutom i med hemvist i Sverige, förutom i
fall i artikel 22 punkt fall i artikel punkt22som anges som anges
2 i avtalet, frånundantas be- i från2 avtalet, undantas be-c c
skattning i Sverige utdelning- skattning i Sverige utdelning-om om

erhållits sådan aktie erhållitseller sådan aktie elleren en
andel i bolaget med hemvist i andel i bolaget med hemvist i
Ryssland inte Ryssland inte lager-utgör omsätt- utgörsom som
ningstillgång i det svenska bola- tillgäng i det svenska bolagets

verksamhet under förutsätt- verksamhetgets under förutsättning
ning det sammanlagda detatt sammanlagdaröste- röstetaletatt
talet för det svenska bolagets ak- för det svenska bolagets aktier
tier eller andelar i bolaget med eller andelar i bolaget med hem-
hemvist i Ryssland vid beskatt- visti Ryssland vid beskattnings-
ningsårets utgång årets utgångmotsvarade motsvarade minst 25
minst 25 röstetalet för röstetalet för samtligaprocent procentav av
samtliga aktier eller andelar i aktier eller andelar i bolaget med
bolaget med hemvist i Ryssland, hemvisti Ryssland, eller det görs
eller det sannolikt inne- sannoliktgörs innehavet aktienatt att av
havet aktien eller andelen be- eller andelen betingas verk-av av
tingas verksamhet be- samhet bedrivs detav som som av sven-
drivs det svenska bolaget eller ska bolaget eller bolagav av som

bolag med hänsyn till med hänsyn till äganderättsför-av som
äganderättsförhållanden hållandeneller eller organisatoriskaor-
ganisatoriska förhållanden förhållandenkan ståkan detanses



örfaltningyörslag SOUF 1997:77320

stå Sådan Sådan skattebefrielsedet skatte- med-nära. nära.anses
befrielse medges dock endast dock endast omom ges

utdelningen betalas har, i Ryssland ellera den vinst vilkenav
någon ämförli medunderkastats beskattning järannanstans, gen som

inkomsten hadeinkomstbeskattning skulle ha skettden 01nsom
svenskt bolag, ellerförvärvats ettav

sådan i inkomstb utdelningen, utgörsutöver av somsom avses
förvärvats direktskattebefriad i Sverige den hadehade varit avom

med hemvist i Sverige.bolaget

kraftlag träder i denDenna - - - .
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128 Förslag till

upphävande förordningenLag 1982:1227om av

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochom

Sovjetunionen

Härigenom föreskrivs förordningen 1982: 1227 dubbel-att om
beskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall upphöra att
gälla Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i- - - .fråga skatter inkomst förvärvats före den januaril 1997om som

påförtsoch svensk förmögenhetsskatt årsvid eller tidigare1997som
Såvitt förhållandettaxering. till Kazakstan skall dock denavser

upphävda förordningen tillämpas till dess föreskrivs i författ-annat
ning rörande dtrbbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan.

ll 17-0718
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Förslag till129

dubbelbeskattningsavtal mellan SverigeLag ochom

Spanien

Härigenom föreskrivs följ ande.

för undvikande dubbelbeskattning1 § Det avtal beträffande skatterav
inkomst och fönnögenhet Sverige och Spanien undertecknadesom

den juni skall, tillsammans med det protokoll16 1976 fogatärsom
till avtalet och del detta, gälla lag här i landet.utgörsom en av som

bilagainnehåll framgårochAvtalets protokollets till dennaav
lag.

månbeskattningsregler skall tillämpas§ Avtalets endast i den dessa2
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

Om obegränsat skattskyldig förvärvar inkomst3 § en person som
enligt bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Spanien, skall
sådan inkomst inte vid Sverige.med taxeringen itas

gångenträder i kraft den och tillämpas första vidDenna lag - - -
års taxering.2001

förordningen l dubbelbeskatt-Genom lagen upphävs 977175 om
ningsavtal mellan Sverige och Spanien.

upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vidDen
årsoch tidigare taxeringar.2000

Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

lBilagan betänkande.uteslutits i dettahar
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Förslag till130

ändring i lagen 1983:912Lag om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri

Lanka

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1983:912 dubbelbe-om om
skattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

dels skall upphöra4 gälla,§att att
dels skall ha följ ande3 lydelse.§att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Om det Om obegränsat skattskyl-atten person anser en

vidtagits någon åtgärd för dig förvärvar inkomstsom person
honom har medfört eller kommer enligt bestämmelserna isom av-

medföra beskattning talet skall beskattas endast Sriiatt en som
strider bestämmelserna Lanka, skall sådan inkomsti intemot av-
talet, kan han ansöka rättelse med vid Sverige.taxerin itasom
enligt artikel punkt25 1 avtalet.i
Sådan ansökan skall hosgöras

och börregeringen in inomges
den tid nämnda be-isom anges
stämmelse.

lag gångenDenna träder i kraft den och tillämpas första vid- - -
års taxering.2001
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Förslag till131

1984:809ändring i förordningenLag omom
Sridubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Lanka

fråga 1984:809föreskrivs i förordningenHärigenom omom
Sri Lankadubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

skall upphöra gälla,dels bilaga 1 attatt
skall följande lydelse.dels ha2 §att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2 §
dubbel-dubbel- Vid tillämpningenVid tillämpningen avav

beskattningsavtalet skall iakttasskall iakttasbeskattningsavtalet
framgårframgår de anvisningaranvisningarde som avavsom

bilagaochbilagorna 1

gångenoch tillämpas första vidlag träder i kraft denDenna - - -
års taxering.2001
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Förslag till132

ändring lagen 1983:898iLag om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

NordirlandStorbritannien och

fråga dubbelbe-föreskrivs i lagen 1983:898Härigenom om om
mellan Sverige Storbritannien och Nordirlandskattningsavtal samt

dels upphöraskall gälla,4 §att att
skall ha följande lydelse.dels 3 §att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Om obegränsat skattskyl-Om detatt enen person anser

förvärvar inkomståtgärd för digvidtagits någon personsom
enligt bestämmelsernahar medfört eller kommerhonom i av-som

skall beskattas endastmedföra beskattning talet iatt en som
Nordirland,bestämmelserna Storbritannien ochstrider imot av-

medhan ansöka rättelse skall sådan inkomsttalet, kan inte tasom
artikel punkt avtalet. vid Sverige.enligt 24 1 i taxeringen i

Sådan ansökan skall hosgöras
regeringen.

gången vidoch tillämpas förstalag träder i kraft denDenna - - -
års taxering.2001
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Förslag133 till

ändring iLag förordningen 1984:932om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

Storbritannien och Nordirland

frågaHärigenom föreskrivs i förordningen 1984:932om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige Storbritannien ochsamt
Nordirland

dels bilagorna och skalll upphöra3 gälla,att att
dels skall ha följande2 lydelse.§att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Vid tillämpningen dubbel- Vid tillämpningen dubbel-av av

beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
framgårde anvisningar framgårde anvisningarsom av som av

bilagorna 1-3. bilaga

Denna lag träder i kraft den gångenoch tillämpas första vid- - -
års2001 taxering.

lsenaste lydelse bilaga 3 1987:35.av
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Förslag134 till

Lag dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochom

Tanzania

Härigenom föreskrivs följande.

§ Det avtal för1 undvikande dubbelbeskattning beträffande skatterav
inkomst och fönnögenhet Sverige och Tanzania underteck-som

nade den 2 maj 1976, skall gälla lag häri landet.som
innehåll framgår bilagaAvtalets till denna lag.av

2 § Avtalets beskatmingsregler skall tillämpas månendast i den dessa
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

Om obegränsat3 § skattskyldig förvärvar inkomsten person som
enligt bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Tanzania,

sådanskall inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas

Demia lag träder i kraft den och gångentillämpas första vid- - -
års2001 taxering.

Genom lagen upphävs förordningen 1977:580 dubbel-om
beskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania.

upphävdaDen förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
års2000 och tidigare taxcringar.

Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

lBilagan har uteslutits i detta betänkande.



ggförslagörfattnin SOUF 1997:77328

tillFörslag135

Sverigedubbelbeskattningsavtal mellan ochLag om

Tjeckoslovakien

följHärigenom föreskrivs ande.

beträffande skatterundvikande dubbelbeskatmingavtal förDet1 § av
Tjeckoslovakienförmögenhet Sverige ochinkomst och som

gälla lag här i landet.den februari 1979, skallundertecknade 16 som
bilagaframgårinnehåll till denna lag.Avtalets av

månskall tillämpas endast i den dessaAvtalets beskattningsregler2 §
skattskyldighet i Sverigemedför inskränkning den som annarsav

skulle föreligga.

inkomstskattskyldig förvärvarOm obegränsat§3 sompersonen
beskattas endast i Tjeckoslova-bestämmelserna i avtalet skallenligt

sådan taxeringen i Sverige.inkomst inte med vidkien, skall tas

gångenförstai kraft den och tillämpas vidlag träderDenna - - -
års taxering.2001

1980: 864 dubbel-lagen upphävs förordningenGenom om
Tjeckoslovakien.beskattningsavtal mellan Sverige och

tillämpasskall dock fortfarande vidupphävda förordningenDen
årsoch tidigare taxeringar.2000

författning hänvisningar till deni lag ellerFörekommer annan
gälla denna lag.förordningen skall hänvisningenupphävda

lBilagan uteslutits i detta betänkande.har



örfattningsförslagFSOU 1997:77

Förslag till136

ändring i lagen 1984:246Lag om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

Trinidad och Tobago

frågaföreskrivs 1984:246 dubbelbe-Härigenom i lagen omom
skattningsavtal mellan Sverige Trinidad och Tobagosamt

dels skall upphöra gälla,4 §att att
dels ha följande lydelse.skall3 §att

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

3§
Om det Om obegränsat skattskyl-atten person anser en

åtgärd för dig förvärvar inkomstvidtagits någon som person
har medfört eller kommer enligt bestämmelsernahonom isom av-

beskattning talet skall beskattas endastmedföra Tri-iatt somen
strider bestämmelserna nidad och Tobago, skall sådanimot av-

kan han ansöka rättelse inkomst med vidtalet, inte taxe-tasom
artikel punkt avtalet.enligt 25 Sverige.1 i ringen i

Sådan ansökan skall hosgöras
och börregeringen inges inom

den tid nämnda be-isom anges
stämmelse.

gångenlag kraft och tillämpas första vidträder i denDenna - - -
års taxering.2001



ärfatlninF gsfÖrs/ag3 3 O SOU l 997 77:

137 Förslag till

ändringLag i förordningen 1985:49om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

Trinidad och Tobago

frågaHärigenom föreskrivs i förordningen 1985:49om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige Trinidad och Tobagosamt

dels bilaga l skall upphöra gälla,att att
dels 2 skall ha följande§ lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Vid tillämpningen dubbel- Vid tillämpningen dubbel-av av

beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
framgårde anvisningar framgårde anvisningarsom av som av

bilagorna och1 bilaga

Denna lag träder i kraft gångenden och tillämpas första vid- - -
års2001 taxering.
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Förslag till138

dubbelbeskattningsavtal mellan SverigeLag ochom

Tunisien

Härigenom föreskrivs följ ande.

avtal för undvikande1 § Det dubbelbeskatlning beträffande skatterav
inkomst och förmögenhet Sverige och Tunisien underteck-som

nade den 7 maj skall198 gälla lag här i landet.som
bilagainnehåll framgårAvtalets till denna lag.av

månAvtalets beskattningsregler skall tillämpas2 § endast i den dessa
medför inskränkning den skattskyldighet i Sverigeav som annars
skulle föreligga.

Om obegränsat skattskyldig3 § förvärvar inkomsten person som
bestämmelsemaienligt avtalet skall beskattas endast i Tunisien, skall

sådan inkomst inte med vid taxeringen i Sverige.tas

lag gångenDenna träder i kraft ochden tillämpas första vid- - -
års2001 taxering.

Genom lagen upphävs förordningen 1983:476 dubbelbe-om
skattningsavtal mellan Sverige och Tunisien.

upphävda förordningenDen skall dock fortfarande tillämpas vid
års2000 och tidigare taxeringar.

Förekommer i lag eller författning hänvisningar till denannan
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

lBilagan har uteslutits i detta betänkande.
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139 Förslag till

upphävandeLag förordningen 1986:1082om av

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochom

Tyska Demokratiska Republiken

Härigenom föreskrivs förordningen 1986: 1082 dubbel-att om
beskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republi-
ken skall upphöra gälla Den upphävda förordningen gälleratt - - - .frågadock fortfarande i skatter inkomst förvärvats föreom som
den januari och påförts1 1991 svensk förmögenhetsskatt vidsom

årseller tidigare1991 taxering.
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tillFörslag140

1982:709i lagenändringLag omom
ochSverige Ungernmellandubbelbeskattningsavtal

dubbelbe-fråga 1982:709lagenföreskrivs iHärigenom omom
och UngernSverigeskattningsavtal mellan
gälla,skall upphöradels 4 § attatt
lydelse.andeskall ha följdels 3 §att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§
.skattskyl-obegränsatOmdetOm att enanseren person

inkomstförvärvardigåtgärd förvidtagits någon personsom
bestämmelsernaenligt ikommermedfört ellerhonom har av-som

endastskall beskattastalet ibeskattningmedföraatt somen
inkomstskall sådan inteUngern,bestämmelsernastrider imot av-

Sverige.vidmedrättelse taxeringen iansökahantalet, kan tasom
avtalet.punktartikel 1enligt 25 i

hosskallansökanSådan göras
böroch in inomregeringen ges

be-nämndatidden isom anges
stämmelse.

gången vidförstaoch tillämpasi kraft denträderlagDenna -- -
års taxering.2001
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141 Förslag till

Lag ändring i förordningen 1982:985om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern

Härigenom föreskrivs frågai förordningen 1982:985om om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern

dels bilaga skalll upphöraatt gälla,att
dels 2 skall ha§ följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Vid tillämpningen dubbel- Vid tillämpningen dubbel-av av

beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar framgår de anvisningar framgårsom av som av
bilagorna 1 och bilaga

Denna lag träder i kraft den och tillämpas gångenförsta vid- - -
års2001 taxering.
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tillFörslag142

ochSverigemellandubbelbeskattningsavtalLag om

Zambia

följande.föreskrivsHärigenom

förhindrandedubbelbeskattning ochundvikandeföravtalDet1 § av
ZambiaochSverigeinkomstskatterbeträffandeskatteflykt somav

i landet.härgälla lagskall1974,den 18undertecknade sommars
bilaga lag.framgår till dennainnehållAvtalets av

mån dessai denendasttillämpasskallbeskatmingsreglerAvtalets2 §
Sverigeiskattskyldighetdeninskränkningmedför annarssomav

föreligga.skulle

inkomstförvärvarskattskyldigobegränsatOm3 § sompersonen
skallZambia,iendastbeskattasavtalet skallibestämmelsemaenligt

Sverige.taxeringen imed vidsådan inkomst inte tas

gången vidförstatillämpasochi kraft denträderlagDenna - - -
års taxering.2001

tillämpning13931975:förordningenupphävslagenGenom om
dubbel-undvikandeZambia förSverige ochmellanavtal avav

inkomst-beträffandeskatteflyktförhindrandeochbeskattning av
skatter.

vidfortfarande tillämpasdockskallförordningenupphävdaDen
års taxeringar.tidigareoch2000

till denhänvisningarförfattninglag elleriFörekommer annan
lag.dennagällahänvisningenskallförordningenupphävda

Bilagan betänkande.dettauteslutits ihar
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143 Förslag till

Lag ändring i lagen 1992:858om om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Österrike

Härigenom föreskrivs lagen4 1992:858§ dubbelbe-att om
Österrikeskattningsavtal mellan Sverige och skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§
Skattebefrielsen i artikel lO Skattebefrielsen i artikel 10

paragraf i6 avtalet villkorad paragraf 6 i avtaletär villkoradär
bestämmelsemai §7 8 bestämmelsema i kap.34 §19av mom. av

stycket lagensjätte 1947:576 inkomstskattelagen 1998:000,
statlig inkomstskatt, dock dock skall utdelning måni denom

skall utdelning måni den den den inkomst hadeut- utgörs av som
inkomst hadegörs varit varit skattebefriad i Sverigeav som om

skattebefriad i Sverige den den hade förvärvats direkt bo-om av
hade förvärvats direkt bolag lag med hemvist i Sverige alltidav
med hemvisti Sverige alltid frånundantagen svenskvara vara

frånundantagen svensk skatt. skatt.

Denna lag träder i kraft den och gångentillämpas första vid- - -
års2001 taxering.
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Utredningsarbetet1

med uppdragden maj 1991Skattelagskommittén tillsattes 22 göraatt
januari10inkomstskattelagstiftningen. Denlagteknisk översyn aven

Inkomstskattelaghuvudbetänkandekommittén sittöverlämnade1997
till inkomst-innehöll förslagBetänkandet1997:2.SOU en ny

upphävandeikraftträdandelag, ILP,och tillskattelag, IL, samt omen
statlig1947:576lagen1928:370, KL,kommunalskattelagen omav

skattelagar.trettiotal andraochinkomstskatt, SIL, ett
lämnadeuppdatering dedelsharfortsatta arbetetDet avsett av

behandlas ivilkenlagändringar,med tillförslagen hänsyn senare
behandlas ivilkatill och ILP,följdändringar ILavsnitt dels1.1,

dubbelbeskattningsavtalförfattningarsåvittavsnitt 1.2 utom omavser
förför direktivenredogörelsebehandlas i avsnitt 1.3. För ensom

ochhuvudbetänkandet avsnitt 1.1tillutredningsarbetet hänvisas
bilaga 1.

lagförslagenUppdatering1.1 av

inkomstskattelagarnasbyggde påhuvudbetänkandetLagförslagen i
månad 1996. Påunder julifattatslydelse enligt beslut senastsom

kompli-alltförbedömde detomfattninggrund arbetets stora somav
betänkande hardettahösten 1996. 1lagstiftning underbeaktacerat att

minimeramöjligt förlagstiftningfå med såförsökt attatt somsen
förebehövauppdatering kommerytterligareden görasatt ensom

hardelen 1996lagstiftningen underlagrådsremiss. Förutom senare av
i vissmed. har dåtagits Detlagstiftning under våren 1997även

avlämnadefrån förslagen i denödvändigt utgåutsträckning varit att
avvaktavarit möjligteftersom det intepropositionerna att

lagtsmed de förslagVi också tagitriksdagsbehandlingen. har som
Kapitalförluster ochmajlagrådsremisserna den 15 1997fram i

majoch den 29 1997organisationskostnader vid beskattningen, m.m.
tilldessa kan ledabostadsförmån,Beskattning trots attm.m.,av

förstlagstiftning i höst.
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Huvuddelen ändringarna har arbetats ändringar iav genom
befintliga paragrafer i eller tilläggIL paragrafer i befintligaav nya
kapitel. Två kapitel har dock tillkommit, 41 kap. innehållernya a som
reglerna lättnad i dubbelbeskattningen bolagsinkomst och 58om av a
kap. innehåller reglerna det sjöinkomstavdraget.som om nya

Vad gäller kap. har41 det i stället bordeövervägt placerasa om
i anslutning till kap.52 innehåller reglerna uppdelningsom om av
utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag mellan inkomstslagen
tjänst och kapital. detta talarFör reglerna i de båda kapitlen haratt en
likartad utformning och i betydande utsträckning skall tillämpas på

inkomster. Skälen för den föreslagna placeringen deär attsamma
företag omfattas de båda kapitlen inte identiskaärgrupper av som av

reglerna i 41 kap. bara inkomstslaget kapitalsamt att och ära avser
komplettering bestämmelserna i 41 kap. reglernaOm hade variten av

mindre omfattande, hade det varit naturligt dem i 41 kap.att ta

Följ dändringar1.2

Förslagen till följdändringar kategorier. förstaDen omfattarär treav
de fall där föreslårvi bestämmelser tidigare funnits i inkomst-att som
skattelagstiftningen skall flyttas till någon lag eller omvänt.annan
Exempel på detta bestämmelserna hemortskommunär ochom om
skattereduktion. Den andra hänvisningar till ellerKL SIL elleravser
någon de andra lagar föreslår skall upphävas. tredjeDenav ärsom
ändringar på grund förändringar i systematik och terminologi.av
Exempel på detta slopandet begreppen förvärvskälla,är skattekro-av

och skatteören och utbytet realisationsvinst kapitalvinst.motnor av
Vi har med vissa undantag inte utarbetat ändringar i sådana- -

lagar det finns förslag upphäva. Detta gäller de lagarattsom om som
vi skäl utelämnade i vårt tidigare arbete se SOU 1997:2,av samma
del 343. Förslag upphävande den där under 7 upptagnas. om av
lagen 1970:599 avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter tillom
Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag har lagts fram i lagråds-
remissen den maj15 1997 se avsnitt 1.1. Dessutom gäller bok-det
föringslagen 1976:125 och jordbruksbokföringslagen 1979:141

föreslås bli upphävda i SOU 1996:157 och lagen 1972:266som om
skatt på och reklam föreslås bli upphävd i SOUannonser som
1997:53.

Vi föreslår följdändringar i fastighetstaxeringslagen l979:1 152
denna föreslås bli upphävdtrots att i SOU 1995:148. Det har

emellertid tillsatts utredning fastighetstaxeringen Fien ny om
1997:06, dir. 1997:36 och det därför osäkert lagstiftningenär påom
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detta område kommer ändras innan träder i kraft.IL Motsvarandeatt
gäller lagen 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt föreslås bliom som

i förupphävd SOU 1987:62 och närvarande föremål förärsom
inom Finansdepartementet.översyn

Vissa andra lagar har utelämnats på grund pågående utred-av
ningsarbete.

Med hänsyn till det omfattande lagstiftningsarbete bedrivssom
med anledning de ändrade relationerna mellan kyrkan och statenav

utelämnat alla bestämmelser kyrklighar beskattning.rörsom
Kupongskattelagen för närvarande föremål för1970:624 är en

Fi 1996:12, dir. skall avslutad vid1996:76 åretsöversyn som vara
Vi har därför funnitutgång. inte anledning föreslå ändringaratt vare

den lagen eller i därtill knutna författningarsig i avseende dubbel-
beskattningsavtal.

självdeklaration och kontrolluppgifter1990:325Lagen om ses
för närvarande Skattekontrollutreditingen Fi dir.1995:05,över av

beräknas1995:12 lämna sitt slutbetänkande under detta år. Visom
har därför inte utarbetat några förslag till ändringar i den lagen men

handhar under underrättat den utredningen vissa bestämmelserom
enligt vår mening bör flyttas från inkomstskattelagstiftningen tillsom
lagen.den

lagar har utelämnats speciella skäl.Ett par av mer
kap. § plan- och bygglagenI 17 8 1987:10 finns övergångs-

bestämmelser hänvisar till vissa bestämmelser i i derasKLsom
lydelse före 1990 års skattereform. anledningNågon ändra dessaatt
bara för markera kanKL upphävs inte föreligga. Detatt äratt anses

tveksamt iockså vilken utsträckning bestämmelserna kan bli
tillämpliga i framtiden.

§ andra stycket lagenl 2 1963:587 inkomstbeskattningom av
fideikommissbo, finns begreppen realisationsvinst ochm.m. rea-
lisationsförlust och i paragrafens tredje stycke hänvisning tillen
skogskontolagen förslag1954:142 enligt våra skall upphävas.som
Bestämmelsen innebär emellertid undantag från regler i skogs-ett
kontolagen redan upphört. finns fjärdeDessutom i stycket isom

paragraf regler jordstyckningsrörelse, begreppettsamma om som
utmönstrades reglerna tomrörelse infördes år och1967,när om
ingående virkesförråd, begrepp utmönstrades vid ändringarnaett som

skogsbeskattningen år Paragrafen skulle därför behöva bli1979.av
föremål för revidering går vad möjligtutöver är göraatten som som
i detta sammanhang.

förordningarNågra har också utelämnats därför de kan bliatt antas
upphävda eller ändrade.
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Uppbördsförordningen 1967:626 har utelämnats eftersom den
kan bli helt förordning på grund denantas ersatt av en ny av nya
skattebetalningslagen.

Kungörelsen l 9582305 angående villkor för erhållande vissaav
statsbidrag tillkom sjömansskatten infördes och kan förutsättas bli;tär
upphävd denna slopas.när nu

första§ stycket förordningenl 4 1977:937 allmänna för-om
valtningsdomstolars behörighet finns uttrycket förvärvskällam.m.

har slopats i IL. I Ds 1996:40 förutsätts emellertid stycket blisom
obehövligt.

Dubbelbeskattningsavtal1.3

Ett antal hänvisningar till KL och finns i författningarSILstort om
dubbelbeskattningsavtal. införlivadesDessa tidigare det sättet att
riksdagen godkände avtalet, varefter regeringen förordninggenom en
föreskrev avtalet skulle tillämpas. Sedan början 1980-taletatt av
införlivas avtalen lag. I denna överlämnas regeringen attgenom
bestämma tidpunkten för ikraftträdandet förordning. Fram tillgenom
mitten 1980-talet finns till förordningarna vanligen bilagorav som
innehåller vad betecknas anvisningar för tillämpningen. Isom som

utsträckning det fråga kommentarer ochär närmast exempelstor om
till avtalstexten det finns också materiella regler och förfarande-men
regler. materiella reglernaDe inte alltid enbart sådant kanavser som
regleras förordning.genom

Dessa tillämpningsanvisningar har efter sin tillkomst ändrats bara
följd överenskommelser med det andra landet. Desom en av nya

baseras alltså inkomstskattelagstiñningenpå vid deras tillkomst och
många dem de äldsta kom till år starkt föråldrade1960 medärav - -
felaktiga hänvisningar och uttryckssätt.

givetvis inte önskvärtDet dessa författningar får kvarståär iatt ett
föråldrat och ibland grundlagsmässigt tveksamt skick. Att omarbeta
tillämpningsanvisningarna skulle dock arbete vidaettvara som

kommitténs möjligheter. finnsDet inte heller anledningöversteg till
detta eftersom sådana anvisningar inte har nödvändiga underansetts
de tio åren. stället föreslårI vi tillämpningsanvisningarnasenaste att
upphör gälla. Till den del de innehåller materiella bestämmelseratt

bör kvarstå dessa i lag tillämpning dubbel-tassom en om av
beskattningsavtalet på skett under de åren.sätt senastesamma som
Motsvarande ändringar har gjorts beträffande avtalet med Korea
prop. 1991/92:45, bet. 1991/92:SkU11, SFS 1997:1884 och 1885.
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införlivatsdubbelbeskattningsavtalgäller genomdetNär som
förfaran-liknandelag. Ettförordningenbör ersättasförordning enav

Österrike ändrasskulle1992årmedavtaläldreanvändesde när ett
SFS1991/92:SkU28,bet.1991/921154,protokoll prop.ettgenom

detlag kaninförlivatsavtalgällerdet1992:858. När genom ensom
tillämpningsanvisningar. lmedbilaganupphävatillräckligt attvara

börtillämpningsanvisningarnabestämmelser ifinnsdet sommånden
i lagen.destå kvar, tas

deupphävandeelleriändringarnågrainteföreslårVi av
med hänsynkupongskattavseendefinnstillämpningsanvisningar som

avsnitt 1.2.iutredningsarbete nämntstill det som
progressionsförbehålloftadubbelbeskattningsavtalen finns ettI

ändåSverigeibeskattasskallinteinkomsterdeinnebär att somsom
skallskattenSyñetskatteberäkningen. är attgällerdetbeaktasfår när

skulledeninkomstenandelprocentuellatilluppgå somavsamma
Underhär.beskattatshadeinkomstenundantagnadenävengöra om

utnyttjats,inteprogressionsförbehålletemellertidharår avsenare
fåtaligafrågadet baraeftersom ärskäl ochadministrativa om

utformasbörändrasförfattningarundantas. Deinkomster somsom
eftersomavtalen,äldstadedeprincipdennaefter utom avsersom

förhuvudregelundantagandemetoden attpåbyggerdessa som
framinte läggervipåpekaskandubbelbeskattning. Det attundvika

baraskäldettaenbartförfattning utanitill ändringarförslag omaven
innebärDettaanledning. attnågonockså finns pro-det annan

avtalbeträffande tiofinnaskommergressionsuppräkningen att som
Barbados,medavtalennämligenavräkningsmetoden,påbygger

Indonesien,Indien,Frankrike,Filippinerna,Bulgarien, Cypern,
Zimbabwe.ochTurkietThailand,

Argentina,avtal meddemedtagitintepåpekaskanSlutligen att
avtallagareftersomgäller,LuxemburgochKanada nyaomnusom

1996:1510.och1996:15111995:1338,riksdagen SFSbeslutats av
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Författningskommentar2

paragraferinnehåller deoch ILPavseende ILLagförslagert som
huvudbetänkandet. Påjämfört medeller ändras mot-tillkommer

författningskommen-ändringar iochredovisas tilläggsvarande sätt
ifinnsi lagtextengjortsändringarvilkaUppgiftertaren. somom

under-någonkapitelrubriken ellerunderinomkommentaren parentes
endastdär detsådana kommentarer ärtagit medVi har interubrik.

införts ellergrund ledhänvisning,ändrafråga t.ex.att avenom
och 20 KL.i 19slopats

kommerföljdändringar. Försttilförslagenoch följerEfter ILPIL
ordnade i SFS-num-upphävande lagar,ändring i ellertillförslag av

ordnade påkungörelser,därefter förordningarochmerordning
dubbelbeskattningsavtalförfattningarrörandeFörslagsätt. omsamma

påordning efteralfabetiskordnade isamlats sist,dock namnethar
avtalsparten.den andra

haravsnitt 1.1motiveringenallmännai denSom nämnts
pålagstiftninggenomfördbara på ävenbaserats inteförslagen utan

lagrådsremisser. kommentarenfall liochpropositioner ett par
fallenoch i defalldärför i dessa SFS-nummer ävensaknas senare

betänkandenummer.ochpropositions-

Inkomstskattelagen2.1

INNEHÅLL DEFINITIONEROCHAVD. I

kommunal ochbestämmelserGrundläggande1 kap. om
inkomstskattstatlig
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Ändringen i 3 § innebär hänvisningen tillatt 59 kap. 4 § igörs stället
Ändringarnafor till TL. i och4 8 innebär sjöinkomstavdragatt

tillkommer. I 15 § ändras hänvisningen till UBL till SBL.att avse

§3
Tredje stycket i kommentaren har tagits bort.
Bestämmelserna i första och andra styckena till vilken kommunom
fysiska skall betala skatt hämtade från §är 56 KL och §14personer

första1 och andra styckena SIL. Dessa ändrades genomgripan-mom.
de år 1986 den s.k. utbobeskattningennär slopades och bestämmelser
infördes kommunal beskattning skulleatt ske bara i hemortskom-om

prop. 1985/86: l 50, bet. l985/86:SkU50, SFS 1986:473.munen
Bestämmelserna landstingsskatt har sitt i 1 § första ochom ursprung
tredje styckena frågaKL. I hemortskommun, kommentaren tillom se
59 kap. 4

kommunalI inkomstskatt ingår i dag, förutom kommunalskatt och
landstingsskatt, också forsamlingsskatt. Eftersom forsamlingsskatten
kommer någon formatt ersättas medlemsavgift vi denav attav menar
inte hör hemma i IL.Vi därför bestämmelserna försam-attanser om
lingsskatt bör i särskild lag,tas IL skall tillämpas tidigareen änom
den regleringen medlemsavgifter.nya av

Bestämmelserna beskickningspersonal i tredje stycketom är
hämtade från 70 § 1 KL.mom.

Bestämmelsen i 71 § KL skatt för kommunaltatt gemensamtom
ändamål skall användas for utjämna skattetrycketatt mellan olika
kommuner och andra menigheter har inte tagits med i IL, eftersom vi
inte kan finna den fyller någon funktion.att

Underlaget för skatten

Fysiska skatt påförvärvsinkomsterpersoners

§4
Paragrafen reglerar vad underlaget för skatten.utgör Be-som
stämmelserna hämtade frånär 27, 46, och47 50 KL samt
8 och 9 SIL. Principerna for hur den taxerade och den beskatt-
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sedan KL:sdesammavaritfram harräknasskallinkomstenningsbara
år 1990,introducerades i lagenförvärvsinkomstBegreppettillkomst.

nuvarandehuvudsak sinfick ii § KLBestämmelserna 502se
och1994/95:AU5bet.och 99,1994/95:411994 prop.lydelse år

introduceradesSjöinkomstavdragoch 1678.1994:1677SFSSfU6,
SFS1996/97:SkU3,bet.1995/962227,1991:41,1996 Dsår prop.

sjömansskatt1958:295lagenmedsambandi1996:1331 att om
upphävdes.

förklaringarochDefinitioner2 kap.

förklaringarochdefinitionerfinnsdetVar

till.lagtssjöinkomstharandra stycket§iuppräkningen 1I

SKATTSKYLDIGHETIIAVD.

Fysiska3 kap. personer

skattskyldigaObegränsat

3 §.brutitsi § har3Bestämmelserna ut ura

§3
skattskyldig. Begreppetobegränsatbegreppetdefinierasb §§-3I 3

ifysiska sägasforkan stortlagstiftningeni personerär nytt men
förbegreppetanvänds detdagens lagtextbosatt. lbegreppetmotsvara

utvidgadei denanvänds begreppetoftahär,bosattden är mensom
anknytningväsentligharockså denomfattardetbetydelsen att som

begreppetVi harhär.stadigvarande vistas reserveratellerhit som
skatt-uttrycket obegränsatanvänderochgrundbetydelsenförbosatt

omfattande begreppet.for detskyldig mer
i frågahämtatstycketi förstadefinitioneni ärInnehållet om
anvisningarnastycketförstapunktfrån 1härpunkt bosatt1 av-

§ KL,till 53
§och 16 1från § KLvistelse 68stadigvarandepunkt 2 mom.-

SIL,
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punkt 3 väsentlig anknytning från punkt l andra stycket av- an-
visningarna till 53 § KL, och

Punkten fannsl med redan vid tillkomst.KL:s Den i sak oför-är
ändrad sedan dess. dagensl lagtext används begreppet egentligt bo
och hemvist. Vi har ändrat det till bosatt, vilket övergripandeär ett
begrepp innefattar både bo och hemvist. Avsikten inte detsom är att
skall innebära någon ändring i sak. Jämför 6-13 folkbok-t.ex.
föringslagen 1991:481.

Punkten 2 fanns också med vid KL:s tillkomst och i sakär
oförändrad sedan dess.

bestämmelseEn med viss anknytningatt till Sverigeom personer
skulle behandlas obegränsat skattskyldiga §3 första stycket 3som
och § fanns4 också med vid KL:s tillkomst i punkt 1 anvis-av
ningarna till 53 § KL. Denna bestämmelse har ändrats några gånger.
År 1966 SOU 1962:59, 1966:127, bet. 1966:BevU54, SFSprop.
1966:729 infördes bl.a. bestämmelse med bevispresumtion.en en
Därefter gjordes ändring årstörre 1985 DsJu 1983:13,en prop.
1984/85: 175, bet. 1984/85:SkU59, SFS 1985:362. Begreppet väsent-
lig anknytning förtydligades i vissa avseenden. Bestämmelsen utvid-
gades till gälla inte bara svenskaatt medborgare också allautan som
har haft sitt egentliga bo och hemvist här. Tiden för bevispresum-
tionsregeln förlängdes till fem år och kom omfatta fler skattskyl-att
diga.

§3 a
Bestämmelsen svensk beskickningspersonal mfl. kommer frånom

första69 § stycket KL och § första17 stycket SIL. Att sådana per-
obegränsat skattskyldigaär infördes först år 1978soner prop.

l978/79z58, bet. 1978/79:SkUl5, SFS 1978:925.
Uttrycket lånat konsulat har med detersatts användanumera

uttrycket karriärkonsulat.

3 b §
Bestämmelserna personalen vid Europeiska universitetsinstitutetom
kommer från 69 § andra stycket KL och §17 andra stycket SIL. De
infördes år 1996 prop. 1996/97219, bet. 1996/97:FiUl SFS

,1996: 1208 och 1996:1214. Protokollet och konventionen nämnssom
i första strecksatsen i första stycket finns publicerade i propositionen
1996/97:5 309s.

Enligt dagens lagtext gäller bestämmelserna vidom personen
tjänstetillträdet hade sitt skatterättsliga hemvist här och då skall han

bosatt här. Vi uttrycker det så bestämmelserna gälleranses att om
vid tjänstetillträdet obegränsat skattskyldig och då skallpersonen var
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detskattskyldig här. kan tilläggasDetobegränsathan attvaraanses
finnsi vissa falloch privilegierimmunitet1976:661i lagen om

undantagnainstitutet kanfrånbestämmelser inkomsternaatt varaom
inkomstskatt.från

tillämpningvidbestämmelsestycket finnstredje attI avomen
ochi förstadubbelbeskattningsavtal skall sådana avsespersoner som

bestämmelseOckså dennahemvist i Sverige.styckena haandra anses
andra stycket SIL.stycket och §§ andra KL 17infördes 1996 i 69år

§3 c
bestämmelser ifinnsupplysning detparagrafen finnsI attomen

EuropeiskaFusionsfördragets.k.till detprotokollet om var
Enligt § lagenbosatta. 2skalltjänstemängemenskapernas anses

till EuropeiskaanslutningSverigesmed anledning1994:1500 av
publice-protokollet finnsochSverige. Fördragetgäller de iunionen

infördes årsådan upplysning35621994:1501 Eni SFSrade s.
tredje stycket SIL prop.och §tredje stycket KL 17i 69 §1996

1996:1214.och1996/97:FiU1, SFS 1996:12081996/97:19, bet.

vissa andraföreningar ochStiftelser, ideella7 kap.
juridiska personer

50-årsfond för vetenskap,GustafsCarl XVI16 § har KonungI
miljö lagts till.teknik och

UTGIFTERINKOMSTER OCHUNDANTAGNAIIIAVD.

skattefriaInkomster8 kap. ärsom

Ändringen Curie-stipen-Mariebestämmelseni § innebär5 att om
Ändringen hänvisningarna tillinnebäri 6 §tillkommer.dium att

uppbördsjömansskatt, lagen 1984:6681958:295lagen avomom
mervärdesskattelagen 1994:200ochsocialavgifter från arbetsgivare

hänvisning till SBL.bort görssamt atttas en
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Stipendier m.m.

§5
Bestämmelsen i första stycket skattefrihet för vissa stipendierom

19 § första stycket tionde och elfte ledenmotsvarar KL. Stipendier
avsedda för utbildning har varit skattefriamottagarens sedan KL:s
tillk0mst.Tionde ledet fick sin nuvarande lydelse år 1992 SOU
1992:57, 1992/93:127, bet. 1992/93:SkU14, SFS 1992:1597.prop.
Bestämmelsen i elfte ledet stipendier för andra ändamål änom
utbildning infördes 1990 års skattereform prop. 1990/91:54,genom
bet. 1990/91:SkU10 och 12, SFS 1990:1457. Undantaget avseende
Marie Curie-stipendier tillkom år 1997 lrr 295.97.

Skattefriheten för andra stipendier för utbildning gäller underän
den uttryckliga förutsättningen bl.a. stipendiet inte betalasatt ut

Ävenperiodiskt. tidigare gällde, detta direkt skattefri-utan att angavs,
heten för stipendier bara de inte utgick periodiskt. Skattefrihetenom
för periodiska utbetalningar har sedan KLzs tillkomst varit knuten till
givarens avdragsrätt, jfr 1990/91:54 181. Periodiskt utgåendeprop. s.
stipendier beskattas givaren fått avdrag för beloppet, § första19om
stycket nionde ledet och punkt 5 anvisningarna till 46 § KL, 11av
kap. § och39 kap.57 § i förslaget.7 Undantag från skatteplikten
medges för vissa utbetalningar från skattepriviligierade subjekt enligt
punkt 2 anvisningarna till §31 KL, 11 kap. i39 § förslaget.av
Begränsningen begreppet stipendium i första stycket tredjeav

innebär därförmeningen ingen saklig ändring föreslåsutan ettsom
förtydligande gällande rätt,jfr SOU 1990:47 39.av s.

Bestämmelsen i andra stycket skattefrihet för bidrag frånom
stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond punkt lmotsvaras av
tionde stycket första meningen anvisningarna till §19 KL. Denav
infördes år 1962 prop. 1962:147, bet. 1962:BevU51, SFS 1962:160.

Tredje stycket har utformats hänvisning.som en

Räntor

§6
Bestämmelsen skattefrihet för vissa uppräknade hämtadräntor ärom
från 19 § första stycket trettioförsta ledet KL. Skattefriheten för räntor
enligt 69 § 1 UBL kom till år 1985 SOU 1984:21,mom. prop.
1984/85:180, bet. 1984/85:SkU60, SFS 1985:405. För övriga räntor
infördes skattefriheten år 1986 prop. 1985/861150, bet.
1985/86:SkU50, SFS 1986:473.
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tull- ochdärefter ändrats vid ändringar i skatte-,Ledet har
infördes. SOUavgiftslagstiftningen, år 1997 SBLnärsenast

1996/97:SkU23, SFS 1997:000.1996/972100, bet.1996:100, prop.
enligt 1984:404skattefriheten för lagenEftersom räntor om

avseddinskrivningsmyndigheter tordestämpelskatt vid attvara
sådanenligt § lag,omfatta 42även räntor tar ensamma

hänvisning.

§6 a
tredje stycketskattefrihet för enligt §Bestämmelsen 22räntorom

hämtad från § första stycketbostadsbidrag 19lagen 1993:737 ärom
1996/97:19, bet.tillkom 1996trettiotredje ledet Den år prop.KL.

1996/97:FiU1, 1996:1208.SFS

§25 a
skadade tillgångar vid sjöolyckorBestämmelsen skattefrihet förom

infördeshämtad från § första stycket sjätte ledet Den år19 KL.är
med sjömansskatt upphäv-i samband lagen 1958:2951996 att om

1996/97:SkU3,1995/96:227, bet. SFSdes Ds 1991:41, prop.
1996:1331.

Ersättningar vid självförvaltning

§31 a
skattefrihet för får hyresavdrag hanBestämmelsen den närsomom

från punkt tiondefastigheten där han bor hämtad 1utför arbeten på är
infördes år 1997 SOUstycket anvisningarna till 19 § KL. Denav

1996/97:119, bet. 1996/97:SkU24, SFS 1997:000.1996:162, prop.

9 Utgifter inte skall draskap. som av

Ändringarna i § innebär det tillkommer två avdrags-6 § utgår. 10 att
Ändringenförbud varför paragrafen delas i led. i § innebär1 1 att

hänvisningar till hänvisningvissa bort, bl.a. UBL, görstas samt att en
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till ÄndringarnaSBL och lagen 1997:000 dröjsmålsavgift. iom
12 § innebär det tillkommer avdragsförbudatt för avgifterett enligt

Ändringen21 § insiderlagen 1990:1342. i § innebär13 hänvis-att
ningen till iSBL stället förgörs till UBL.

Räntor

§10
Bestämmelsen i första ledet studiemedelsräntor inte skallatt drasom

hämtad från År20 § andraär stycket sjunde ledet KL. 1968av
infördes det ursprungliga förbudet för avdrag för s.k. studiemedelsav-
gift prop. 1968:81, bet. 1968:BevU60, SFS 1968:544. Bestämmel-

ändrades år 1988 då studiemedelssystemetsenast reformeradessen
och avgiften i stället kom betecknas SOUatt 1987:39,ränta prop.
1987/88:116, bet. l987/88:SfIJ26, SFS 1988:878.

Avdragförbudet i andra ledet för avgifter enligt 22 § tredje stycket
lagen 1993:737 bostadsbidrag hämtat från §20 andraär stycketom
fjortonde ledet KL. Bestämmelsen infördes år 1996 prop.
1995/96:215, bet. l996/97:FiU1, SFS 1996:1219.

Bestämmelsen i tredje ledet avdragsförbud för enligträntorom
36 § lagen 1996:1030 underhållsstöd hämtad från 20 §är andraom
stycket sjunde ledet KL. Den infördes år 1996 Ds 1996:2, prop.
1995/962208, bet. l996/97:FiU1, SFS 1996:1219.

§11
Bestämmelserna avdragsförbud för och avgifter på skatterräntorom

hämtade från §är 20 andra stycket sjunde ledet KL. infördesDem.m.
år 1992 SOU 1988:60, 1991/92:93, bet. 1991/92:SkU19, SFSprop.
1992:651. harLedet därefter ändrats vid ändringar i skatte-, tull- och
avgiftslagstiftningen, år 1997 SBL infördessenast SOUnär
1996:100, 1996/972100, bet. 1996/97:SkU23, SFS 1997:000.prop.

§ femtonde12 strecksatsen
Avdragsförbudet för avgifter enligt 21 § insiderlagen 1990:1342 är
hämtat från 20 § andra stycket trettonde ledet KL. Det infördes år
1996 SOU 1994:68, 1995/96:215, bet. l996/97:FiU1, SFSprop.
1996:1219.
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§ sextonde strecksatsen12
Avdragsförbudet för avgifter enligt kap.10 § lagen5 l 994: l 776 om
skatt på energi hämtat från §20 andra stycketär tjugosjunde ledet

infördesKL. Det år 1994 SOU 1994:85, l994/95z54, bet.prop.
l994/95zSkU4, SFS 1994:1781.

§13
Avdragsförbudet för belopp arbetsgivare skall betala för attsom en
han inte gjort skatteavdrag hämtat från 20 § andra stycket artondeär
ledet infördesKL. Det år 1975 prop. 1975/76:70, bet.
1975/76:SkUl8, SFS 1975:1174 och ändrades SBL infördes årnär
1997 SOU 1996:100, 1996/97:l0O, bet. l996/97:SkU23, SFSprop.
1997:000.

TJÄNSTAVD. IV INKOMSTSLAGET

10 Kap. Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget
tjänst

Ändringeni 9 § innebär det andra stycket bryts och placerasatt ut
i ll Andringen i § innebär13 hänvisningen till SBL iatt görsa

för tillstället UBL.

Intäkter

§9
Bestämmelsen intäkter skall beskattasnär uttryck för den s.k.om ger
kontantprincipeit. Bestämmelsen hämtad från 41 §är KL och punkt
4 anvisningarna till denna och fanns med redan vid KLzs tillkomst.av
Vi intehar tagit med bestämmelse beskattning skall skeatten om
oberoende inkomsten intjänats under beskattningsåret ellerav om
tidigare eftersom vi sådan bestämmelse onödig.att äranser en
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§10 a
förmån från punkt förstaBestämmelsen drivmedel hämtad 4ärom av

fjärde meningen anvisningarna till § och infördesstycket 41 KLav
Irrår 1997 29.5.97.

§11 a
Bestämmelsen har utformats hänvisning till de särskilda reglersom en

beskattningstidpunkten gäller för avskattning behållningsom avom
pensionsförsäkring.pensionssparkonto och avskattningpå av

§13
frånparagrafen, hämtats 41 § andra stycket KL, reglerasl närsom

avdrag får för vissa skatter och avgifter. Bestämmelsernagöras
infördes stencilår 1966 Fi 1965:4, 1966:103, bet.prop.

infördesl966:BevU42, SFS 1966:274 och ändrades SBL årnär
1996/972100, bet. l996/97:SkU23,1997 SOU 1996:100, SFSprop.

1997:000.
eftersomVi har utelämnat det inte längre kan ingå någonränta,

avdragsgill i slutlig eller tillkommande Vi inteskatt. har hellerränta
bestämmelsen för fastighetsskatt eftersomtagit med avdrag sådantom

avdrag inte kan ske i tjänst.

Intäkter i tjänst1 1 kap.

Ändringen i § innebär utbildningsarvode enligt studiestöds-29 att
lagen och timersättning vid kommunal vuxenutbildning1973:349
komvux enligt kap. § vuxenutbildningslageit1 3 1984:l 18l tas

vuxenstudiebidrag enligtbort och lagen 1983:1030 särskiltatt om
vuxenstudiestöd för arbetslösa särskilt utbildningsbidrag isamt

Ändringenoch tillkommer. i innebärpunkterna 3 4 30 § kontantatt
enligtarbetsmarknadsunderstöd lagen 1973:371 kontant arbets-om

marknadsunderstöd utgår.
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Förmåner till skattskyldiga med sjöinkomst

§3 a
Bestämmelsen skattefrihet för den har sjöinkomst hämtadärom som
från punkt anvisningarna till7 32 § infördes årKL 1996 Dsav som

1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3,1991:41, SFS 1996:1331.prop.
Vi har inte tagit med är passagerarfartyg med fastställdett

eftersom närfarttidtabell alltid linjefart. därförDet inteär synes
finnas behov någon ytterligare avgränsning.av

Förmån datorav

4 §a
Bestämmelsen skattefrihet för den privat använderom som
arbetsgivarens dator hämtad från §32 andra stycket KL.är c mom.

infördes år 1997 lrrDen 295.97.

sjukpenning m.m.
VårdbidragFöräldrapenning och m.m.

Studiestöd
Arbetslöshetsbidrag

26-30 §§
Bestämmelserna vissa förmåner enligt socialförsäkrings-attom

och studiebidrag skall intäkt tjänstsystemet tas ärm.m. upp som av
samladei dag i punkt 12 anvisningarna till 32 § KL. Anvisnings-av

infördespunkten år 1973 dessförinnan hade sjukpenning varit
skattefri och har därefter ändrats i takt med bl.a. socialförsäk-att
ringssystemet byggts SOU 1972:50, 1973:49, bet.ut prop.
1973:SkU30, SFS 1973:434.

År infördes skatteplikt för1975 vuxenstudiebidrag och följande
år för utbildningsbidrag för doktorander prop. 1975:98, bet.
1975:SkU27, SFS 1975:327 respektive 1975/76:193, bet.prop.
1975/76:SkU62, SFS 1976:331. Ersättningar enligt arbetsskadeför-
säkringen, statligt personskadeskydd krigsskadeersättning tillsamt

blevsjömän skattepliktiga år 1977 SOU 1976:50, 1976/77:64,prop.
Årbet. 1976/77:SfIJ21, SFS 1977:279. kom1982 bestämmelser om

själva merkostnadsdelen vårdbidraget inte skulle beskattasatt DsSav
1981:15, 981/82:2l6, bet. 11981/82:SfU18, SFS 1982:779.prop.

12 17-0718
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Bestämmelserna studiestöd ändrades år 1996 prop. 1996/97:1,om
bet. 1996/97UbU2,15, SFS 1996:1394. Bestämmelsernautg.omr.

arbetslöshetsbidrag fick sin nuvarande utformning år 1997 närom
bestämmelserna kontant arbetsmarknadsunderstöd bort prop.togsom
1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, SFS 1997:000.

begränsa tillämpningenFör till svenska förhållandenatt tar
hänvisning till de lagar där utbildningsbidrag sfi och särvuxsamt
nämns.

Utländska pensionsförsäkringar

36 §a
Bestämmelsen skattefrihet i vissa fall för utländskaom
pensionsförsäkringar hämtad från 32 § femteär 1 stycket KLmom.

infördes år 1996 Ds 1996:27, 1995/962231, bet.som prop.
1996/97:SkU4, SFS 1996:1240.

Marie Curie-stipendier

§38 a
Bestämmelsen skatteplikt för Marie Curie-stipendier hämtadärom
från punkt sjunde12 stycket anvisningarna till §32 KL. Denav
infördes år 1997 lrr 29.5.97.

12 kap. Avdrag i tjänst

Ändringar i 4 ett andra stycke tillkommer,görs 23, 26 och 28
på grund den beskattningen för förmånsbilar. § tillkommerl 7av nya
särskilda bestämmelser vanlig verksamhetsort för vissaom
uppdragstagare vid domstol. I 33 § tillkommer andra stycke.ett
Slutligen ändras beteckningen på förarbetena på så reglernasätt att
för EU-anställda betecknas 1996: l under Vissa förarbeten Underse,

rubrik tillkommer 1996:2 och 1997.samma
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Vissa förarbeten

Regler för1996:1 EU-anställda SOU 1995:94,nmm., prop.
1995/962152, bet. 1995/96:SkU25, SFS 1996:651

Ändrade1996:2 regler för den har bilförmån, Ds 1996:34,som
1996/97:19, bet. 1996/97:FiU1, SFS 1996:1208prop.

Skattslcyldiga med sjöinkomst

§3 a
särskilda bestämmelsernaDe för skattskyldiga har sjöinkomst ärsom

frånhämtade punkt 3 anvisningarna till 33 § infördesKL. De åre av
1996 Ds 1991:41, l995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, SFSprop.
1996:1331.

Tjänsteresor med bilegen

§4
Bestämmelsen i första stycket avdragsrätt skattskyldignärom en
använder sin bil för i tjänsten hämtad från punkt 3äregen resor c av
anvisningarna till 33 § Dit flyttadesKL. den från punkt 3 i samband
med års skattereform1990 199021. Bestämmelsen infördes år 1989

1989/90:50,prop. bet. 1989/90:SkU10, SFS 1989:1017. Därefter
har avdragsbeloppet ändrats år 1992. Något undantag från denna
schablonmässiga beräkning finns inte vid tjänsteresor endast vidutan
arbetsresor, kommentaren till 25-28 §§.se

De särskilda reglerna i andra stycket i fråga förmânsbilarom
infördes år 1996 1996:2.
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Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor

Vanlig verksamhetsort och tjänsteställe
Maximibelopp och normalbelopp
Vistelse landi än ettmer
Kostnader för logi
Kostnadsökningen för måltider och småutgifter
Minskning grund kostförmånerpå av

§§5-16
paragraferDessa reglerar till avdrag för ökade levnadskost-rätten

nader uppkommer den skattskyldige i tjänstennär görsom resor som
förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.är

hämtade från punktDe 3 anvisningarna till §33 KL allt-är av som
sedan lagens tillkomst behandlat den här avdrag.typen av

års skattereformI 1990 ändrades bestämmelserna bl.a. på så sätt
de maximala avdragsbeloppen reducerades, skillnaden mellanatt att

kortare eller längre tid femton dygn i följdvarat än togsresor som
bort och vad med den vanliga verksamhetsortenatt som menas
lagfastes l 990:

avdraget förAtt ökade levnadskostnader reducerades om
kostförmånen tillhandahållits markerades lagändring årgenom en

Ändringen1992. avsåg också avdraget för ökade levnadskostnaderatt
inte skall reduceras med sådana kostförmåner tillhandahållitssom
ombord på allmänna transportmedel och ingår i biljettpriset.

År ändrades1993 reglerna avdrag för utlandstraktamenten ochom
för reservofñcerare kom bostaden tjänsteställe. Dettaatt anses som
utvidgades år 1997 till omfatta uppdragstagare i domstolatt även
prop. 1996/97:l33, bet. 1996/97:JuU17, SFS 1997:000.

särskilda bestämmelsernaDe för bl.a. anställda inom Europeiska
unionen infördes år 1996 l996:l. Samtidigt tillkom bestämmelsen

utbetalare traktamente likställs med arbetsgivare § tredje5attom av
stycket i förslaget.

Vi föreslår det uttryckligen i lagtexten 9 § i förslaget reglerasatt
beräkningen för hel eller för halv dag.görsatt

Hem resor

§23
Bestämmelsen till avdrag för hemresor infördesrätt 1990om genom
års skattereform 1990:l. Den hämtad från punkt b3är av
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anvisningarna till §33 KL. Tidigare hade viss avdragsrätt medgetts
Åri praxis. 1992 utvidgades avdragsrätten för både tåg- och

flygresor. sistnämndaFör slopades tidigare avståndsgräns.en
Med inte oskäliga kostnader för tågresa markeraatt attavser

det inte nödvändigtvis behöver det billigaste alternativet utanvara
kan i första klass elleräven med snabbtåg prop.vara resor

1992/93: 127 45.s.
Utvidgningen till EU- och EES-området infördes år 1996

l996:1. De särskilda bestämmelserna i fråga förmånsbilarom
infördes år 1996:2samma

Arbetsresor

25-28 §§
Bestämmelserna avdragsrätt för mellan bostaden ochom resor
arbetsplatsen hämtade från punkt 4 anvisningarnaär till 33 § KLav
där reglerats alltsedan KL:s tillkomst.rätten

År 1969 konkretiserades grunderna för avdrag i lagtexten Stencil
ÅrFi 1967:7, 1969:29, bet. 1969:BeU31, SFS 1969:106. 1981prop.

infördes bl.a. de särskilda bestämmelserna för handikappade m.f1. och
för den hade skrymmande last. Tidsvinstbestämmelsen har sittsom

år prop. 1980/812118, bet. 1980/81:SkU44, SFSursprung samma
1981:341. ändradesDen år 1986 FiDs 1986:9, 1986/87:46,prop.
bet. 1986/87:SkU9, SFS 1986:1 199. De särskilda bestämmelserna
för den använder bilen i tjänsten visst antal dagar kom till årettsom
1983 prop. 1983/84568, bet. 1983/84:SkU16, SFS 1983:1051. Att
den har bilförmån inte skall dra kostnader för bilresor till ellersom av
från arbetet kom till år 1986. Att och färjeavgifter skall drasväg- av
infördes lagändringar år 1993.genom

avdragAtt huvudregel skall med krona1 ochgöras 30 öresom
tillkom år 1996 1996:2. Dessförinnan avdraget skulleattangavs
bestämmas på visst efter schablon. bestämmelsenDensätt sattes
emellertid spel vid flera tillfällen, bl.a.genom lagen 1993:1519ur

föravdrag kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vidom
1995-1997 års taxeringar. De särskilda bestämmelserna i fråga om
förmånsbilar infördes också år 1996 1996:2.

Beräkningen för arbetsresor gäller inte för den på grundsom av
skrymmande last måste använda bil såvitt gäller arbetsresor.störreen
Något Ävenmotsvarande undantag finns inte i fråga tjänsteresor.om

skillnaden kan ha samband med avdraget i det fallet inteattom senare
på knutet till kostnader försätt är mindre bil så framstårsamma en
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svårmotiverad då avdragen under fleraden år uppgått tillsom samma
mil.belopp per

Avgifter till arbetslöshetskassa m.m.

§33
Bestämmelsen förstai stycket avdrag får för avgifter tillgörasatt
arbetslöshetskassa har hämtats från förstapunkt 6 stycket av
anvisningarna till § Avdragsrätten infördes33 KL. år 1979 SOU

1979/80:58,1977:91, bet. 1979/80:SkU20, SFS 1979:1157prop.
och justerades år 1997.

Bestämmelserna i andra Förstycket avdrag avgifter tillom
utländsk arbetslöshetskassa hämtade från punkt andra6 stycketär av
anvisningarna till 33 § infördes år lrrKL. De 1997 29.5.97.

NÄRINGSVERKSAMHETV INKOMSTSLAGETAVD.

Avgränsning inkomstslaget13 kap. näringsverksamhetav

tillgångar och skulderVissa

§ andra stycket har det lagts till strecksats fordringarI 8 påen om
ekonomiska föreningar.

§§8 och 9
Bestämmelserna vissa tillgångar och skulder inte räknas tillattom
näringsverksamheten för enskilda näringsidkare detNär gällerär nya.
de i § undantagna8 tillgångarna skall varken intäkter från dem eller
kostnader för dem räknas till näringsverksamheten. heller denInte
kapitalvinst alternativt kapitalförlust uppkommer vid avyttringsom en

sådana tillgångar skall i näringsverksamheten. framgårDettasav upp
dag frågai i om
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intäktsräntor och utdelningar punkt första2 stycket anvis-av av-
ningarna till §22 KL,

kostnadsräntor punkt förstal stycket anvisningarna tillav av-
23 § KL,

kapitalvinster punkt tredje1 stycket anvisningarna till 22 §av av-
KL, och

kapitalförluster punkt 33 anvisningarna till 23 § KL.av av-
i § undantagnaDe 8 tillgångarna skall inte ligga till grund för be-

ellerräkning kapitalunderlaget för räntefördelning expansions-av
fonder. framgårDet §9 RFL och 7 § detExmL. När gäller skulderav
beaktas bara skulder i verksamheten, 2 § ochRFL 7 § ExmL.se

För slippa ha bestämmelserna utspridda i antal kapitelatt harett
valt reglera vissa tillgångar och skulder inte höratt till närings-att

verksamheten. följerAv det intäkter från respektive kostnader föratt
dessa tillgångar och skulder inte skall redovisas i näringsverksam-
heten. Vidare följer tillgångarna och skulderna inte skall beaktasatt
vid beräkning kapitalunderlaget för räntefördelning ellerav expan-
sionsfonder.

det gällerNär näringsfastigheter och näringsbostadsrätter hänförs
inte kapitalvinster och kapitalförluster till näringsverksamheten, men
eftersom löpande intäkter och kostnader för sådana tillgångar hör till
näringsverksamheten finns de inte med i uppräkningen tillgångarav
i första stycket. I stället finns bestämmelsen i 7 kanDet påpekas att
näringsbostadsrätter enligt 46 kap. 2 § andra stycket inte delägar-är
rätter.

I andra stycket första strecksatsen har skrivit tillgångarnaatt
skall räknas till näringsverksamheten de lagertillgångar, på-ärom
gående arbeten, kundfordringar eller liknande tillgångar. Det kan
påpekas i punkt första2 stycket anvisningarnaatt till 22 § KL stårav

och utdelningar påräntor omsättningstillgångaratt intäktutgör av
näringsverksamhet. Skatterättsnämnden har i avgörande kommitett
fram till med omsättningstillgång den skattemässiga,att ochavses
inte den bokföringsmässiga, betydelsen ordet. Vi utgår ifrånav
Skatterättsnämndens tolkning. Se vidare begreppen omsättnings-om
tillgångar och lagertillgångar i avsnitt 2.4.2.

Enligt punkt andra1 stycket anvisningarna till §22 KL hänförsav
till intäkt näringsverksamhet vad inflyter vid avyttringav som en av
inventarier eller tillgångar likställda med inventarierär vidav som
beräkning värdeminskningsavdrag. Att utgifter för anskaffaav att
inventarier och likställda tillgångar får dras i näringsverksamhetenav
framgår punkterna 12-14, 16 och 17 anvisningarna till §23av av

andraKL. I stycket andra strecksatsen inte tillgångarnämner som
likställda med inventarierär vid beräkning värdeminsknings-av
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gäller vadenligt kap. § andra stycket ILavdrag. beror på l 8 lDet att
inventarier också för sådana tillgångar.sägssom om

grund avyttring inventarierdet gäller fordringar på somNär avav
finns deti den andra strecksatsen i andra stycketockså finns med

varken i frågabestämmelse i dagens lagtext,inte någon räntor,om
kapitalförluster. Vi finner det dock ologisktkapitalvinster eller att

fordran i inkomstslagetkapitalförlust på sådan skall hamnat.ex. enen
stället skall hänföras tillkapital. Vi föreslår sådan fordran iatt en

inventarietdet avyttradenäringsverksamheten på sätt somsamma
kundfordran.eller en

kapitalvinst på fordringar påBestämmelserna ochräntaattom
näringsverksamhetenföreningar i vissa fall räknas tillkooperativa

lades till år 1997 prop.stycket femte strecksatsenandra
bet. l997/98:SkUOO0, SFS 1997:000.1996/971169,

andelaravyttring inventarier, vissafordringar på grundAtt av av
räknasföreningar fordringar sådana föreningarkooperativa eller påi

denäringsverksamheten för enskilda näringsidkare innebär intetill att
skall liksom hos aktiebolagkapitaltillgångar.inte Deär t.ex. --

vid avyttring.kapitalvinstbeskattas en
skall tillBestämmelsen i § vissa skulder inte räknas9 attom

fårinnebär räntekostnaden skulden intenäringsverksamheten att
heller skall minskai näringsverksamheten och skulden intedras attav

underlaget för räntefördelning eller expansionsmedel.
punkt anvisningarna till § finns ytterligare bestäm-3 22 KLI av en

melse vilka utdelningar räknas till inkomstslaget näringsverk-om som
det: bank- och penningrörelse och i för-samhet. Där står I annan

säkringsrörelse utdelning aktier och andelar i värdepappers-påär
fonder och ekonomiska föreningar räkna intäktatt som av

i dennäringsverksamhet." Bestämmelsen strider innehålletmot
föreslagna aktuell bara för enskilda näringsidkare8 Den är

utdelning för juridiska och handelsbolag alltideftersom personer
skattefri.hänförs till inkomstslaget näringsverksamhet, den inte ärom

emellertid mycket ovanligt enskilda näringsidkare driverDet är att
denna form verksamhet. Vad kan förekomma de driverär attav som
penningrörelse. penningrörelse torde aktier och andelar dockI vara

lagertillgångar. vissa aktier eller andelar skallOmatt anse som
anläggningstillgångar finnsbetraktas det inte någon anledning attsom

utdelningarna skall behandlas inkomst kapital.änannatsom som av
har därför valt inte sådan bestämmelse.Vi någonatt ta
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i näringsverksamhet16 kap. Avdrag

Ändringen beloppet sänks från till 90 kronor,i § innebär 1803 att
andra stycket andra§ precisering betalningskravet iändringen i 16 av

förstai § tillägg högre nivå i stycketstrecksatsen ändringen 26 av en,
hänvisningenandra stycke och ändringen i 32 §och attett nytt

första stycket i kap. §.till 12 33begränsas att avse

Representation

§3
hämtad från punktrepresentationskostirader lBestämmelsen ärom

till § Regeln gällerstycket anvisningarna 20 KL.tredje även öv-av
eftersom har be-inkomstslag har placerats här denriga störstmen

hänvisningar.övriga inkomstslag finnsi näringsverksamhet. Itydelse
uttryckligen behandladeförsta bestämmelsernaDe represen-som

bet.infördes år 1963 SOU 1962:42, 1963:96,tationskostnader prop.
preciserade ochbestämmelser1963:BevU40, SFS 1963:161. Dessa

År forinfördes avdragsförbudbegränsade avdragsrätten. 1980 ett
1980/81:68, bet.for spritdrycker och vinutgifter prop.

År infördes begränsningenSFS 1980:1077. 19861980/81:SkUl8,
medfor mâltidstltgiñer normalt inte skulle medgesavdrag störreatt

skäliga utgifter för lunchbelopp prop.än motsvararsom
1985/86:SkU38, 1986:505.1985/86:140, bet. SFS

År begränsades avdraget för måltidsutgifter till högst 180 kr.1995
avdragsförbudet för sprit bortSamtidigt och vin prop.togs

Enjusteriirg1995/96:l09, bet. 1995/96:SkU20, SFS 1995:1625. av
1995/96:SkU25,skedde 1995/962152, bet.lagtexten år 1996 prop.

Beloppet sänktes till kr år 1996 prop.1996:651. 90SFS
l996/97:SkU7,l996/97zl2, bet. SFS 1996:1399.

avdragsgillanuvarande lydelsen några exempel pådenI ges
representationskostnader har omedelbart samband med verk-ettsom

kortas kanexempel kan enligt vår mening Detsamheten. Dessa ner.
lagstiftningsäreirde avdragsrätteir forvid 1980 årsnämnas togsatt upp

anställds sjukdomjul- och födelsedagsgåvor, mindre gåvor vid samt
dödsfall. Departementschefenkostnad för begravningskrans o.d. vid

förfrågorna inte sådan de lämpade sigansåg natur attatt var av
lagstiftning det i stället fick ankomma på utfärdaRSVutan att att

också utfärdat detal-anvisningar 1980/81:68, 191. RSV harprop. s.
jerade rekommendationer 1996:1senast RSV S
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det förAtt avdragsrätt uteslutande skall fråga inledaattvara om
eller upprätthålla affársförbindelser bör uttryckligen i be-anges
stämmelsen. Vidare bör det lagtexten framgå bestämmelsernaattav

representation de anställdaäven personalvård.gentemotavser

Fusionskostnader

§7 a
Bestämmelserna avdrag för fusionskostnader hämtade från §2ärom
16 första stycket SIL. Bestämmelserna infördes år 1997 SOUmom.
1995:137, 1996/97:OO0, bet. l997/98:SkUO00, SFS 1997:000.prop.

Organisationskostnader

b §7
Bestämmelserna avdrag för organisationskostnader hämtadeärom
från §2 16 andra stycket SIL. Bestämmelserna infördes årmom.
1997 SOU 1995:137, 1996/97:OO0, bet. l997/98:SkUO00, SFSprop.
1997:000.

Mervärdesskatt

§16
Bestämmelsen i första stycket ingående mervärdesskatt hämtadärom
från § tjugoåttonde20 ledet KL.

Denna reglering fanns i § i den73 tidigare lagen 1968:430 om
mervärdeskatt. Bestämmelsen flyttades till årKL 1994 i samband
med den lagstiftningen mervärdesskattatt infördes SOUnya om
1992:6, 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, SFS 1994:201.prop.

Bestämmelserna i andra stycket avdrag för mervärdesskatt iom
vissa fall hämtad från 19 § andra stycketär och punkt första23

Ävenstycket anvisningarna till §23 KL. dessa bestämmelser ärav
hämtade från 73 § i den tidigare mervärdeskattelagen och flyttades till
KL år 1994. Hänvisningen till mervärdesskattelagen 1994:200 i
fråga betalning återförd skatt kom till år 1997 prop.om av
1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, SFS 1997:000.
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i tredje stycket hämtad från 19 § andra stycketBestämmelsen är
jfr kommentaren till §.anvisningarna till 22 § KL 17och punkt 14 av

kontanta medelFörluster av

19 a
hämtade från punktförluster i verksamhetenBestämmelserna ärom

anvisningarna till § infördes år 1997fjärde stycket 23 KL. De1 av
1996/97:000, bet. 1997/98:SkU000, SFS1995:137,SOU prop.

inleds med regelnuvarande bestämmelsen1997:000. Den atten om
räknas kostnadi näringsverksamhetenförluster uppkommer somsom

följer de särskilda bestäm-näringsverksamheten intei annat avom av
vid avyttring eller särskilda skälkapitalförlustermelserna om

Införandet bestämmelsen kanföreligger. närmast ses som enav
kapitalförlustreglernamarkering upphävandetytterligare att av omav

till § innebärstycket och punkt anvisningarna 20 KLi § andra 520 av
den ursprungliga principen avdragdefinitiv brytning med atten

mening behövsendast för normala kostnader. Enligt vårmedges
regeln inte i IL.

nuvarande andra meningen i alltBeviskraven i den väsent-synes
förutsättningarna för avdrag. Regeln har därförligt själva ut-avse

liknande bevisregler jfrformats i överensstämmelse med andra 14
tredje stycket, kap. § första stycket och 38 kap. §kap. 1 § 32 1 211

andra stycket.

Bilkostnader

§26
Bestämmelserna bilresor hämtade från punkt anvis-32ärom av

infördestill Bestämmelserna i första stycketningarna 23 § KL.
skattereform. i andra stycketårs Bestämmelserna1990genom

år bilförmåninfördes 1996 i samband med regler prop.nya om
bet. 1996/97:FiU1,1996/97219, SFS 1996:1208.
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22 kap. Kapitalvinster och kapitalförluster i
näringsverksamhet

Ändring1996 bestämmelserna avyttringar mellanav om
närstående företag, Ds 1996:24, 1996/97:18, bet.prop.
1996/97:SkU9, SFS 1996:1227

Avyttringar med kapitalförlust närståendetill företag

Bestämmelserna i 6 och 7 har redigerats I 6 § andra stycketom.
fanns tidigare bestämmelse paragrafen gäller baraatten om om
förvärvaren skattskyldig för kapitalvinstär vid avyttringen av
tillgångarna och denna inte undantagen från beskattning iär Sverige
på grund dubbelbeskattningsavtal.ettav

§6
Paragrafen behandlar till avdrag för kapitalförlusterrätten vid
avyttringar mellan företag i intressegemenskap. Den ocksåär
inledning till de fyra följande paragraferna, där det finns bestäm-
melser kontinuitet i beskattningen de avyttrade tillgångarna hosom av
de företagen.två

Reglerna begränsningar i avdragsrätten för sådana kapitalför-om
luster infördes 1990 års skattereform. Bestämmelserna i dagärgenom
placerade i §2 4 tredje, femte och nionde styckena SIL. Demom.
första åtta styckena i behandlar skattefrågor vid fusioner.momentet
Nionde stycket hänvisar sedan till vissa fusionsbestämmelserna.av
Bestämmelserna i för närvarande Företags-momentet överses av
skatteutredningen, i år förväntas komma med förslagettsom senare
till ändringar.

Bestämmelserna ändrades år 1996 med anledning två avgöran-av
RÅ RÅden från Regeringsrätten 1995 ref. 13 och 1995 ref. 43 så

förbudet dra kapitalförlusteratt gälleratt det förvärvandeävenav om
företaget inte skattskyldigt i Sverige.är lagtextenI skrevs att reg-
lerna skattemässig kontinuitet gäller bara det förvärvandeom om
företaget skattskyldigt för tillgångarna.är Samtidigt gjordes vissa
redaktionella ändringar, bl.a. avdragsförbudet i förstatogs mening-
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sjundetillhänvisningstället för momentetsiSIL§ 4i 2 enmom.en
stycke.

står detstycket SILniondei § 42nuvarande lagtextl mom.
ställen i vårtandraLiksomrättighet.elleregendomöverlåter

uttrycketanvänderkapitalvinstbeskattninglagförslag avsersom
andraochgåvorfallerDärigenomöverlåter.förställetiavyttrar

ändå inteskeröverlåtelservid sådanabort,överlåtelserbenefika men
påliksomharegendomUttrycketkapitalvinstbeskattning.någon

Eftersom2.4.2.avsnitttillgång,byttställenandra mot enut se
särskilt.till detläggaintebehövertillgångrättighet är en

juridiskaoch förvärvarenöverlåtaren ärgällerBestämmelsen när
dethandelsbolag. Mensvenskaförundantagfinns ingetDetpersoner.
dåde fallföribestämmelse KLmotsvarandenågonfinns inte

kan knappastdelägare. Manfysiskaharhandelsbolaget sompersoner
vid dendelägaresådanaförbestämmelserolikatillämpasigtänka att
ifrånutgåttdärförharVi atttaxeringen.kommunalaoch denstatliga
svenskaidelägarefrågaiskall tillämpasintebestämmelsen om

emellertidhardettabestämmelsesärskildhandelsbolag. Någon om
intejuridiskai ILdeteftersom sägstagitinte personeromsom

någotOmkap. 3handelsbolag, 2svenskafrågaitillämpas seom
Företagsskatteutredningenförfråga attblifår detönskvärtärannat en

föreslå det.
flertalanvändsdotterföretagoch ettmoderföretagUttrycken

punkt 10nuvarandeiinkomstskattelagstiftningen t.ex.ställen i av
i destycket SIL,åttonde§och 2 4till § KL53anvisningarna mom.

Med moder-§.och 39 kap. 9§kap. 223 3220 kap.föreslagna
kap.i 32någotdet inteförstås om annat,dotterföretag sägsoch som

civilrättsligadetenligtsådana företag§kap. 4eller i 39§2 som
stårUttrycketmoder-dotterförhållanden.bildarkoncernbegreppet

punktockså i l 1dagfinns iledninghuvudsakiunder gemensam
kap.iförslag 20i vårttill § KL,23anvisningarnastycketfjärde av

ocksåäkta koncernerbaradå inte utanVad är23 omsom avses
ellertvåinflytandetbestämmandedet överharfysiskt.ex. personen

formelltiingårföretagen ettjuridiska attutanflera personer
fallandrafinnasocksådet kankoncernförhållande. Men avses,som

50Fi 1986:19RÅ83 i Dsvadockså225. Se sägsAa s.t.ex. somse
1986/87:42 34och s.prop.

införtförutsättningytterligare attharstycketandraI som
Någonförvärvaren.också hoskapitaltillgångartillgångarna är

förutsätterKontinuitetenlagtext.inte i dagensfinnsmotsvarighet
hoskaraktärskatterättsligahartillgångarnaemellertid att samma

till företagöverlåtelsergällerdetNäroch förvärvaren.överlåtaren
anledningfinns det ingenför tillgångarna attskattskyldigainte ärsom
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med sådan förutsättning och dennata skulle också i vissa fallen
kunna orsaka betydande svårigheter.

tredjeI stycket har förtvi bestämmelse. Enligt kap.23en ny
skall, vid avyttring näringsfastigheter och näringsbostadsrätter,av
bl.a. värdeminskningsavdrag bara på fastigheter och avdrag under
de fem beskattningsåren för förbättrandesenaste reparationer och

återförasunderhåll till beskattning. dag finnsI ingen bestämmelse
denna återföring intesäger skall ske i sådanaatt fallsom som avses

i §2 4 nionde stycket SIL. Om det blir kapitalförlust närmom. en en
fastighet kan det aldrig bli aktuelltavyttras återföra någraatt
värdeminskningsavdrag. Det följer punkt femte5 stycketav av
anvisningarna till §22 KL och i vårt förslag kap.23 5 Avdragav
för förbättrande reparationer och underhåll omfattas inte dessaav
bestämmelser. De skall därför återföras det blir kapital-även om en
förlust. kan inteDet tanken sådan återföring skall ske iattvara en
dessa situationer. Det lämpligare förvärvaren inträderär iatt över-
låtarens skattemässiga situation också det gäller sådannär en
återföring, dvs. skyldighetenövertar återföra avdragenatt om
förvärvaren fastigheten inom fem år frånavyttrar det avdragen
gjordes. Här vi därför bestämmelsetar återföring inteatten om
skall ske och i 8 och 10 kontinuitetsbestämmelser.tar Sist i
stycket finns hänvisning till de bestämmelser definieraren som
förbättrande reparationer och underhåll.

§7
I paragrafen finns bestämmelse förvärvaren inträder iatt över-en om
låtarens skattemässiga situation i fråga anskaffningsvärde ochom

påverkar kapitalvinstberäkning.annat Den be-som motsvararen en
stämmelse finns i §2 4 nionde stycket sista meningen SIL.som mom.
Meningen infördes år 1996 i stället för hänvisning till andraen
meningen i sjunde stycke.momentets

Denna och de följande paragraferna innehåller bestämmelsertre
Årskattemässig kontinuitet. 1996 infördes regelom atten

bestämmelserna gäller bara förvärvaren skall beskattas förom
inkomst ltänförlig till tillgången.är l finnsIL antal be-som ett
stämmelser skattemässig kontinuitet. Vi har eftersträvatom att ge
dem så enhetlig utformning möjligt. Vad har ändrat i dennaen som
paragraf för det förstaär infört uttrycket inträderatt förvärvaren
i överlåtarens skattemässiga situation. Genom använda ordetatt
inträder har vi betonat tidsaspekten. Motsvarande ändringar i de
bestämmelser gäller fusioner kommenteras i 35 kap. 6som se
också avsnitt 2.4.2. Vidare har i denna paragraf lagt till i fråga om
anskaffningsvärde och påverkar kapitalvinstberäkning.annat som en
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till kap.ändring, kommentaren 35 7till dennakommentarFör se
meningensjunde stycket andraförarbetena till §fråga 2 4l mom.om

kap.till 35 7kommentarenSIL, se

§i§8-10

inventarier tagits bort.har styckeförfattningskommentarenl ett om

värdeminskningsavdraggäller förbehandlar vadParagraferna som
värdeminskningsavdragBestämmelsenefter avyttringarna. omm.m.

tredjefinns i dag i 2 § 4och markanläggningarbyggnader mom.
skogsavdrag finns i § 4bestämmelsen 2ochstycket SIL mom.om

till de styckena,fråga förarbetenastycketfemte SIL. I seom
§§.till kap. 8 och 935kommentaren

iinträder förvärvaren§ har infört uttrycketLiksom i 7 över-
vidvi i § kortatsituation. Vidare har 8skattemässigalåtarens ner

och vad återstårvärdeminskningsavdragberäkning oav-av somav
frågatill itillgångens anskaffningsvärdeskrivet omav
och §§.jfr kommentaren till kap. 6 7värdeminskningsavdrag 35

till § första stycket andrai kommentaren 6viSom nämnt
reparationer ochför förbättrandehar vi lagt till avdragmeningen

motsvarighet till deoch §§, Någonunderhåll i 8 10 se ovan.
i dag.bestämmelserna finns inte

stycket§ femte SILgäller skog § används i 2 4det 9När mom.
Vigällande ingångsvärde.skogens anskaffningsvärde ochuttrycket

till §.skogsavdrag jfr kommentaren 35 kap. 9ändrar det till

närståendekapitalvinst delägarrätter tillAvyttringar med av
företag

11§

samtidigt ingår istycket överlåtaren inteVillkoret i andra 2 att en-
bestämmelsen iingår iförvärvaren intesvensk koncern samtsom -

stycket har lagts till.tredje

äldre bestämmelserna ii betydligtBestämmelserna 11-14 är än
tionde stycket och§§. finns i dag i § 46-10 De 2 4 a mom.mom.

det blirsvenska företag innebär bestämmelsernaSIL. För att ett upp-
koncernkapitalvinstbeskattningen vid avyttringar inomskov med en

Också dessa bestämmelsernäriitgsbetingade aktier och andelar.av
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kommer beröras vid den Företagsskatteutredningenatt översyn som
för närvarande genomför, i kommentaren till 6se

till dessaUrsprunget bestämmelser tillkom år 1966. Då infördes
befrielse från kapitalvinstskatt vid överlåtelser aktier inomen av

koncerner i samband med kapitalvinstbeskattningen aktier blevatt
evig SOU 1965:72, 1966:90, bet. 1966:BevU46, SFSprop.
1966:215. Bestämmelsen placerades då i 35 § 4 KL.mom.

Redan efter flyttadesår bestämmelsen till §35 3ett KLmom.
SFS 1967:748.

År 1976 den definitiva skattebefrielsen med uppskoversattes ett
prop. 1975/76:180, bet. 1975/76:SkU63, SFS 1976:343 attgenom

lade till bestämmelse det Övertagande företaget skallattman en om
ha förvärvat aktien vid den tidpunkt och för den anskaff-anses

ningskostnad förgällt det överlåtande företaget. Samtidigtsom
infördes möjlighet medge befrielse från kapitalvinstskatt vidatten
överlåtelser också till utländska företag.

År 1979 lade till bestämmelser kapitalförluster SOUman om
1977:86, 1978/792210, bet. 1978/79:SkU57, SFS 1979:612.prop.

I samband med slopandet den kommunala taxeringenav av
juridiska år flyttades1984 bestämmelsen till 2 § 4överpersoner

SIL DsFi 1984:9, 1984/85:70, bet. 1984/85:SkU23, SFSmom. prop.
1984:1060 f..

1 1990 års skattereform ändrades paragrafen med anledning av
ändringar i vissa andra bestämmelser.

Ihöstpropositionen 1990 prop. 1990/91:54, bet. 1990/91:SkU10,
1990: ändrades1422 bestämmelsen så den tillämplig ocksåatt är om
moderföretaget sparbank eller ömsesidigtär skadeförsäkrings-etten
företag.

År lades1996 ytterligare förutsättningar för tillämpningsom av
bestämmelserna till dels det överlåtande företaget inte samtidigtatt
ingår i koncern den det överlåtande företagetän ingåren annan som

dels det Övertagande företaget skulle ha beskattats häratt detom
hade aktien eller andelen efteravyttrat övertagandet. Samtidigt
gjordes vissa redaktionella ändringar i 2 § tionde4 stycket SIL,mom.
bl.a. slopades hänvisning till sjunde stycke ochmomentetsen
motsvarande bestämmelser i tionde styökets första och sistatogs
meningar. Vidare flyttades bestämmelserna dispens vid avyttring-om

till utländska företag till 4 SIL, ochett eget moment,ar a mom.
ändrades se §.14

Liksom i 6-10 har begreppet överlåts bytts ut mot avyttras.
Uttrycket näringsbetingade aktier och andelar har introducerats

i denna paragraf, vidare i kommentaren till 12se
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juridiskasvenskaden gällerbestämmelsen såVi ändrathar näratt
Ändringentillgångar.företag förvärvarinte svenskaochpersoner

svensktförvärvareninte gällerbestämmelsenmedför ärnär ettatt
vilken deproposition§. denhandelsbolag kap. 3 Ise 2 genom

departementschefenanfördeinfördesbestämmelsernaursprungliga
skall tillhöraföretagHuruvida två111:1966:90prop. ansess.

regleraktiebolagslagensfår med ledningkoncern avgöras avsamma
aktiebolag,dock kunnaDotterföretag börkoncernföretag. varaom

Iikom idet utgårhandelsbolag.förening eller Trotsekonomisk -
bestämmelsen år 1984efter detifrån6-10fråga attattom -

tillämpas i frågainte längrekan dentill § 4 SILflyttades 2över mom.
till 6handelsbolag, kommentarensvenska seom

svenska kon-inomanvänds uttrycketparagrafdenna1 samma
användskoncernbegreppet secivilrättsligadå detcern. Det är som

RÅ ref.och 1990 90. Men1966:90§ och lllkap. 52 s.prop.
företagvilkauppräkningbegränsasbegreppet typerav avgenom en

stycket punktenmoderföretag, andrakan sevarasom
ändringaranledninginfördes 1996 medi punkten år2Kravet av

aktiebo-innebarkoncernbegreppetcivilrättsligai det att sammasom
olika koncerner.förutsättningar kan ingå i tvåvissalag under

tillgångarnastycket krävs i punkten 3§ andraLiksom i 6 äratt
till §.kommentaren 6hos förvärvarenkapitaltillgängar också se

År Övertagandedeti lagtexteninfördes krav1996 attett nytt
aktiernadet hadeskulle beskattats härföretaget ha avyttratom

annorlunda iVi har uttryckt det någotefter förvärvet.omedelbart
ochpunkterna 4

omständighetenförtydligat dentredje stycket har1 attatt
inte hindraringår i olika underkoncerneroch förvärvarenöverlåtaren

bestämmelsen.tillämpning av

har hänvisning ändrats.l kommentaren en

förvärvaren inträder ibestämmelsefinns detLiksom i §7 attomen
anskaffningsvärde ochi frågaskattemässi situationöverlåtarens omga

motsvarandekapitalvinstberäkning. dag finnspåverkar Iannat ensom
meningeni tionde stycket sista SIL. Förbestämmelse 2 § 4 mom.

motiven tillhar föreslagitvilka ändringarkommentar samtsomom
till till kap. 6 och §§.kommentaren § 35 7ändringarna, 7 samtse



370 Färfattningskommentar SOU 1997:77

14§

Bestämmelsen har möjlighet för regeringenersatt medgeatten
dispens.

Paragrafen innehåller möjlighet för Riksskatteverket medgeatten
befrielse från beskattning vid avyttringar utländska aktier till ettav
utländskt bolag. Motsvarande bestämmelse finns i 2 § 4 SIL.a mom.
Den år 1996 för regeringenersatte rätt medge dispens frånatten
kapitalvinst vid överlåtelser aktier till utländska koncernföretag.av
Som Linder § infördesnämnts sådan dispensbestämmelse åren
1976.

26 kap. Näringsbidrag

Ändringen i 2 § innebär Europeiska gemenskaperna lagtsatt till.

Näringsbid rag

§2
Definitionen näringsbidrag finns i punkt första9 och tredje styck-av

anvisningarna till 22 § KL och infördes år 1983 för-ena av ettsom
tydligande vilka bidraget skulle komma från för räknasav attorgan

näringsbidrag. Europeiska gemenskaperna lades till år 1996som
prop. l996/97:12, bet. l996/97zSkUl7, SFS 1996:1399. Vi har lagt
till landsting, eftersom det klarlagts de skall likställas medatt
kommuner RÅvid tillämpning anvisningspunkten 1993 ref. 60.av

Det kan det redan i sambandnämnas med deatt ursprungligaatt
reglerna statsbidrag infördes i årKL 1973 i förarbetenaom attangavs
reglerna också kunde tillämpas på bidrag från kommuner prop.
1973:190 9.s.

§I 3 lagen 1963:173 avdrag för avgifter till stiftelsenom
Svenska Filminstitutet, finns bestämmelse reglerna iattm.m. en om
punkt 9 anvisningarna till 22 § tillämpasKL i fråga stödav om som
lämnas Stiftelsen Svenska Filminstitutet till näringsidkare förav
näringsverksamheten. förstnämndaDen lagen tillkom år 1963 som en
följd år träffat avtalett bildandet stiftelsen prop.av samma om av
1963:101, bet. 1963:BeU35. Den innehöll ursprungligen särskilda
regler för beskattningen bidrag från stiftelsen och anknytningen tillav
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1993/94:50,infördes år 1993 prop.näringsbidragreglerna m.m.om
förslagetstiftelsen iEftersom1993:1552.l993/94:SkU15, SFSbet.

s.k.till denmotsvarigheteninnehåller§i kap. 16tagits 7har som
särregleringlängre någonbehövs inteSIL,i § 4katalogen 7 mom.

hänvisningen.automatisktomfattasstiftelsenfrånbidrag avutan

Beloppsgränser

till procent.från 20ändrats 25haroch 6I 5 procentsatsen

§5
stycket§ förstafrån 3kommerjuridiskaforBeloppsgränsen personer

det högstaändrades år 1996bestämmelsen attDenPFL. genom
överskottettillfrån 20ändrades 25får dras procentbelopp avavsom

1996:1613.l996/97:SkU13, SFSbet.1996/97:45,prop.
näringsverk-överskottetmedharinkomstenUttrycket ersatts av

islutresultatetpositivauttrycker detså videteftersomsamheten är
eftersomutelämnatsbeskattningsåretuttrycket underharVidareIL.

det inteöverskottbeskattningsåretsnaturligtvisdet är omavsessom
någotstår annat.

§6
fysiskaochnäringsidkareenskildaforBeloppsgränsen sompersoner

andra-fjärdefrån 3 §handelsbolag kommersvenskadelägare iär
någraändrades år 1994Bestämmelsen attstyckena PFL. genom

År får drasbeloppdet högstaändrades1996bort. avtogs somposter
justeradeperiodiseringsfondfördettill 20från 25 procent av

1996:1613.SFSl996/97zSkUl3,bet.1996/97:45,resultatet prop.
iresultatetjusteradeperiodiseringsfond är nyttdet förUttrycket

i frågaresultatjusteratfinns i dagsammanhang. Detdetta ett om
resultatdetEftersomkap..räntefördelning se 31 är somsamma

uttryck.bygga påvaltbåda hari dessajusteras attsystem samma
expansionsfond. Justerings-bestämmelsernagäller iDetsamma om

använderViidentiska i deemellertid inte systemen.treärposterna
resultatet, detjusteradeperiodiseringsfondföruttrycken: detdärför

räntefordelningföroch detjusterade resultatetexpansionsfondfor
resultatet.justerade
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hellerInte i denna paragraf skriver beskatt-att avser
ningsårets resultat avdrag och intäkter jfr kommentaren tillsamt §.5

Ökning1996 kapitalunderlaget vid beneflka förvärvav av
näringsfastigheter, Ds 1996:41, l996/97:12,m.m., prop.
bet. 1996/97:SkU7, SFS 1996:1401

Ändringen i första stycket tredje strecksatsen, kombinerad med
6 a-6 §§, innebär kapitalunderlaget under vissaatt förutsättningarc
får ökas vid benefika förvärv näringsfastigheter, förstaIav m.m.
stycket fjärde strecksatsen ändras bestämmelserna tillskott, bl.a.om
för tillskott till verksamheten skallatt räknas med redan det
beskattningsår då tillskottet sker.

Också huvuddelen bestämmelserna i denna paragraf kommer frånav
§7 ExmL. Kapitalunderlaget kopplat till detär kapitalet iegna

verksamheten. Det iöverensstämmer drag med kapitalunderla-stora
vid räntefordelning.get

andraAv stycket framgår bestämmelser gälleratt i dettasamma
kapitel i kapitlet räntefordelning för vilka tillgångar ochsom om
skulder skall höra till verksamheten och hur tillgångarna skallsom
värderas. Vad viktigt framhållaär dock kapitalunder-att ärsom att
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paragrafdennaframgårvilkettidpunkter,vid olikaberäknaslaget av
8med kap.31jämförd

bestämmelserna över-ocksåframgårstycketandra att omAv
frågadetocksåtillämpas ärskall när§kap. 14i 31gångsposten om

densammaövergångsposten ärpåpekaskanexpansionsfonder. Det att
andraräntefördelning. 1ochexpansionsfonderkapitlenbådadei om

vidfårövergångsposten övertasdet§ stårkap. 14i attstycket 31
expansions-Även frågagäller ibestämmelsendenförvärv.vissa om

fonder.
1994/95:25,år 1994 prop.ExmLjusterades§iBestämmelserna 7

tillskottBestämmelsen1994:1886.SFS1994/95:FiU1,bet. om
§ ExmLibestämmelser 7infördessamtidigtoch1996ändrades år a

§§.6c6segåvavidsärskild post am.m.arv,enom -

§§a-6c6
1996,infördes årDe§ ExmL.från 7kommerBestämmelserna a

a-1414kap.se 31§ RFLbestämmelserna i 14medsamtidigt ca
IL.

ochkapitalunderlagentidpunktervid vilkaförtydligatvihar§6l a
beräknas.skalltolkning,enligt vårexpansionsfonderna,

9§

bl.a.tillskott,bestämmelsernaändraspunkten 3stycketförstaI om
beskatt-detmed redanräknasskallverksamhetentilltillskottför att

sker.tillskottetdåningsår

med bestäm-likhetIfrån 8 § ExmL.paragraf kommerdennaOckså
detpåkapitalunderlagetbyggerräntefördelningmelserna om

korrigerathandelsbolagetandelar iföranskaffningsvärdetjusterade
docksigskiljerBestämmelsernakap. 16jfr 31vissamed poster,

förhållandenatillmed hänsynberäknasunderlagende bådaattgenom
1996.ändrades årtillskottBestämmelsernatidpunkter.olikavid om

lagertill-byttsomsättningstillgångordet motstycket harandra1
Ändringen avsnitt 2.4.2.kommenterad igång. är

övergångspostenbestämmelsernaföreskrivsstyckettredjeI att om
jfr kommen-expansionsfonden,i frågagäller också§kap. 17i 31 om

till 6taren
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I vilka fall fonderna får övertas

Från enskild näringsidkare till enskild näringsidkareannan

§14

I andra stycket ändras från 100 till 138, 89.procentsatsen I andra
styckets andra mening har vi, förtydligande, lagt till vidett attsom
beräkningen värdet får bestämmelserna i 31 kap. §13 tillämpas.av

Bestämmelsen med möjlighet expansionsfondatt överta ien en
samband med verksamhetatt övertar testamente,man en genom arv,
gåva eller bodelning kommer från §10 ExmL.

I dag gäller inte denna paragraf tillgångarnanär övergår till ett
dödsbo. bestämmelserDe gäller för fysiska skall i ILsom personer
tillämpas också för dödsbon, kap.4 och1 2 och kommentarense
till kap.4 2 Med vår skrivning skall bestämmelsen således
tillämpas också för dödsbon. Vi kan inte något skäl till den inteattse
skall tillämpas för dem. Som exempel kan nämnas makeatt en
bedriver näringsverksamhet, den maken dör och iräringsverk-ena
samheten tillskiftas dödsboet bodelning. Därefter tillskiftasgenom ett
barn verksamheten vid arvsskifte. Då bör fonden kunna föras vidare

dödsboet.över
Bestämmelsen i andra stycket ändrades år 1996 attgenom

expansionsfonden får till den delövertas den inte överstiger 138,89
värdet realtillgångarna,procent i stället för tidigareav 100av som

procent.

Ökning1996 kapitalunderlaget vid beneñka Förvärvav av
näringsfastigheter, Ds 1996:41, 1996/97:12,m.m., prop.
bet. 1996/97:SkU7, SFS 1996:1400



375Författningskom/nentar1997:77SOU

fördelningsbeloppoch negativtPositivt

§3

föreandra årettillbeskattningsåretföreändras åretstycketförsta1
femtillstycket fråniökas treVidaretaxeringsåret. procentsatsen

procent.

i §regleras 3fördelningsbeloppnegativtochpositivtBeräkningen av
RFL.

kapitalunderla-medfördelningsunderlagetbegreppetVi har ersatt
i kommenta-bytetmotivering tillfinnsräntefördelning. Detför enget

till 8ren
fördel-justering§ RFLbestämmelse i 19finnsDet avomen
Vi harmånader.tolvintebeskattningsårvid ärningsunderlaget som

fördelningsbeloppeti ställetdetsåbestämmelsen ärändrat att som
tillämpningvidändringmaterielltilllederDetskall justeras. aven

kapital-skallinteräntefördelning görasföreskrivsDär4 att om
lydelse kanMed dagenskronor.000högst 50underlaget enär

avgörande förbeskattningsåretförkortningellerförlängning varaav
100 000kapitalunderlaget ärskall ske. Omräntefördelning t.ex.om
andelensäljerskattskyldigehandelsbolagsandel och denförkronor en

Medåret.ske deträntefördelningnågonsåledes inteskalljuniden l
paragraf. Idennaenligtavjusteringeninte detpåverkasförslagvårt

lägre.fördelningsbeloppetblirstället
förpåverkaÅr förmindre ändring räntesatsengjordes1996 atten

förTidpunktenräkenskapsår. närförlängdamedskattskyldigavissa
utgångenfråndärförändradesbestämmasskall avräntesatsen

föreåretandratillbeskattningsåret taxe-föreåretnovember
statslåne-också år 1997ändradesBestämmelsen attringsåret. genom

räntefördelningpositivvidprocentenheterfemmedskall ökasräntan
SFS1996/97:FiU20,bet.1996/972150,med propförställeti tre

procentenhet,ökningenskulleUrsprungligen1997:000. vara en
1994.ändrades årdeträntefördelning,negativvidliksom men
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Kapitalunderlaget

Enskilda näringsidkare

8§

fjärdeI strecksatsen, kombinerad med 14 a-14 §§, har tagitsc en
bestämmelse innebär kapitalunderlagetatt under vissa förutsätt-som
ningar får ökas vid beneñka förvärv fastigheter, I sistaav m.m.
strecksatsen ändras bestämmelserna tillskott, bl.a. för tillskottattom
skall räknas med redan det beskattningsår då tillskottet sker.

Inledningen bestämmelsen hämtad frånär § första2 stycketav RF L.
En del de bestämmelserstor kapitalunderlagetrör fannsav som
ursprungligen i bestämmelserna verksamhetens kapitalunderlagom
i 4-6 lagen 1990:654 skatteutjämningsreserv förarbeten tillom
dessa paragrafer, 1990.se

I 2 § RFL finns inte begreppet kapitalunderlaget. I stället används
begreppet fördelningsunderlaget. Vad det fråganär är ettom
underlag består tillgångarna minskade med skulderna,som dvs.av ett
kapitalunderlag. kapitletI expansionsfond dagens expansions-om
medel finns det också bestämmelser kapitalunderlag,ett 30om se
kap. 5-7 och särskilt kommentaren till 30 kap. 5 Vi har valt att
i båda dessa kapitel kalla underlaget för kapitalunderlag. För att
särskilja dem lägger till för räntefördelning respektive för
expansionsfond.

De skall ökaposter respektive minska kapitalunderlagetsom iär
dag utspridda i olika paragrafer. Den första strecksatsen under-om
skott hämtad frånär 12 § RFL, liksom den femte expansionsfondom
och den sjätte tillskott. Den andra strecksatsen kvarståendeom om

fördelningsbelopp kommersparat från 20 § RF L medan den tredje
övergångsposten kommer från 18 § RFL ochom den fjärde denom

särskilda från 14 § RFL.posten a
Bestämmelsen tillskott i 12 § RFL ändrades år 1996 samtidigtom

14 RFL infördes.som a-c

Expansionsfondsskatt har lagts till och bestämmelserna särskildom
löneskatt och mervärdesskatt ändrats.
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skattervissaskulderfordringar ellerBestämmelsen att som avserom
frånhämtadskulderellertillgångarräknas äravgifter inteoch som

1994/95:41 ochändrades år 1994 prop.Bestämmelsen10 § RFL.
1994:1682.1994/95:AU5, SFS1994/95:SfU6 ochbet.1994/95:99,

expansionsfoitdsskattÅr ändringar delsgjordes1996 attgenomnya
enligtlöneskattsärskildalldelsuppräkningen,med i atttogs genom

pensionskostnadersärskild löneskatt1991:687lagen om
År hänvisningen i frågaändrades1997bestämmelsen.omfattas omav

1996:100,SOUskattebetalniitgslageitmervärdesskatt till att avse
1997:000.SFS1996/97:SkU23,bet.1996/97:100,prop.

14§

andradetSist ii stycken.delatsharBestämmelsen tre nyaupp
övergångs-minskningbestämmelsevi tagitharstycket avenomen

posten.

från § RFL.hämtad 18övergångspostenBestämmelsen ärom
fördelningsunderlagetbehållit uttrycketparagraf hari dennaAtt

kapitalunderlagetuttryckethar byttandra ställenpå motutatttrots
fordelnings-hettetaxeringaroch 1996 årsvid 1995detberor på att

underlaget.
minskningstycket andraBestämmelsen i andra meningen enom
lades till årvärderashur fastighetergrundpåövergångsposten avav

1997:000.1997/98:SkUO00, SFSbet.1996/971000,1997 prop.
uttrycket påstycket har bytttredje sätt änannatl ut genom

gåva,jämforligt fång arv,därmedbyte eller testamente,köp, mot
kap. §.till 42 17kommentarenliknande sätt seeller påbodelning

§§a-1414 c
infördes årParagrafenfrån 14 § RFL.Bestämmelserna kommer a

itäringsfastigheter.överlåtelserbenefikaunderlättaför1996 att av

Handelsbolagsdelägare

§16

till-bestämmelsernaändrasstrecksatsenstycket tredjeforstal om
med redanskall räknasverksamhetentillskott tillbl.a. forskott, att
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det år då tillskottet sker. I andra stycket har lagt till justerat med
i första stycket, fallitposterna bort i betänkandet SOU 1997:2.som

Bestämmelsen kapitalunderlaget för delägare i svenska handels-om
bolag hämtad från 17 §är RFL. Vi har begreppet fördelnings-ersatt
underlaget med kapitalunderlaget för räntefördelning. finnsDet en
motivering till bytet i kommentaren till §8 det gäller enskildanär

Ävennäringsidkare. i fråga delägare i handelsbolag byggerom
bestämmelserna på det kapital lagts ned i andelen. På grundsom
därav och för få enhetlig terminologiatt använder vi också hären
begreppet kapitalunderlag.

Bestämmelserna hur kapitalunderlaget skall korrigeras finnsom
i dag i flera paragrafer. Den första strecksatsen sparadeom
fördelningsbelopp finns i 20 § RFL, den andra övergångspostenom
i 18 § RFL och den tredje och fjärde tillskott och vissa lån tillom
delägaren eller närstående i 17 § RFL. Bestämmelsen tillskottom
ändrades år 1996.

andraI stycket finns föreskrifter andelar lagertill-ärom som
gångar. Också dessa behandlas i §17 RFL. Dessa bestämmelser fanns
inte i de ursprungliga bestämmelserna negativ räntefördelning iom
KL, kom med år 1993. Ordetutan omsättningstillgäng har bytts mot

Ändringenlagertillgång. kommenterad iär avsnitt 2.4.2.

Skattefria utdelningar

11§

Bestämmelsen i andra stycket svenska aktiebolag och ekono-attom
miska föreningar i vissa fall skall utländska juridiskaanses som

hemmahörande i utländsk ny.ärpersoner staten

I paragrafens första stycke finns bestämmelse medsäger atten som
utdelning inte utdelning på andelar i kooperativa föreningar iavses
form rabatt eller pristillägg den utdelande föreningen skall draav som

framgårDet i dag 7 § 8 första stycket andraav. meningenav mom.
SIL.
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Med utdelning förstås enligt § sådan8 SIL utdelning7 mom. som
uppburits i förhållande till innehavda aktierhar eller andelar eller som

efterhar uppburits grund inte avdragsgill för detärannan men
Ändaföretaget enligtutdelande § 8 första stycket SIL. sedan2 mom.

tillkomst har uttrycket harKL:s som uppburits efter grundannan
funnits med. Med uttrycket bl.a. rabatter och pristillägg iavses
förhållande till gjorda inköp eller försäljningar. intäktsbestäm-I

särbehandlades då sådan utdelning, oftamelserna den skulle tas upp
i inkomstslag utdelning punkt anvisningarna2änett annat annan av
till § har inte särskild definition38 KL. I IL någon begreppetav
utdelning. Med utdelning därigenom såväl utdelning haravses som

i förhållande till innehavdautgått insatser utdelning harsom som
efter grund. Vi lägger därför inte utdelningutgått till utgårannan som

efter grund. i de fall finnsMen det särskilda bestämmelser,annan
rabatter och pristillägg inte omfattas, med sådana.att tart.ex. om

andra stycket finns bestämmelse vid tillämpningI atten om av
bestämmelserna skattefria utdelningar skall svenska aktiebolagom

ekonomiska föreningaroch svenska utländska juridiskaanses som
hemmahörande i utländsk de enligt dubbel-stat, ettpersoner en om

beskattningsavtal skall ha hemvist där. Bestämmelsen i dagäranses
placerad i § 8 sista stycket infördes år7 SIL. Den 1996 prop.mom.

bet.1996/97218, 1996/97:SkU9, SFS 1996:1227.

35 Svenska fusionerkap.

första strecksatsen i §Den 13 ny.är

38 kap. Beräkning överskott föroch underskott vissaav
juridiska personer

sista stycket föreskrivitsI har bestämmelserna avskattiting inteatt om
gäller investmentföretaget upplöses likvidation.om genom
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författningskommentarensI sista stycket har vi felskriv-rättat en
ning i citat från vid till från och med.ett

Bestämmelsen vad gäller företag upphörett att ettom som om vara
investmentföretag finns i dag i 2 § 10 tredje stycket SIL. Denmom.
infördes år 1993 prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, SFS
1993:1543. justeradesDen bestämmelserna ändrades årnär 1994

År1994/95:25, bet.prop. 1994/95:FiU1, SFS 1994:1859. 1996 togs
det undantag avskattning inte skall ske investment-ett att när ett
företag upplöses likvidation Ds 1996:24, 1996/97:18,genom prop.
bet. 1996/97:SkU9, SFS 1996:1227.

såväl förstaI andra stycket har rekvisitet företagetattsom var
Äveninvestmentföretag lagts till. det inte står i lagtexten i dagom

måste det tanken bakom bestämmelserna. förstaI stycket har vivara
utelämnat dock tidigast från och med ingången år eftersom1991av
det inte längre behövs kan kommaIL träda i kraft.när att

Lydelsen första stycket har korrigerats och begränsningen i andraav
stycket ny.är

Bestämmelsen utdelning i form rabatt eller pristilläggattom av av
kooperativ vinst skall dras finns i dag i § första2 8 stycketav mom.
SIL. sådan bestämmelseEn har funnits ända sedan år 1920 prop.

År1920:191. komNär KL placerades bestämmelsen i 29 § 2 mom.
1984 gjordes vissa redaktionella ändringar 1983/84184,prop. bet.
1983/84:NU24, SFS 1984:190. dessaFöre ändringar stod det
uttryckligen i lagtexten föreningen fick avdrag för utdelning tillatt
sina kunder, sig de tillhört föreningen eller Men dennavare
upplysning ansågs överflödig och bort år 1984 se propositionentogs

194. Bestämmelserna ändrades år 1997, bl.a.senasts. ettgenom
tillägg de bestämmelser med begränsning i avdragsrättenav en som
vi placerat i andra stycket SOU 1996:31, 1996/97:163, bet.prop.
1997/872000, SFS 1997:000. dessa förarbetenI finns uttalanden om
vad med kooperativ utdelning. Vi har ändrat bestämmelsensom avses
i andra stycket så det statslåneräntan vid utgångenär novemberatt av
andra föreåret itaxeringsåret stället för föreåret beskattningsåret
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Orsaken densammaberäkningen.utgångspunkten för ärär somsom
ränteför-kap. § i frågagjordes år 1996 i 31 3ändringvid den omsom

delning.
prisjusteringi realitetenform utdelning närmastDenna är enav

inkomstbeskattningen.sådan vidbehandlas ocksåoch den som en
medförden baraförskattefriUtdelningen närär mottagaren en

förutdelningen§.levnadskostnaderna kap. 14 Att41minskning av
beskattas iutdelning,skillnad frånnäringsidkare, tillenskilda annan

försäljningar iköp ellergrundas pånäringsverksamheten dennär
skattefrihetbestämmelserna§ ochi kap. 10denna regleras 13 att om

förgälleroch andelar intenäringsbetingade aktierutdelningför
i kap.form utdelning 34 11denna av

avdrag i kapitalIntäkter och41 kap.

Ändringen omfattautvidgas tillhänvisningeni § innebärl attatt
Ändringen bestämmelsernai § innebärkap. 1641 attäven oma

stycket.tillkommer i andrakreditmarknadsbolag

aktier dotterbolagUtdelning iav

§16
vid delning bolagskattefrihet för utdelningBestämmelserna äravom

infördesfjärde och femte styckena SIL. Defrån §hämtade 3 7 mom.
generellavvaktanprovisorium i på1991år översynett avensom

1990/91 :167, bet.samband med omstrukturering prop.skattefrågor i
1990/91:SkU30, 1991:412.

tekniskjustering grund vissaparagrafen gjordes 1992årl aven
1992/93:108, bet.börslagstiftningen prop.ändringar i

slopades iBestämmelserna1992/93:SkU8, SFS 1992:1092.
återinfördes år 1994.huvudsak år 1993 men



382 örfattningskommentarF SOU 1997:77

I stället för begreppet betydande omfattning använder inte
obetydlig omfattning. förarbetenaI finns uttalanden medattom
betydande 20 % prop. 1990/91 :167 26. 48 §I 4 KLavses s. mom.
regleras i dag fysisk inkomst till obetydligatt delinteperson vars
består folkpension, har till särskilt kommunalt grundavdrag.rättav
Av punkt första1 stycket andra meningen anvisningarna tillav

lagrum framgår med uttrycket minst femtedelatt 58samma menas en
kap. förslaget.9 § i Eftersom andel således börsamma avses samma
begrepp användas. Därför byter uttrycket betydande omfattning

obetydlig omfattning.inte Se under Kvantifierandemot även
begrepp, avsnitt 2.4.1.

Bestämmelsen i andra stycket första infördesmeningen år 1995
och iandra år 1996 prop.meningen 1996/97:18, bet. 1996/97:SkU9,
SFS 1996:1227.

41 kap. Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoteradea
företag.

Kapitlet innehåller bestämmelser i vilken utsträckning utdelningom
och kapitalvinst på aktier och andelar i onoterade företag inte skall tas

intäkt. Lättnaden i ägarbeskattningen för små och medelstoraupp som
företag infördes år förarbeten,1996, nedan.se

Vi har i kapitlet tagit de bestämmelseräven ärsom
för beräkningen undantagen från skatteplikt ochgemensamma av

beräkningen det kapitalvinstbeskattade nämligenutrymmet,av
beräkningen lönesummetillägg i §3 12 d SIL,av mom.-
alternativreglerna för beräkningen anskaffningskostnad i 3 §av-

12 SIL, ochc mom.
lagen 1994:775 beräkning kapitalunderlaget vid beskatt-om av-

ning fåmansföretag.iägareav

Vissa förarbeten

kommentarenI till paragraferna hänvisar vi, inget tillsägs,annatom
följande förarbeten bara årtalet då bestämmelsenattgenom ange
infördes eller ändrades.

1990:2 alternativEn metod beräkna anskaffningskostnadenatt
kopplad till det allmänna prisläget år 1990 och tak förett
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1990/91:54, bet.kapitalvinster infördes, prop.
1990/91:SkU10, SFS 1990:1422

alternativ metod för beräkning anskaffningskost-En1991 av
naden kopplad till förmögenhetsvärdet vid utgången årav

infördes, 1991/92:60, bet. 1991/92:SkU10, SFS1990 prop.
1991:1833

förmögenhetsvärdet bort,Alternativregeln avseende1994:1 togs en
kapitalunderlaget i bolaget infördes, beräk-regel avseende

särskild lagningsregler för kapitalunderlaget itogs en
dvs. kopplingen tilloch dåvarande 3 § 12 SIL,mom.a

1993/94:234,löneunderlaget, infördes, 1994:26,Ds prop.
ochbet. 1993/94:SkU25, SFS 1994:775 778

Kvoteringen kapitalvinster slopades samtidigt den1994:2 av som
ekonomiska dubbelbeskattningen återinfördes, justeringar
i 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, SFSKapUL, prop.

och1994:1859 1894

nuvarande indelningen i infördes, tillämp-1995 Den moment
ningsområdet utvidgades för indirekt ägande och utländska
bolag, 1995/96:109, bet. 1995/96:SkU20, SFSprop.
1995:1626

Lättnaden i ägarbeskattningen1996 infördes, SOU 1996:119,
1996/97:45, bet. l996/97:SkU13, SFS 1996:1611prop.

Kommentar till paragraferna

§1
stycket inleder kapitlet och dess innehåll.Första anger

Andra och tredje styckena med de grundläggande förutsättning-
för bestämmelserna skall tillämpas hämtade från 3 § 1att ärarna a

och SIL.1 Kravet på utländska juridiskag mom. personers
beskattning uttrycks i dag hänvisning till §7 8 sjättegenom en mom.
stycket 2 SIL. Vi har gjort självständig reglering lydelseen av samma

i motsvarande lagrum 34 kap. 19 §. Angående formuleringen,som
kommentaren till kap.34 19se
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§2
De förutsättningarna för bestämmelserna skall tillämpasnärmare att
kommer från 3 § l SIL.a mom.

Utdelning

§§3 och 4
Bestämmelsen hur del utdelning inte skallstor tasom av en som upp

intäkt hämtad från 3 § b ochl första stycketär lsom mom. c mom.
SIL. Uttrycket underlag för lättnadsbelopp föreslås ochav oss
byter sparad lättnad lättnadsutrymme se 6 §.mot sparat

§5
Bestämmelsen effekten förvärv under beskattningsåret ärom av
hämtad från § b3 l andra stycket SIL.mom.

Sparat lättnadsutrymme

§6
Bestämmelserna i första stycket lättnadsutrymme i dagärsparatom
placerade i § första3 1 stycket första meningen SIL.c mom.

Regleringen i andra stycket företag inte lämnat någonnär ettav
utdelning frånkommer §3 dl SlL.mom.

§7
Bestämmelsen kontinuitet vid beneñka förvärv hämtad från 3 §ärom

andral stycket SIL.c mom.

Kapitalvinst

§8
Bestämmelsen i första hur del kapitalvinstmeningen storom av en

inte skall intäkt i dag placerad i §3 l SlL.ärtassom upp som e mom.
Andra har utformatsmeningen hänvisning.som en
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Tioårsperioden efter marknadsnoteringen

9 och §§10
Bestämmelserna utdelning kapitalvinstoch i fråga företagom om som
marknadsnoteras hämtade från 3 § fär 1 SIL. Begränsningenmom.
till marknadsnotering efter år 1996 har inte tagits med i IL utan
framgår endast kap.ILP 3 68 §.av

Lönesummetillägg

§§11-16
Bestämmelserna det kapitalinkomstbeskattadeatt kanutrymmetom
utökas med stöd löneunderlag i dag placerade iett 3 § där 12av

SIL. De infördes år 1994 1994:1, då i §3 12 SIL.mom. a mom.
Bestämmelserna ändrades år 1996 i samband med lättnadsreglernaatt

Årför onoterade företag infördes. infördes1997 bestämmelsen att
hela underlaget får medräknas prop. 1996/972150, bet.
l996/97:FiU20, SFS 1997:000.

Aktier förvärvade årföre 1990

§1 7
Bestämmelsen anskaffningsvärdet för aktier räknasatt i vissom upp
omfattning i dag placerad i §är 3 12 andra stycket SIL. Dessc mom.
motsvarighet infördes år 1990 199022, då i §3 12 fjärdemom.
stycket SIL.

Aktier förvärvade årföre 1992

§18
Bestämmelsen anskaffningsvärdet kan kopplas till kapital-attom
underlaget företageti hämtad från 3 § 12är tredje stycketc mom.

infördesSIL. Den år 1994 199421, då i 3 § 12 fjärde stycketmom.
SIL.

13 17-0718
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Beräkning kapitalunderlagetav

§19-23
Bestämmelserna hur det kapitalvinstbeskattade skallutrymmetom
beräknas alternativregeln i 20 § tillämpas hämtade från 2-8när är

infördes årKapUL. Lagen 1994 1994:1.
Utformningen i drag med kap.31 12överensstämmer stora se

vidare kommentaren till detta kapitel.
Eftersom beräkningen §i bygger på taxeringsvärdet har23

infört uttrycklig begränsning till fastigheter i Sverige.en

kapitalunderlagetJustering av

§§24-27
Bestämmelserna kapitalunderlaget kan justeras i vissa fallatt ärom
hämtade från 9 och Vissa förtydliganden10 KapUL. och
justeringar kom till år 1994 199422.

KAPITALFÖRLUSTERAVD. VIII KAPITALVINSTER OCH

42 Grundläggandekap. bestämmelser kapitalvinsterom
kapitalförlusteroch

Ändringarna i § innebär30 hänvisningarna till den upphävdaatt
lagen 1947:577 statlig förmögenhetsskatt ändras till attom avse
lagen 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt.om

46 Kap. Avyttring aktier och andra delägarrätter samtav
fordringsrätter

Ändringarna i och17 20 innebär valfrihet införs i frågaatt en om
internationella aktiebyten. Därutöver flyttas § andra stycket till den17

Ändringarna17 i och29 35 innebär hänvisningatt görsnya a
till den 32 §.även nya a
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1996 Vissa ändringar avseende aktiebyten, 1996/97218, bet.prop.
1996/97:SkU9, SFS 1996:1227 och 1228

Ersättning i form nyemitterade aktierav

§7-191
Bestämmelserna byte aktier och andelar i ekonomiskaattom av av
föreningar nyemitterade aktier i vissa fall inte utlöser någonmot
kapitalvinstbeskattning finns i dag i §27 4 SIL. Bestämmel-mom.

infördes år i syfte1990 omstrukturering företagattserna gynna av
199021. har därefterMomentet ändrats år 1992, 1993, 1994, 1996

år 1997 då bestämmelserna i § tredje stycket17 infördessamt a
1996/97:151, bet.prop. l996/97:SkU27, SFS 1997:000.

Bestämmelsen i §17 andra stycket frånhämtad § första22är
stycket förarbetenOL, under kommentaren till §§.20-27se

Eftersom vi, inte med kapitalvinstannat ävenom anges, avser
kapitalförlust, kap.42 1 behöver vi inte markera detta särskiltse
för utflyttningsfallen i 19

skattereformen fannsFöre i 35 § 3 tredje stycket KLmom. en
bestämmelse dispens kunde medges från kapitalvinst-attom
beskattning på s.k. äldre aktier förutsatt beskattning skulleatt en
hindra önskvärd strukturrationalisering. Dessa bestämmelser infördes
år 1967 prop. 1967:153, bet. 1967:BevU:64, SFS 1967:748.

Internationella aktiebyten

§§20-27
Bestämmelserna uppskov med kapitalvinstbeskattningen vidom
internationella aktiebyten hämtade från och22 23är OL
SOU 1994:100, 1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, SFSprop.

Eftersom1994:1854. så alla bestämmelser internatio-gott som om
nella aktiebyten infördes vid tillkomsten OL redogör inteav

försärskilt detta. I EG:s s.k. fusionsdirektiv se under Bakgrund i
kommentaren till 36 kap. finns bestämmelserna i artiklarna och1-3

Valfriheten för den skattskyldige i stället tillämpa 17-19att
infördes i OL år 1996.

Bestämmelserna avyttring lageraktier finns i kap.17om av
13-17 §§. Vi har där kommenterat ändringen anskaffningsvärdetav
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aktiernas marknadsvärde. vi användertill de avyttrade Attatt avse
aktier har tagit i kommentaren till 37 kap. 2uttrycket upp

Skattemyndigheten vid avyttringenVi föreslår reglernaatt attom
fastställa återstående belopp förs till 4 kap. § TL.skall 5över a

Kapitalförluster

näringsverksamhetInkomstslaget

§32 a
och andelarkvittningsrätt för onoterade aktierBestämmelsen om

SOU 1996:119,infördes i § SIL år 199627 5 prop.mom.
justeringbet. 1996/97:SkUl3, SFS 1996:1611. En1996/97:45,

bet. l996/97:FiU20, SFSgjordes prop. l996/97zl50,år 1997
1997:000.

FÅMANSFÖRETAG OCHVIIIAVD.
FÅMANSHANDELSBOLAG

från fåmansföretag ochFörmåner och ersättningar51 kap.
fåmanshandelsbolag

Ändringen innebär utländsk tillkommer i §.3att

Definitioner

åmansföretagF

§3
företag noteradeBestämmelsen aktier och privat-ärom vars om

bostadsföretag hämtad från punkt nionde stycket14är av an-
Årvisningarna till § infördes år 1990. 1997 tillkom32 KL. Den

bestämmelsen utländsk börs 1996/97:l50, bet.prop.om
1996/97:FiU20, SFS 1997:000.
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52 kap. Utdelning och kapitalvinst på aktier i
fåmansföretag

Ändringarna innebär bestämmelserna lönesummetillägg,att om
alternativa anskaffningsvärden beräkningen kapitalunderlagetsamt av

flyttasi 14-29 till kap.41 Som följd detta har redaktionellaa en av
ändringar gjorts i och8 12 §§. § första13 stycket 1 isamt

och har tidsangivelsen12 13 ändrats från femtio till år. § förstaI 3
stycket har därutöver införts2 karenstid fem år. 9 § haren
justerats.

Ändringar1996 på grund lättnader i dubbelbeskattningen,av
SOU 1996:119, 1996/97:45, bet. 1996/97:SkUl3, SFSprop.

1996:161 1

Definitioner

§3
Begreppet kvalificerad aktie infördes år 1995 i §3 12 förstamom.
stycket och 12 första stycket SIL innehållet ia mom. men
bestämmelsen går tillbaka till lagstiftningens tillkomst år 1990
1990:1, då i femte stycket. Utvidgningen till omfatta indirektatt
ägande i icke-koncernförltållanden kom 1995,jfräven år 3 § 12 mom.
åttonde stycket SIL år 1990 1990:1, Bestämmelsen fick sin

utformningnuvarande år 1997 prop. l996/97:l50, bet.
1996/97:FiU20, SFS 1997:000.

§4
Hänvisningen i första stycket till definitionen fåmansföretag ärav
hämtad från 3 § 12 tredje stycket SIL. Hänvisningen till punkta mom.
14 anvisningarna till § fanns32 KL med år 1990 1990:1, då i §3av
12 nionde stycket SIL. Hänvisningen fjärdei stycket till vadmom.

med kom dock år 1995.ägaresom avses
Också bestämmelsen i andra stycket utländska juridiskaom

hämtad från tredje stycke.är infördesDen årmomentetspersoner
1995. Vårt förslag undanta dödsbon efter den inteatt som var
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obegränsat skattskyldig från definitionen innebär visserligen en
materiell ändring reglerna torde inte tänkta tillämpas påattmen vara
dessa.

Bestämmelsen i tredje stycket företag drivs mångaom som av
arbetande delägare, i dag placerad i tredje stycke, harmomentets
funnits med sedan lagstiftningen korn till, då i 3 § 12 niondemom.
stycket fick sinSIL. Den nuvarande utformning år 1996.

§5
Bestämmelsen utvidgning kvalificeringen till omfatta ävenattom av
tiden efter det företaget upphör fåmansföretag hämtadatt äratt vara
från § andra3 12 stycket SIL. infördesDen år 1990 1990:a mom.
då i 3 § fjärde stycket fick12 SIL och sin nuvarandemom.
utformning år 1996.

på utomståendeUndantag grund delägareav

§6
Bestämmelsen i första stycket förekomsten utomståendeattom av
delägare under vissa omständigheter kan innebära spärreglernaatt
inte tillämpas hämtad från 3 § första12 stycketär SIL. Denmom.e

ursprungligen placerad i 3 § sjätte12 stycket SIL.var mom.
Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning år 1996.

Definitionerna i andra och tredje styckena företag respektiveav
utomstående kommer från 3 § 12 andra stycket fickSIL. Dee mom.
sin nuvarande utformning år 1995 motsvarighet fanns medmen en
vid lagens tillkomst, då i §3 12 sjätte stycket SIL.mom.

Utdelning

7§
Bestämmelserna vad med gränsbelopp och attom som avses
utdelning överstiger gränsbeloppet i inkomstslaget tjänsttassom upp
fick sin nuvarande placering i §3 12 b första stycket SIL årmom.
1995. motsvarigheterDeras ursprungligen placerade i 3 § 12var

första och tionde styckena SIL. Begreppet gränsbeloppmom.
infördes är 1995. Uttrycket underlag för gränsbelopp föreslås av oss,

8 Bestämmelserna fick sin nuvarande utformning år i1996se
samband med lättnadsreglerna för onoterade företag infördes,att se

kap.41 a
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Bestämmelsen utdelningsutrymme i dag sparadatt sparatom
utdelning ingår i gränsbeloppet hämtad från 3 § b12 tredjeär mom.
stycket första meningen SIL. fickDen sin nuvarande placering år
1995. En motsvarighet från början placerad i 3 § 12 andravar mom.
stycket SIL. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning år 1996.

§8
Uttrycket underlaget för gränsbelopp föreslås Bestämmelsenav oss.
i övrigt hämtad från § b3 12 andra stycket förstaär meningenmom.
SlL anskaffningsvärdet, 3 § b12 tredje stycket andramom.
meningen SIL sparat utdelningsutrymme och 3 § 12 d förstamom.
stycket SIL löneunderlaget.

År infördes förtydligande1995 i syfte koppling till det anskaff-en
ningsvärde skulle ha tillämpats vid kapitalvinstberäkningsom en
genomsnittsmetoden, 46 kap. § i förslaget.7

beräkningDen det alternativa anskaffningsvärdet andraav som
stycket hänvisar till har sin grund i 3 § första12 stycket SIL.c mom.

Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning år 1996.

§9
Bestämmelsen effekterna avyttringar inom närståendekretsenom av

hämtad från 3 § 12 b förstaär stycket fjärde meningen SIL därmom.
den infördes år 1995. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning
år 1996.

Kapitalvinst

§12
Bestämmelsen hur del kapitalvinst skall istor tasom av en som upp
inkomstslaget tjänst och den maximeras hämtad från §att 3 12 bär

fjärde stycket SIL. Bestämmelsen infördes år 1990 199022 imom.
§ sjätte3 12 stycket SIL. En viss begränsning fanns ävenmom.

tidigare i stycke.samma
alternativaDen beräkningen anskaffningsvärdet andraav som

stycket hänvisar till har sin grund i §3 12 första stycket SIL.c mom.
Med utformningen tredje stycket i lagtextenattav avser

införliva RÅregeringsrättens tolkning bestämmelsen, 1995 not.av
379. Förarbeten i övrigt, första stycket. Genom rättsfallet detse gavs
basbelopp gäller för avyttringsåret den innebördensom att
avyttringsåret det år då den avyttring sker föremål föräravser som
prövning och alltså beräkning måsteatt vid varje avyttring.görasny
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stycket till lättnadsutrymme tillkomKopplingen i tredje årsparat
1996.

§13
Bestämmelsen skatten på tjänstebeskattad utdelning ochattom
kapitalvinst i vissa fall beräknas enligt den högsta beskattningsbara

hämtad från femteinkomsten inom familjen 3 § 12 b stycketär mom.
Vid tillkomsten år placerades den i §SIL. 1990 1990:1 3 12 mom.

Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning årsjunde stycket SIL.
1996.

AVD. IX PENSIONSSPARANDE

53 Pensionsförsäkringar och pensionssparkontonkap.

Ändringarna dispensbestämmelsen stycket ochinnebär i 4 § andraatt
hänvisningen till § i § utgår § tillkommer.4 31 4samt att a

Pensionsförsäkring m.m.

Pensionsförsäkring eller kapital/försäkring

§4
Bestämmelsen pensionsförsäkring meddeladmåste iatt en vara

frånSverige hämtad punkt andra stycket anvisningarna till1är av
§ Ursprungligen spelade det ingen roll försäkringen31 KL. om var

meddelad i utländsk försäkringsrörelse eller inte. Begränsningenen
till Stencilkom år 1969 1969 Fi 1969:9, 1969:162, bet.prop.

SFS 1969:754.1969:BeU75,

§4 a
Bestämmelsen utländska kapitalförsäkringarom som anses som
pensionsförsäkringar hämtad från punkt sjuttonde stycket1är av
anvisningarna till 31 § fick sin utformningKL. Den nuvarande år
1996 Ds 1996:27, 1995/96:231, bet. 1996/97:SkU4, SFSprop.

Tidigare fanns1996:1240. dispensbestämmelse skatte-atten om
myndigheten, fannsdet särskilda skäl, under vissa förutsättningarom
kunde förklara utländsk försäkring skulleävenatt en anses som en
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Ävenpensionsforsäkring. hade införts år före år 1980Den 1980.
fall. Bestämmelser detta fannsdock dispens medges i vissakunde om

lagstiftning.övergångsbestämmelserna till 1969 årsi punkt 3 av

54 Pensionssparavdragkap.

Ändringarna i och innebär hänvisningarna till lagen4 5 att
sjömansskatt utgår.1958:295 om

Beräkning pensionssparavdragav

Avdragsgrundande inkomster
näringsverksamheterFlera

4-6§§
Bestämmelserna beräkningen den avdragsgrundandeom av
inkomsten och avdragstaken hämtade från punkt andra och tredje6är
styckena anvisningarna till 46 § En avdragsbegränsningKL.av
infördes Bestämmelserna justerades årår 1975. 1978 DsB 1977:7,

1977/78:64, bet. l977/78:SkU46, ochSFS 1978:187prop. senare
utökades de till omfatta sjöinkomsterår prop.ävenattsamma

1978/79:50, bet.1978/79:SkU19, SFS 1978:913. Bestämmelserna
fick sin nuvarande utformning då underlaget föri år 1991stort sett
beräkningen nivån föroch avdraget ändrades till följd 1990 årsav av

Årskattereform. 1995 prop. 1994/952203, bet. 1994/95:SkU28, SFS
År1995:919 halverades basbeloppsavdraget. 1996 Ds 1991:41,

1995/962227, bet. 1996/97:SkU3, SFS 1996:1331 gjordes vissaprop.
ändringar på grund lagen sjömansskatt1958:285attav om
upphävdes.

ÖVRIGA BESTÄMMELSERGEMENSAMMAAVD. X

56 Värderingkap. intäkter i änannatav pengar

Ändringarna i och tillkomsten5 13 4 4 6 ochsamt av a
13 beror på regler värdering bilförmån. Ia nya om av
kommentaren till 14 § den ändrade placering bestämmelsenanges
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fick år 1997. Som följd därav justeras Bakgrund. §l 2 görsen en
teknisk justering på grund 12 § tillkommer.attav a

Bakgrund

flesta bestämmelsernaDe hämtade från § och42 KL dessär an-
visningar här finns bestämmelser från punkt 10ävenmen av
anvisningarna till 32 § värderingen skall ske medKL. Att utgångs-
punkt i har varit ledstjärna sedan tillkomstKL:sprisortens en men
år förarbeten,1990 nedan infördes begreppet marknadsvärde ise
andra stycket för markera det inte fråga någonatt att var om
försiktighetsprincip. princip innebar dettaI bara praxisatt
kodifierades. Samtidigt naturaförmån med förmånersattes som en
anpassning till bl.a. lagen försäkring.1962:381 allmän Bestäm-om
melserna har sedan tillkomst ändrats bl.a. införandetKL:s genom av
särskilda värderingsregler för biI-, kost-, och reseförmån. ln-ränte-
delningen anvisningarna till § i punkter gjordes42 år 1987av
förarbeten, nedan i samband med beskattningen naturaför-attse av
måner reglerades närmare.

Större ändringar

Idag i punkt första stycket3 anvisningarna till §32 KLanges av
inte skall räknas i bostadsförmånen. Vi inte medatt targarage

någon motsvarighet till den bestämmelsen eftersom avsikten inte är
garageförmånen inte skall åsättas något värde bara denatt utan att

skall värderas för sig. Eftersom båda förmånerna skall värderas till
marknadsvärdet bör det dock inte någon skillnadgöra om
bostadsförmånen värderas med beaktande ingår ellerattav garage om
förmånerna värderas för sig.var

Vissa förarbeten

Ändringar1996 avseende bilförmån, 1996:34, 1996/97:19,Ds prop.
bet. 1996/97:FiU1, SFS 1996:1208

1997 Ytterligare ändringar avseende bilförmån, lrr 29.5.97
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Bilförmån

§§4-6 a
Bestämmelserna värdering bilförmån hämtade från punkt 2ärom av

anvisningarna till 42 § fick i huvudsak sinKL. De nuvarandeav
utformning år 1996 och justerades år 1997. Särskilda regler för
bilförmån infördes ursprungligen år 1977 SOU 1977:3, prop.
l977/78:40, bet. l977/78xSkUl9, SFS 1977:1172 avsåg dåmen

fåmansföretagsledare.enbart allmänna regler infördesMer år 1986
Fi 1986:9, 1986/87:46,Ds bet. 1986/87:SkU9, SFSprop.

År1986:1199. placerades bestämmelserna1987 i den nuvarande
anvisningspunkten. Anknytningen till basbeloppet infördes år 1990.
År 1993 genomfördes omfattande ändringar.

År infördes1987 också bestämmelsen nedsättning för-om av
månsvärdet den skattskyldige själv betalar för förmånen. Be-om
stämmelsen hämtad från förstapunkt 4 stycket anvisningarna tillär av

§42 KL.

påFritt logi fartyg

§12 a
Bestämmelsen värdering fritt logi ombord hämtad från 42 §ärom av
fjärde stycket tillkomKL. Den i samband med lagen 1958:295att

sjömansskatt upphävdes år 1996 Ds 1991:41, 1995/96:227,om prop.
bet. 1996/97:SkU:3, SFS 1996:1331.

förmånsvärdetJustering av

och §§13 13 a
Justeringsregeln för kost- och bilförmån hämtad från punkt 4 andraär
stycket anvisningarna till § infördes42 KL. Den år 1987. Ettav
förtydligande vad synnerliga skäl infördes år 1993.av som anses som
De särskilda bestämmelserna för bilar används i taxinäring ochsom
för bilar ingår i provflotta tillkom år 1996.Vi har här liksomsom en
i övrigt i IL i stället förjustera nuvarande uttryckanvänt jämka.
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§14
Bestämmelsen värderingen tjänstebostad hämtad frånärom av en
punkt tredje stycket1 anvisningarna till 42 § där denKL placera-av
des år 1997. tidigareDen placerad i punkt andra stycket3var av
anvisningarna till 32 § KL. Bestämmelsen fanns med kom till.KLnär

ALLMÄNNAAVD. XI AVDRAG, GRUNDAVDRAG OCH
SJÖINKOMSTAVDRAG

57 kap. Allmänna avdrag

Ändringarna innebär hänvisningarna till lagen 1958:295att om
sjömansskatt i § andra stycket1 hela § utgår.11samt

58 kap. Grundavdrag
5 § utgår.

58 Sjöinkomstavdragkap.a

Kapitlet innehåller bestämmelser sjöinkomstavdrag.om

Bakgrund

Tidigare fanns bestämmelser beskattning sjömän i denom av nu
upphävda lagen 1958:295 sjömansskatt. Sjömansskattenom var en
definitiv källskatt. sambandI med 1990 års skattereform påbörjades
utformningen landsskattesystem för sjömän. resulteradeett Det iav
promemorian Beskattning sjömän Ds 1991:41 ledde tillav s01n
lagstiftning år 1996 prop. 1995/961227, bet. l996/97zSkU3, SFS
1996:1331 och 1332. Samtliga bestämmelser i kapitlet hämtadeär
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därBestämmelsernaoch § SIL.anvisningar 8medfrån 49 § KL a
sjömansskatt.lagenutsträckning påibygger stor om

ändringarStörre

i punkt 4bestämmelsentillmotsvarighettagit med någoninteVi har
behandlaritill § IL. Den49 KLanvisningarnastycketförsta av

tillanställa harvilka deombordfartyg rättdebeskedRSV:s om
fartområdeoch vilketskattereduktionsärskildsjöinkomstavdrag,
1958:295sjömansskattelagenimotsvarighetDessfartyget går

bestäm-behovNågotförsta stycket tai § 1 attfanns 21 avmom.
tillräckligtinte.i finns Detverkställighetsföreskrifter IL ärmelser om

medförordningenallmännai dentilldelegation RSV tasatt en
Någonföreskrifter.meddelaRiksskatteverketförbemyndigande att

beslutsådanaöverklagande änandra reglerhaanledning att avom
inte.föreskrifter finnsandragällerdetnär

tredje styckenaochandrai punkt 4Bestämmelserna av
handlartagit i IL. Dehellerhar vi intetill § KLanvisningarna 49

till RSV.uppgifter Devissalämnaför redareskyldighet attenom
enligt 16 § 1gälldevadmedöverensstämmer mom.som

förförutsättningarnabådeomfattadelagensjömansskattelagen. Den
uppbörd ochbestämmelserdess storlek,ochsjömansskatt omom

Eftersomstraffbestämmelsermyndighet,behörig m.m.
föras till LSK.bör deuppgiftsskyldighetbestämmelserna avser

Förarbeten

1996 prop.årbestämmelsernainfördesinteOm annat anges
och 1332.1996:13311996/97:SkU3, SFSbet.1995/96:227,

paragrafernatillKommentar

1§
innehåll.desskapitlet ochParagrafen inleder anger
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Avdragets storlek

§2
Bestämmelsen har till sjöinkomstavdragrätt hämtadom vem som är
från 49 § KL. Reglerna fartyg används i både fjärr- ochom som
närfart hämtade frånär punkt 4 anvisningarna till 49 § KL ochav
kom år 1997 prop. 1996/97:116, bet. l996/97:SkUl9, SFS
1997:000.

Sjöinkomst

§3
Definitionen Sjöinkomst hämtad frånär punkt första1 stycketav av
anvisningarna till 49 § KL. fickDen sin nuvarande utformning år
1997 prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, SFS 1997:000.

§4
Preciseringen vad inkomst på visst fartyg iav som ettanses ärsom
dag placerad i punkt l andra stycket anvisningarna till §49 KL.av

Anställning på svensktett handelsfartyg

§5
Bestämmelsen vad anställning ombordom påsom anses som ett
svenskt handelsfartyg hämtad frånär punkt 2 anvisningarna tillav
49 § KL. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning år 1997 prop.
1996/97:130, bet. l996/97:LU16, SFS 1997:000.

Fartområden

§6
Regleringen vad med inre fart, närfart fjärrfartav som avses samt är
i dag placerad i punkt 3 anvisningarna till §49 KL.av
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BERÄKNING SKATTENAVAVD. XII

Skatteberäkningen59 kap.

Ändringen hänvisningeninnebär§till 4i kommentareni § och att1
Ändringen detinnebäri §4för tillstället UBL. atttill iSBLgörs

§följd SBL. I 10ändrasstyck. 9 § tasandratillkommer ett avensom
bestämmelsernaändradedegrundbort påstycketandra omav

ibestämmelserna placerassjöinkomster. Debeskattning nyaav
b §.läggs i 10ochstycket bryts§ tredje10 10 uta

Fysiska personer

inkomstskattKommunal

§4
kommunaladenberäkningenstycketi förstaBestämmelserna avom

hämtade från och 2 KL,lför fysiskainkomstskatten ärpersoner
tillkomst,oförändrade sedan KL:svaritdel i princip samtdennaisom
kommentarenförsamlingsskatt,Angående§ SBL.kap. 12från se

till kap. 31
i dag i 66 §definierasandra styckethemortskommunBegreppet

harfysiska§anvisningspunkter och i 14 SIL. FörmedKL personer
kommunalförskattesatsför fråganbetydelse såvälbegreppet rättom
beslutaskallskattemyndighetför vilkeninkomstskatt omsomsom

skatten. Regleringenbetalningoch handlägga frågortaxeringen avom
ochtaxeringenskall handläggaskattemyndighetvilken somav

förslaget tilli respektive SBL. Ihör hemma TLskattebetalningsfrågor
dagensreglertagitsdet i kap. §har 2 1 motsvararSBL som

medonödigti 66 § KL. Dethemortskommunreglering är enom
viktiga ireglernaEftersomfråga.reglering i denna ärdubbel

hemortskommunföreslår begreppetförfarandebestämmelserna att
dit.hänvisning Närfinns barahär ioch det ILi SBLregleras att en

dödsbon,förmed undantagfinns det,juridiskagällerdet personer
kap.i SBL 2hemortskommun IL. Ibestämmelserbehovinget omav

använda begreppetintehar valtkap. 2 §§ och i TL 22 attman
beslutskall fattamyndighetstället vilken rörreglerar iutan somsom

dödsbongällerdetjuridiska Närden tar enpersonen.
stycket§ ñärdefrån 66stycket. kommerbestämmelse här i andra Den

Bestämmelsernaparagrafen.till denpunkt anvisningarnaoch 2KL av
avseende variti materiellttill och hardär sedan komfunnits KLhar
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i oförändrade.stort sett I 14 § 1 SIL finns hänvisning tillmom. en
66 § KL.

§9
Bestämmelserna skattesatsen för expansionsfondsskatt ochom
avräkning vid återföring finns i dag i §3 ExmL. De kom till år 1993

led i reformeringen beskattningenett enskilda näringsid-som av av
kare och handelsbolagsdelägare. SOU 1992:67, Ds 1993:28, SOU
1993:29, 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15 och fick sinprop.
nuvarande utformning år 1997 SOU 1996:100, 1996/972100,prop.
bet. 1996/97:SkU23, SFS 1997:000. Resten lagens bestämmelserav
har tagit i kap.30

Skattereduktion

10-10 b §§
Bestämmelserna skattereduktion hämtade frånär kap.11 §om 11
SBL dit de år 1997 överfördes från §2 4 UBL.mom.

Vissa ändringar gjordes i 2 § 4 UBL 1990 årsmom. genom
skattereform SOU 1989:33, 1989/90:1 bet.10, 1989/90:SkU30,prop.
SFS 1990:653, med tillägg for sjömansskatt år prop.senare samma
1990/91:54, bet. 1990/91:SkU10 SFS 1990:1425. Bestämmelserna
ändrades år 1994 prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, SFS
1994:1866 och år 1996 i samband med sjömansskattenatt
avskaffades Ds 1991:41, 1995/961227, bet. l996/97:SkU3,prop.
SFS 1996:1338.

2.2 Lagen ikraftträdande inkomstskattelagenom av
1998:000

1 kap. Allmänna bestämmelser

Ändringen i 2 § innebär 2 och b2 tillkommer.att a
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§14 a
punkt tionde stycket anvisningarna till § fanns framI 1 31 KL tillav

års ändringar1975 bestämmelserna pensionsförsäkringav om en
livförsäkringregel förutom utfästelseattom en som om pen-

sionsförsäkring också innehöll någon utfastelse, fickannan anses
uppdelad pensionsförsäkringpå och kapitalförsäkring. elfteIen en
stycket anvisningspunkt föreskrevs ñckuppdelningen skeattsamma

fastställdesenligt grunder regeringen, de inte kundesom av om
uppdelas enligt tionde stycket, eftersom pensionens storlek inte var
bestämd eller någon omständighet betydelse för uppdelning-annan av

känd.inte Reglerna tillkom år 1950 prop. 1950:93, bet.en var
l950:BevU49, SFS 1950:308. Med stöd elfte stycket utfärdadesav
kungörelsen 1950:674 angående grunder för sådan uppdelning av
pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, i punkt tiondelsom avses

anvisningarnastycket till § kommunalskattelagen31 och kungörelsen
1951:723 angående grunder för uppdelning vissa försäkringarav

pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Med hänsyn till atten en
det inte fannsi KL några riktlinjer för uppdelningen i dessa fall, får
regleringen gå vad kan skeutöveranses som numera genom
verkställighetsföreskrifter. Kungörelserna skall alltså upphävas

lag.genom

årFörsäkring tecknad utomlands före 1997

§20
Övergångsbestämmelserna angående försäkringar tecknatssom
utomlands kom till år 1996 prop. 1995/962231, bet. l996/97:SkU4,
SFS 1996:1240.
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Övriga3 kap. Övergångsbestämmelser

§1 a
första stycket tillämpningsområdet för paragrafen. skallDenanges
tillämpas lagen 1996:761 inkomstskatteregler mednär om m.m.
anledning ändrade bestämmelser aktiekapitalets storlek AVLav om
har tillämpats. kornLagen till år 1996 1995:81,Ds prop.
1995/962168, bet. 1995/96:SkU27. framgår kommentarenSom tillav
ändring i den lagen avsnitt föreslårxx antal bestämmel-att ett av

i lagen upphävs, andra bestämmelser flyttas hit till ILP ochattserna
vissa bestämmelser behålls i AvL.att

andra stycket finns1 bestämmelse har frånhämtats §7en som
sista stycket AvL.

Bestämmelsen i tredje stycket kommer från § andra7 stycket AvL.
Vi använder uttryckssätt här i 35 kap. 6 och 8 IL isamma som
fråga inventarier, byggnader och markanläggningar övertasom som
vid fusioner. För motivering till uttryckssätten, kommentaren tillse

kap.35 6 vi inteAtt eller tillgång goodwillsnämner patenträtt av
beror på sådana rättigheter ingår i begreppetnatur att inventarier

enligt kap.18 l §IL.

Till 3 kap.

Personal vid Europeiska universitetsinstitutet

8 §a
År infördes1996 regler viss personal vid Europeiskanya om var
universitetsinstitutet skulle bosatta prop. 1996/97:19, bet.anses
1996/97:FiU1, SFS 1996:1208 och 1214. De reglerna skullenya
träda krafti den dag regeringen bestämde, eftersom ikraftträdandet

beroende Sverige blir bundet konventionennärvar av av om
grundandet europeiskt universitetsinstitut. föreslåsett Här attav
reglerna skall träda i kraft tillämpningen uppskjutas.men
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8Till kap.

Ändringen lagen§ innebär uppbördslagen 1953:272,i 11 att
uppbördsjömansskatt, lagen 1984:6681958:295 avomom

mervärdesskattelagen 1994:200socialavgiñer från arbetsgivare och
tillkommer.

och avgifterskatter, tullarRäntor på

§11
Övergångsbestämmelserna tillangående sjömansskatt kom år 1996

År1996/97:SkU3, 1996:1331 punkt 2.1995/96:227, bet. SFSprop.
1996/972100, bet.de med övriga lagarutökades prop.1997

Beträffande tullagen 1973:670,1996/97:SkU23, SFS 1997:000.
och upphördei med i Övergångsbestämmelsernadag finns somsom

bedöms övergångs-gälla den januari 1988 SFS 1987:1070,1att
onödiga.bestämmelser vara

9Till kap.

Ändringen § uppbördslagen 1953:272, lageni 18 innebär att
arbetsgivareuppbörd socialavgifter från och1984:668 om av

Ändringenmervärdesskattelagen tillkommer. i 19 § inne-1994:200
avdrags- ochuppbördslagen lagen 1982:1006bär ersätteratt om

uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar.

tullar och avgifterskatter,Räntor på

18 §
Övergångsbestämmelserna skatt kom till ärangående påräntor m.m.

1996/97:SkU23,1996/971100, bet. SFS 1997:000.1997 prop.
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Underlåtet avdrag

19 §
Övergångsbestämmelserna angående arbetsgivaransvar kom till år
1997 prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, SFS 1997:000.

C urie-süpendierMarie beviljade före år 1998

§25 a
Övergångsbestämmelsernaangående Marie Curie-stipendier tillkom
år 1997 prop. 1996/97:00O, bet. 1997/98:SkUO0O, SFS 1997:000.

Näringsbidrag från Europeiska gemenskaperna före år 1997m.m.

§51 a
Övergångsbestämmelserna angående näringsbidrag frånm.m.
Europeiska gemenskaperna kom till år 1996 prop. 1996/97:12, bet.
1996/97:SkU7, SFS 1996:1399.

F astighetsförvärv före år 1996

§54 a
Övergångsbestämmelserna angående den särskilda efter vissaposten
fastighetsförvärv kom till år 1996 prop. 1996/97:12, bet.
1996/97:SkU7, SFS 1996:1400 och 1401.
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Till 41 kap.a

före 1997Marknadsnotering år

§68 a
Övergångsbestämmelserna tillmarknadsnotering kom årangående

1996:1611.1996/97:45, bet. 1996/97:SkU13, SFS1996 prop.

får: upplösta bolagFörvärv vissa

§71 a
andra stycket kommentarenBestämmelsen kommer från § AvL. Se4

bestämmelser haroch finns ytterligaretill I 76 911 soma aa
detoch påverkar kapitalvinstberäkning.flyttats från AvL Närensom

aktiebolagetsskall ha inträtt igäller uttrycket övertagaren anses
fråga anskaffningsvärde ochskattemässiga situation i annat somom

till kap.kapitalvinstberäkning, kommentarerna 35 6påverkar seen
och IL.7

Till 43 och 44 kap.

från upplösta bolagFörvärv vissa

§76 a
Bestämmelserna kommer från andra och tredje styckena AvL. Se5 §

till bestämmelsen kapitalvinstberäk-kommentaren 1 Se även oma
ändrades vidning i kan tilläggas dessa bestämmelser71 Det atta

utskottets behandling bet. l995/96:SkU27 f..10s.
bestämmelsen skall ihop med den terminologiFör att passa som

används skriver omkostnadsbeloppet i stället for anskafnings-i lL
värdet i första och andra styckena.
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Till 46 kap.

Avyttring aktier tillersättning närstående företagi föremot år 1997

§90 a
Övergångsbestämmelserna angående aktiebyten omfattas desom av
särskilda reglerna avyttringar till närstående företag kom till årom
1996 prop. 1996/97218, bet. 1996/97 :SkU9, SFS 1996:1227.

Avyttring aktier före denersättning i 6 1997majmot

§90 b
Övergångsbestämmelsernaangående de särskilda kraven forjuridiska

aktiebyten kom till år 1997 prop. 1996/97:151, bet.personers
1996/97:SkU27, SFS 1997:000.

.______..__._______._._._.._.____...___.___._

frånFörvärv upplösta bolagvissa

§91 a
Bestämmelsen flyttad från 12 §är AvL. Se kommentaren till 1 a

Delavyttring före år 1997

§93 a
Övergångsbestämmelserna angående delavyttringar kom till år 1996
prop. 1996/97 145, bet. 1996/97:SkU13, SFS 1996:1611. Förslaget
avviker på vissa punkter från nuvarande utformning tillgodosermen
enligt vår mening det bakomliggande syftet. Vi har utgått ifrån att
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föreavyttringar skett år 1997sammanläggniitg medsyftet är att som
med äldre bestämmelser.elvaårsperiod i enlighetfå ske underskall en

modellörmånsbil 1996 årsF av

§94 a
Övergångsbestämmelserna års modellangående förmånsbilar 1996av

1996/97219, bet. 1996/97:FiU1, SFStill år 1996 prop.kom
1996:1208.

försäkringsavtal1927:772.3 Lagen om

Övrigai § till har ändrats till IL.Hänvisningen 3 KL att avse
redaktionella.ändringar är

och gåvoskatt1941:416 arvsskatt2.4 Lagen om

kan inteföremål för inom Finansdepartementet. DetLagen är översyn
kraftlag kan träda isäkerhet bedömas kommamed attom en ny

förslag till följdäitdringartidigare Vi har därför utarbetatIL.än som
bearbetning.behövs inte gjort någon språkligmen

styckena, §Hänvisningarna i § femte och nionde 22 312 mom.
§ styckettill ändrats tilloch 23 § har IL. I 12B KL sjätteatt avse

stället hänvisningen Motsvarande bestäm-skriver i vadut avser.
syftet uppnås redanfinns nämligen inte med i eftersommelse IL

kap.hänvisningen i § första stycket fjärde ledet 1119 KLgenom
Hänvisningen i § till har ändrats till23 B SIL IL.15 § IL. att avse

§ § § ändrats grundoch 43 har22 3 23 B F ävensamt avmom.,
begreppet förvärvskälla inte används i IL.att

förmögenhetsskattHänvisningarna till lagen statlig1947:577 om
lydelse intill har ändrats till deni dess utgången 1991 attav avse

lagen.upphävda
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2.5 Lagen 1951:442 förhandsbesked iom

taxeringsfrågor

§I 1 har bestämmelsen förhandsbesked kanatt meddelas rörande
fråga tillämpningen lagen 1951:763 statlig in-som avser av om
komstskatt på ackumulerad inkomst slopats. Med hänsyn till att
bestämmelserna ackumulerad inkomst arbetats i IL och deom
särskilda förfarandebestämmelserna i allt väsentligt slopats kommer
bedömningen grunderna för den särskilda skatteberäkning ingåav att
i taxeringen till statlig inkomstskatt, jfr kommentaren till kap.4 ll §a
TL. Förhandsbesked rörande dessa kan alltså meddelas någonutan
särskild bestämmelse. Däremot kan förhandsbesked inte meddelas i
fråga själva uträkningen detta torde i praktiken inte innebäraom men
någon ändring i sak.

2.6 Lagen 1955:257 inventering varulagerom av
för inkomsttaxeringen

Hänvisningen i §1 till KL har ändrats till IL.att avse

2.7 Lagen 1959:551 beräkningom av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381

allmän försäkringom

§3
Hänvisningen till KL har ändrats till IL. Orden häratt i riketavse
har tagits bort i början paragrafen eftersom skattskyldighet enligtav
IL alltid Övrigaskattskyldighet i Sverige. ändringaravser är
redaktionella. Ordet skattepliktiga i andra stycket värderingom av
förmåner onödigt eftersomär det framgår lagen 1962:381av om
allmän försäkring bara skattepliktiga förmåneratt omfattas.

§4
Hänvisningen till SIL Ändringenhar ändrats till IL.att ifemteavse
stycket beror på begreppet förvärvskälla Övrigaatt inte används i IL.
ändringar redaktionella.är
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försäkringallmän1962:3812.8 Lagen om

§kap. 23
tillhar ändrats IL.till och SILHänvisningarna KL att avse
fåmanshandelsbolag iuttrycketanvänds detstycketandraI nya

reglerarmeninghandelsbolag.fåmansägt Denförstället som
dagfåmanshandelsbolag gäller ifámansföretag ochfrån närersättning

eller delägare iföretagsledaretill sådanlämnasersättningen
i punkt 14denne närståendeellerföretaget avavsesperson som

ilydelsen hänvisasföreslagna§ dentill 32 KL. Ianvisningarna
emellertid tveksamt vaddetgäller delägaredetstället till IL. När är

används ordet§till 32 KLpunkt anvisningarna14I avavses.som
begreppet.definitiondet finns någonflera gångerdelägare utan att av

åttonde ochanvänds ibegreppetdefinieras såsomDäremot ägare,
ägande.indirekt Detbl.a.Med därstyckena.tionde ävenägare avses

utvidgade ägarbegreppdet dettatveksamt ärär avses genomsomom
använda begreppetdärför valttill Vi harhänvisningen KL. att

definition.någondelägare utan

§kap.3 2 a
ochtill ILtill hari andra stycket KLHänvisningen attersatts avse

skattepliktig bort itill ordetAttuttryckssättet har IL. tasanpassats
beror påändring,innebär inte någonstycketsandra meningsista utan
det baraförsta meningen och därundantag frånmeningen ärär ettatt

intäktskattepliktig som avses.
F-skattese-A-skattesedel ochoch fjärde styckena itredjeI etttas e

1996/97:l 00.följd förslagen idel bort av prop.som en

§kap.11 2
och uttryckssättenändrats tilltill har ILHänvisningarna KL att avse

tillhar IL.anpassats
intäkt tjänst iskallstipendietvi bortAtt tasatttar avupp som

eftersom detinnebär ingen ändringoch tredje stycketstycketförsta i0
kap. 38 §stipendier i IL.sådana 11bara är asom avses

tredjeförsta stycketsskattepliktig bort iuttrycket meningAtt tas
ändådet framgårändring,stycket innebär inte någonoch andra utan

intäkterskattepliktigabestämmelserna det bara äratt som avses.av
konsulatbegreppet lönari likhet med ijjärde stycket har, IL,I

använda karriärkonsulat.detersatts numeraav

§kap. 311
Ändringen aktivföljd begreppetförsta stycketi är attavena

tillför kommentarendefinieras i i stället här,näringsverksamhet IL se
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2 kap. 23 § IL SOU 1997:2. När definitionen aktiv näringsverk-av
flyttades från KL till denna paragraf infördes bestämmelsen isam

andra styckets första bedömningenmening aktivatt näringsverk-av
samhet för sig för varje förvärvskällagörs SOU 1991:100, prop.
l993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, SFS 1993:1551. När vi har flyttat
definitionen aktiv näringsverksamhet till framgårIL det därav att
bedömningen för varje näringsverksamhetgörs för sig. Bestämmelsen
kan därför bort här.tas

övrigtI har hänvisningarna till KL ändrats till ochILatt avse
uttryckssätten till IL.anpassats

11 kap. §4
Hänvisningen till harKL ändrats till IL.att avse

Orden här i riket behövs inte eftersom IL bara reglerar skattskyl-
dighet här i Sverige.

2.9 Lagen 1962:382 angående införande lagenav
allmän försäkringom

Hänvisningen i §16 till KL har ändrats till IL och begreppetatt avse
privatbostadsrätt förts i lagen.

2.10 Lagen 1965:269 med särskilda bestämmelser

kommuns och menighets utdebiteringom annan av
skatt, m.m.

Ändringarna i 1 och §§3 följd begreppetär skattekronoratten av
slopas. Dessa paragrafer, liksom flera andra paragrafer i lagen,
kommer också behöva ändras följdatt de ändradesom en av
relationerna mellan kyrka och stat.

2.11 Lagen 1967:531 tryggandeom av
pensionsutfästelse m.m.

Hänvisningen i §1 till ÖvrigaKL har ändrats till IL.att avse
ändringar redaktionella.är
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hyresfastighetförvärv1975:11322.12 Lagen om av

till IL.i § till har ändratsHänvisningen 8 KL att avse

exportkreditstöd1978:4012.13 Lag om

exportkreditstöd i forminnehåller bestämmelserLagen av ex-om
och tillämpas påexportkreditbidragportkreditavdrag och export-

1978-den de-den april 31ingåtts under tiden 13kreditavtal harsom
Exportkreditnämndenuppgifter frånEnligtcember 1981. prövarsom

avtal vilkalängre någraexportkreditstöd finns intefrågan om
därför upphävas.och den kantillämpaslagen

förbetalningssäkring1978:8802.14 Lagen om

avgiftertullar ochskatter,

måldomstoli § vilkenBestämmelsen 20 prövarsom omom
infördessamband med detbetalningssäkring ändrades år 1997 i att en

bet. l996/97:SkU23, SFSskattebetalningslag 1996/972100,prop.ny
1997:000.

Eftersomhemortskommun.bygger på begreppetBestämmelsen en
dödsbon,definieras i fråga andrasådan inte änpersonerom

behöver denoch kap. § SBL,till 59 kap. 4 § 2 lkommentaren ILse
behörig länsrätt finns i länlämpligasteändras. Det är att somsamma

skatterfatta beslut i frågaskattemyndighet behörigden är att omsom
innebär bl.a. denVi hänvisar därför till SBL.och avgifter. Det att om

enligt kap. § SBL någonskattskyldige registrerad 3 1 annanstansär
har såeller där juridisk sitti hemortskommunen säte, tarän en person

registreringen över.

delpensionsförsäkring1979:84Lagen2.15 om

§ till har ändrats till lL.Hänvisningen i 7 KL att avse
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2.16 Lagen 1979:412 kommunalaom

indelningsdelegerade

Ändringarna i §20 följd begreppenär skattekronor ochatten av
skatteören slopas.

2.17 Lagen 1979:417 utdebitering ochom

utbetalning skatt vid ändring i rikets indelning iav

kommuner, landsting och församlingar

Ändringarna i §1 följd begreppenär skattekronor ochatten av
skatteören slopas.

2.18 astighetstaxeringslagenF 1979: 1521

betänkandetI Rationaliserad fastighetstaxering, del 2 SOU
1995:148 föreslås den nuvarande fastighetstaxeringslagenatt
1979:1152 skall lag. Vi föreslårersättas detta följd-trotsav en ny
ändringar i den nuvarande lagen, eftersom det därefter tillsatts en ny
utredning avseende fastighetstaxeringen dir. 1997:36. Förslaget
innehåller dock bara de nödvändiga ändringarna hänvisningar ochav
samordning med uttryckssätten i IL.

kap. §1 5
Hänvisningen till SIL har ändrats till IL.att avse

kap. §3 4
Hänvisningen till SIL har ändrats till IL. Dessutom haratt avse
uttryckssätten till IL.anpassats

kap.24 1 32 kap. 1§0ch 38 kap. §1
Hänvisningarna till tiden för ikraftträdandeKL:s har medersatts en
direkt tidsangivelse.
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1980:343Skatteregisterlagen2.19

§1
i behövsackumulerad inkomst integreras ILbestämmelsernaNär om

tillsärskild hänvisning dem.här inte någon

§6
används ihemortskommun inte längretill begreppetMed hänsyn att

dedödsbon dessajuridiskaandrafråga ersättsän avpersonerom
skall beskattas.dessafaktorer avgör varsom

7§
uppskovs-och lagen 1993:1469till SILHänvisningarna KL, om

punkt harbostad har ändrats till IL. I 1vid byteavdrag att avseav
fåmans-handelsbolag byttsuttrycket fåmansägtdessutom ut mot

i punkt 3 hareftersom motsvarande byte gjorts IL. lhandelsbolag
kom-ackumulerad inkomst slopats,avseendehänvisningen se

uppskovsavdragpunkt har bestämmelsernatill 231 Imentaren om
medför IL.justerats överensstämmaatt

19 §
uppskovsavdrag vid bytetill och lagenHänvisningarna KL avom

ändrats tillbostad har IL.att avse

socialavgifter1981:6912.20 Lagen om

kap. §21
Ändringarna uttryckssätt används ianpassning till de IL.är somen

§kap.2 2
till stället för tilländringen hänvisas IL i KL.Genom

kap. §2 4
beskattningtill och lagen 1984:947Hänvisningarna KL, SIL avom

tilltillfälligt arbete i Sverige har ändratsutländska forskare vid att
IL.avse

eftersom den längrestycket punkten har tagits bort inte15Första
aktuell.är

fåmanshandelsbolagdet stycket används det begreppetI sista nya
förfåmansägt handelsbolag.i stället
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2.21 Lagen 1984:151 punktskatter ochom

prisregleringsavgifter

Hänvisningen i kap. § till1 9 harKL ändrats till ochILatt avse
preciserats.

1984:4092.22 Lagen skatt på gödselmedelom

Hänvisningen i § till har4 KL ändrats till IL.att avse

1984:4102.23 Lagen skatt påom

bekämpningsmedel

Hänvisningen §i till har4 KL ändrats till lL.att avse

1984:9472.24 Lagen beskattning utländskaom av
forskare vid tillfälligt arbete i Sverige

Bestämmelserna i 1-3 och §§5 6 § delvis har tagits i IL 11samt
kap. 18 och §§.19 Bestämmelserna i återstående del §6 samtav

§§ iden7-12 lagen forskarskattenämnden.tas Bestämmel-nya om
i § bör13 föras till LSK.översen

2.25 Lagen 1984:1052 statlig fastighetsskattom

Hänvisningarna i och §§3 9 till harKL ändrats till IL.att avse

2.26 1986:468Lagen avräkning utländskom av
skatt

Hänvisningarna i § tillJ ochKL SIL har ändrats till IL.att avse
Ändringen i § första1 stycket till obegränsat skattskyldig är en
anpassning till IL. Det tredje stycket har införts följdnya som en av

expansionsfondsskatt enligt 1 kap.att 2 § IL statlig inkomst-utgör
skatt. Genomgående har expansionsmedelsskatt bytts mot
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användstill detoch uttryckssättetexpansionsfondsskatt anpassats som
i IL.

Hänvis-ändrats till IL.§ till harHänvisningen i 7 UBL att avse
ändratsexpansionsmedel har§ till lagen 1993: 1537i 7ningarna om

Ändringen beror påförsta stycketi §7till IL. attatt avse
inte används isammanräknad förvärvsinkomst IL.förvärvskälla och

eftersomskogsvårdsavgzft strukitsandra stycket har§I 7
skogsvårdsavgiften slopats.

Övriga redaktionella.ändringar är

1986:617Utsökningsregisterlagen2.27

harändrats till IL. Dessutomi 7§ till harHänvisningen KL att avse
fåmanshandelsbolagtillhandelsbolag ändratsfåmansâgtuttrycket

sådan ändring gjorts i IL.eftersom en

samborhomosexuella1987:8132.28 Lagen om

homosexuella samborsambor i omfattarbegreppet ILEftersom även
§ hänvisningarnauttryckligen kap. IL2 21inget tasannat angesom

bort och medi inkomstskattelagstiñningensärskilda lagrumtill ersätts
hänvisning.allmänen

insamlingsärskild1989:10352.29 Lagen avom
m.fl.bostadsrättsföreningaruppgifter från

m.fl. infördes forbostadsrättsföreningarUppgiftsskyldigheten for att
Bostadsrättsvärderingskommitténs arbete medunderlag forskapa ett

bostadsrättslägenheter ochför taxering och beskattningsystem av
Kommitténf.bostadsrättsföreningar 1989/90:50 108prop. s.

Fastighetstaxeringsitt arbete betänkandetslutförde m.m.genom -
upphävas.kan såledesBostadsrätter SOU 1992:8. Lagen

Taxeringslagen 1990:3242.30

1§Jkap.
expansions-till och lagen 1993:1537Hänvisningarna KL, SIL om

tillmedel har ändrats IL.att avse
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kap. §1 3
Hänvisningen till och harKL SIL ändrats till IL.att avse

kan finnasDet anledning kommentera omfattningenatt av
bestämmelsen i första stycket begrepp har innebörd iatt samma som

det i föreskrivsIL. När IL bestämmelse skall tillämpas påatt en en
viss företeelse innebär inte det begreppet omfattar också dennaatt
företeelse. Som exempel kan kap. § där föreskrivs4 2 IL, detnämnas

bestämmelserna fysiska skall tillämpas på dödsbon.att om personer
innebär inte fysiskaDet begreppet omfattar dödsbon. Attatt personer

det i kap. § föreskrivs2 3 bestämmelserna juridiskaatt om personer
inte skall tillämpas dödsbon ochpå svenska handelsbolag hindrar inte

dödsbon och handelsbolag ingår i begreppet juridiskaatt personer.
innebär bl.a. det inte behövsDet några särskilda regler ihär TLatt

bestämmelser juridiska skall tillämpas påatt ävenom om personer
handelsbolag och dödsbon.

Tillägget i det andra stycket behövs för bestämmelsernaattnya
juridiska-personer skall kunna tillämpas på svenska värdepappers-om

fonder också i denna lag.

kap. §3 3
Eftersom uttrycket inkomst kapital inte används i IL ersättsav
inkomst med intäkter. Avsikten torde intäkter,endast och inteattvara
avdrag, får beslutas på grundval kontrolluppgifter.av

kap. §4 5
Hänvisningen till har ändrats tillKL IL.att avse

kap. §4 5 a
Bestämmelserna hämtade från § sjätte23 stycket och § fjärdeär 24
stycket lagen 1994:1854 inkomstbeskattningen vid gränsöver-om
skridande omstruktureringar inom EG, gäller vid internationellasom
aktiebyten. frågaI internationella fusioner fissioneroch finns hän-om
visningar diti 16 och 17 lag. kom tillLagen 1994 prop.samma
1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, SFS 1994:1854 och bestämmelser-

har inte ändrats sedan dess.na
bestämmelserna iAtt kap. och17 15 kap.17 IL 46samt

24-26 gällerIL också vid internationella fusioner och fissioner
framgår 36 kap. §18 IL.av

kap. §4 11 a
Paragrafen 8 § första stycket lagen 1951:763 acku-motsvarar om
mulerad inkomst SAIL. Lagen kom till âr 1951 prop. 1951:170,
bet. 1951:BevU62 och 8 § innhöll redan då bestämmelser i alltav
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väsentligt motsvarande innehåll. Bestämmelserna har sedan ändrats
ändringar i förfarandet,på grund i samband med införandetsenastav

1989/90:74, 1989/90:SkU32,TL år 1990 prop. bet. SFSav
Bestämmelsen utformats1990:343. har med utgångspunkt i frå-att

alltid omprövning.avgörsgan genom
finner det finns frågaövrigt inte behov några särregler iI att av

förfarandet reglerna ackumulerad inkomst i IL. Detnär tasom om
ingå iskall alltså taxeringen det fråga sådanpröva äratt att om
vilken reglerna tillämpliga, beloppsgränsernainkomst på är äratt

uppnådda och fördelningstiden. skatteberäkningen ingår sedanI
och jämförelsensjälva uträkningen med vanlig skatteberäkning och

begränsningsregeln.med
reglerna tillämpas först efter ansökan framgår kap. §Att 60 2av

Återstoden§ första meningen §IL, 4 SAIL. 4motsvarar ärsom av en
till och onödig,hänvisning LSK TL, alltså blir liksom bestäm-som

melsen i anvisningarna till § SAlL ansökan skall hos viss4 görasatt
skattemyndighet. Bestämmelsen i anvisningarna ansökan bör görasatt

hari deklarationen ingen rättsverkan.
heller behövs bestämmelserna nedsättning ochInte om senare

ochomräkning i SAIL, eftersom detta följer bestäm-5 7 även av
melserna i och SBL, beträffande omräkning efterTL omprövning
eller taxeringsåtgärder kap. 20 § SBL.1 1av

Någon anledning behålla de särskilda reglerna i 8 § andraatt
stycket i stället för de generellaSAIL omprövningsreglerna intesynes
heller föreligga.

§kap.4 13
Hänvisningen till KL har ändrats till IL.att avse

kap. §4 17
femte och sjätte styckenaI 7 § 5 SIL finns bestämmelser attmom. om

ideell förening under högst fem beskattningsår i följd kan medgesen
frånundantag det s.k. fullföljdskravet, föreningen attom avser

genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbe-
fastighetpå brukas föreningen. Enligtten momentetsen som av

sjunde stycke skall föreningen för de beskattningsårtaxeras som
medgivandet efter de regler skulle ha gällt det inteavsett som om
hade föreningenlämnats, inte inom föreskriven tid genomfört denom
investering för vilken dispensen lämnats. Vidare föreskrivs dåatt
gäller bestämmelserna eftertaxering i kap.4 19-22 TL.om

Bestämmelserna i femte sjätteoch stycken har tagitsmomentets
i kap. §7 11 IL. I kap. § föreskrivs föreningen7 12 IL inte haratt om
genomfört investeringen eller iakttagit något villkor i beslutet,annat

14 17-0718
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föreningen skattskyldig undantaget inte hadeär medgetts.som om
harDäremot hänvisningen till bestämmelserna eftertaxering inteom

tagits med i ställetIL. I det bestämmelse här.tas en
Bestämmelserna infördes år 1977 i punkt 9 anvisningarna till §53av
KL DsFi 1975:15, 1976/771135, bet. l976/77:SkU45, SFSprop.

flyttades1977:572 och till sina nuvarade platser år 1984över DsFi
1984:9, 1984/85:70, bet. 1984/85:SkU23, SFS 1984:1060 f..prop.

kap. §234
Eftersom uttrycket beskattningsbar förvärvsinkomst i i frågaIL om
juridiska har med beskattningsbar inkomst har vi lagtersattspersoner
till det uttrycket här. Liksom i IL inkomst kapital medersättsnya av
överskott eller underskott inkomstslaget kapital.i

kap.5 och §§1,2 13
redaktionellFörutom ändring i § ändringarna följd1 är atten en av

uttrycket förvärvskälla inte används i IL.

2.31 1990:655Lagen återföring obeskattadeom av

reserver

tillkomLagen, vid 1990 års skattereform, reglerar den återföringsom
obeskattade skall ske vid 1996 års taxering.senastav reserver som

kan därförDen upphävas.

2.32 Lagen 1990:659 särskild löneskatt på vissaom
förvärvsinkomster

§1
Hänvisningen i första stycket till har ändratsKL till IL.att avse

andra stycketI har begreppet skattepliktig tagits bort som en
anpassning till de uttryckssätt används i IL. Uttrycket behövs intesom
heller eftersom det framgår kap. § lagen2 3 1981:691av om
socialavgifter dit det finns hänvisning i paragrafens tredje styckeen-

det bara skattepliktiga förmåner ingår i skatteunderlaget.att är som-

§2
inledningenI till paragrafen finns i dag definition passiven av

näringsverksamhet. Begreppen passiv och aktiv näringsverksamhet
definieras i kap.2 23 § varförIL, det inte behövs någon definition
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här. definitionen passiv näringsverksam flyttades från tillNär KLav
denna paragraf infördes bestämmelsen i första styckets sista mening

bedömningen näringsverksamheten aktiv eller passivatt ärav om
för förvärvskälla enligt SOU 1991:100,KLgörs en prop.

bet.1993/94:50, 1993/94:SkU15, SFS definitionen1993:1551. När
aktiv näringsverksamhet flyttad till framgårIL det där be-är attav

fördömningen varje näringsverksamhet för sig. Bestämmelsengörs
därförkan bort här.tas
övrigt har hänvisning till med hänvisning tillKL IL.I ersattsen en

§3
kap. § har det införts definition egenavgifter.I 2 24 IL Enligten av

definitionen ingården särskild löneskatt enligt denna lag iäven
egenavgifterbegreppet vid tillämpning har bådeIL. IL KLersattav

och lagen 1979:611 upphovsmannakonto. Det behövs därförom
inte motsvarighet till denågon nuvarande punkterna ochl

1990:661 avkastningsskatt på2.33 Lagen om

pensionsmedel

§2
första stycket 6 och har uttrycken förI 7 anknytning till Sverige, i

Sverige bosatt respektive svensk bytts obegränsat skattskyldigut mot
i enlighet med uttryckssättet i IL.

första stycket 6 och finns definitionI 7 pensionssparkontoena av
kapitalförsäkring.och § finns generellI 12 regel begreppatt atten om
används i och harKL SIL betydelse i denna lag. Närsom samma

hänvisnihgeit i fortsättningen12 § i kommer och bådaILatt avse
finnsbegreppen med i katalogen i kap. § kan det inte finnas2 1 IL,

anledning ha speciell hänvisning i detta lagrum.att en
första stycket b finns hänvisningI 7 till de speciella reglernaen om
vissa utländska försäkringar pensionsförsäkringar.att anses som

Hänvisningen här måste stå kvar och har ändrats till IL.att avse

och §§3 9
Hänvisningarna till och i § tillKL 3 övergångsbestämmelserna till en
ändring i harKL ändrats till hänvisningar till respektive §IL ILP. 9I
har dessutom, på genomgående skett i uttrycks-sätt IL,samma som

överlåtandeanses och Övertagande företag utgjortsättet som om en
skattskyldig med inträder det Övertagande företaget i detersatts

företagetsöverlåtande skattemässiga situation.
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§11
Bestämmelsen, avdrag för avkastningsskatt vidsom avser avser
inkomsttaxeringen, har tagits i 16 kap. §17 IL.

§12
Hänvisningarna till och harKL SIL ändrats till lL.att avse

Övergångsbestämmelserna till SFS 1990:661
Kommittén har i huvudbetänkandet föreslagit lagen 1992:702att

inkomstskatteregler med anledning vissa omstruktureringarom av
inom den finansiella sektorn, skall upphöra gälla. Lagenattm.m.
kom till år 1992 prop. 1991/922119, bet. 1991/92:NU32. Förutom
regler inkomstskatt finns i lagen också bestämmelser avkast-om om
ningsskatt 6 §. reglerarDessa kontinuitet vid tillämpning dessaav
Övergångsbestämmelser och har därför förts hit.över

2.34 Lagen 1990:676 skatt på påräntaom

skogskontomedel m.m.

Hänvisningen i § till1 skogskontolagen 1954:142 och lagen
1979:61 upphovsmannakonto1 har ändrats till IL.attom avse

2.35 1990:692Lagen upphävande lagenom av

1978:423 skattelättnader för vissa sparformerom

lagenNär 1978:423 skattelättnader för vissa sparformerom upp-
hävdes år 1990 prop. 1989/902110, bet. l989/90zSkU30, SFS
1990:692 infördes i övergångsbestämmelserna regler anskaff-om
ningsvärde för andelar i aktiesparfonder enligt den upphävda lagen.
Dessa regler har förts till ILP 3 kap. 82 § för det skall bliöver att
lättare hitta dem.att

2.36 Lagen 1990:912 nedsättningom av

socialavgifter

Ändringarna i 8 och §§13 följd bestämmelsernaär atten av om
hemortskommun för fysiska flyttas till SBL ILöver närpersoner

KL och SIL.ersätter
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försärskild premieskatt14271990:2.37 Lagen om

grupplivförsäkring, m.m.

och uttrycks-ändrats tilli § till har ILHänvisningarna 3 KL att avse
tilli övrigt IL.harsätten även anpassats

till statsrådenarvoden1991:3592.38 Lagen om

m.m.

§ till har ändrats till IL.Hänvisningen i 6 KL att avse

inkomstskatt försärskild1991:5862.39 Lagen om
bosattautomlands

har tilloch §§ till och SIL ändratsHänvisningarna i KL3 5 att avse
införts ochskattskyldighar begreppet obegränsat§IL. I 2 som en

ionödigt. Uttryckssättet §§ andra stycket blivit 5följd detta har 3av
istyckena har till utryckssättet IL.första och fjärde anpassats

inkomstskatt försärskild1991:5912.40 Lagen om
artister m.fl.utomlands bosatta

ändrats tilli och §§ till och SIL harHänvisningarna 2 3 KL att avse
skattskyldig införts ochobegränsathar begreppet3 §IL. I som en

blivit onödigt.detta har § andra stycketföljd 5av

löneskatt påsärskild1991:6872.41 Lagen om

pensionskostnader

har ändrats till§ till och i § till och SILHänvisningarna i KL KL3 4
tillhar i övrigt IL seoch uttryckssättenIL även anpassatsatt avse

kommentaren till kap. § i SOU 1997:2.7 2 IL
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2.42 1992:701Lagen Konungariket Sverigesom

stadshypotekskassa

År infördes1996 dels bestämmelser i § skyldighet1 för stads-om
hypotekskassan föra aktierna i Stadshypotek tillöver AB vidatt staten
den tidpunkt och depå villkor föreskrevs regeringen eller densom av
myndighet regeringen bestämde, dels § innebörd1 attsom en ny ava
överföringen inte skulle föranleda uttagsbeskattning enligt punkt 1
fjärde stycket anvisningarna till §22 prop. 1996/97:40,KL bet.av

Överföringen1996/97:FiU1 SFS 1996:11 15. skedde den 12,
december 1996 Fi 96/4394. Bestämmelsen kan således upphävas.

1992:2.43 Lagen 1352 återföring allmänom av

investeringsreserv

innehållerLagen undantag från bestämmelserna särskilt tilläggom
Återföringvid återföring investeringsreserv. skall normalt skeav

vid 1999 års taxering men skulle i vissa undantagsfallsenast kunna
ske så vid års2001 taxering. Lagen kan således upphävassent som
i samband med införs.ILatt

1992:14852.44 Lagen beräkning statligom av
inkomstskatt på förvärvsinkomst vid och1994 1995

års taxeringar

Lagen innehåller särskilda regler för beräkning statlig inkomstskattav
på förvärvsinkomster vid 1994 och 1995 års taxeringar och kan därför
upphävas.

2.45 1993:672Lagen skattereduktion för utgifterom
för byggnadsarbete på bostadshus

Lagen innehåller bestämmelser skattereduktion för utgifter förom
byggnadsarbete under tiden den 15 februari 1993-den 31 december
1994 och kan därför upphävas.
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bostadsbidrag 1993:7372.46 Lagen om

paragrafer, införtsTvå 4 § och 4 b har och uttryckssätten i 4anya
föroch ändrats, allt till uttryckssätten i7 IL. Hänvis-att anpassa

i § tillningarna 4 KL och SIL har ändrats till IL.att avse

1993:892 ackord rörande statliga2.47 Lagen om

fordringar m.m.

Bestämmelsen i § behöver eftersom förslag2 ändras det i vårt inte
finns någon hemortskommun för juridiska kommentarFörpersoner.
till ändringen, författningskommentaren till lagen 1978:880se om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgiñer.

1993:931 individuellt2.48 Lagen om

pensionsparande

Hänvisningarna i kap. §3 3 kap. och §§ tillJ har ändrats4 4 KLsamt
till IL.att avse

1993:15192.49 avdragLagen för kostnader förom
bilresor till och från arbetsplatsen vid års1995-1997

taxeringar

Lagen, innehåller beloppet för avdrag vid 1995-1997 årssom
taxeringar för kostnader för arbetsresor med bil, kan upphävasegen
i anslutning till ILatt antas.

1993:15402.50 Lagen återföringom av

skatteutjämningsreserv

8 §
Ändringen föranleds lagen 1992:702 inkomstskattereglerattav om
med anledning vissa omstruktureringar inom den finansiellaav
sektorn, upphävs.m.m.
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§9
beräkning anskaffningsvärde för andelBestämmelsen justeratavom

förtshandelsbolag efter återföring skatteutjämningsreserv hari av
för bli lättare hitta den.till 3 kap. 91 § det skallILPöver att att

11§
Ändringen föranleds uttrycket förvärvskälla slopats och ut-attav
tryckssätten har i övrigt till IL.även anpassats

§12
och kontinuitet-Hänvisningen till har ändrats till ILKL att avse

bestämmelsen till uttryckssättet i IL.anpassats

§13
Ändringen föranleds inkomstskattereglerlagen 1992:702att omav

finansiellamed anledning vissa omstruktureringar inom denav
tillupphävs. Vidare har hänvisningen till ändratssektorn, SILm.m.

och kontinuitetbestämmelserna till utryckssättetIL anpassatsatt avse
i IL.

Ordningslagen 1993:16172.51

Hänvisningen i kap. 26§ till SIL har ändrats till3 IL.att avse

Mervärdesskattelagen2.52 1994:200

Hänvisningarna kap. och §§, kap. kap. ochi 1 14 2 34 7 11 a
§§, §§, § kap. § tillkap. 3 och 8 8 kap. 9 och 13 13 KL27 4

ändrats haroch/eller SIL har till kap. §IL. 2 7att avse
omsättningstillgång bytts lagertillgång för få överens-ut mot att
stämmelse med terminologin i IL.

1994:308 bostadstilläggLagen till2.53 om

pensionärer

Hänvisningarna i § till har till Vi har5 KL ändrats IL.att avse
uppfattat den dennuvarande hänvisningen till § så33 1 KL attmom.
innefattar också begränsningarna regleringeni 33 § 2 KL ochmom.
i anvisningarna till §33 KL.
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1994:4662.54 Lagen särskilda tvångsåtgärder iom

beskattningsförfarandet

Bestämmelsen i §28 hemortskommun behöver ändras eftersomom
sådan inte definieras i fråga juridiska kommentarFören om personer.

till ändringen, författningskommentaren till lagen l 9782880se om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

1994:7602.55 Lagen inkomstskatteregler vidom

ombildning landshypoteksinstitutionenav

§I 3 lagen 1994:760 inkomstskatteregler vid ombildningom av
landshypoteksinstitutionen finns regler skattefrihet för låntagareom

fick andelar vid ombildningen vid årsskiftet 1994/95 lands-som av
hypoteksinstitutionen och anskaffningsvärdet för andelarna.om
Lagen kom till år 1994 prop. 1993/94:2l6, bet. 1993/94:NU27.
Bestämmelsen skattefrihet inte längre aktuell medan bestäm-ärom
melsen anskaffningsvärde har betydelse i framtiden. Vi harävenom
fört bestämmelsen till kap.ILP 3 88 § för detöver skall bliatt
lättare hitta den.att

2.56 1994:774Lagen beskattningom av

vinstutdelning vid års1995 taxering

innehållerLagen, särskilda regler för beskattning utdelningsom av
vid 1995 års- taxering, kan upphävas.numera

2.57 Lagen 1994:1065 ekonomiska villkor förom

riksdagens ledamöter

Hänvisningen i kap.5 § till1 KL har ändrats till IL.att avse

2.58 1994:1744Lagen allmänna egenavgifterom

Llänvisningen i § första3 stycket till harKL ändrats till IL.att avse
Andringarna i andra stycket endast språkligär natur.av
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2.59 Lagen 1994:1776 skatt på energiom

Hänvisningen i kap. § till1 har ändrats4 KL till IL.att avse

2.60 Lagen 1994:1852 beräkning statligom av
inkomstskatt på forvärvsinkomster vid års1996-1999

taxeringar

Lagen, innehåller särskilda regler för beräkning statligsom av
inkomstskatt förvärvsinkomsterpå vid 1996-1999 års taxeringar, kan
upphävas i anslutning till ILatt antas.

2.61 Lagen 1994:1920 allmän löneavgiftom

kap.12 24 § harIL tagit definition begreppet egenavgifter.en av
Enligt definitionen ingår allmän löneavgift i begreppet egenavgifter
vid tillämpning IL. harIL och lagenKL 1979:611ersattav om
upphovsmannakonto. behövsDet därför inte någon bestämmelse som

punkterna och1 3 i 4motsvarar

2.62 1995:575Lagen skatteflyktmot

och §§1 4
I paragraferna vissa korrigeringar på grundgörs det införs tvåattav

paragrafer, och §§.5 6nya

och §§5 6
Bestämmelserna har hämtats från § lagen25 1994:1854 in-om
komstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom
EG. infördesLagen år 1994 SOU 1994:100, 1994/95:52, bet.prop.
1994/95:SkU10.

2.63 1995:1623Lagen skattereduktion förom

riskkapitalinvesteringar

Lagen innehåller bestämmelser skattereduktion för utgifter förom
aktieförvärv under år 1996 och kan således upphävas.
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1996:7252.64 Lagen skattereduktion för utgifterom
för byggnadsarbete på bostadshus

innehållerLagen bestämmelser skattereduktion för utgifter förom
byggnadsarbeten under tiden den april15 1996-den december31

och kan således1997 upphävas i anslutning till ILatt antas.

1996:7612.65 inkomstskattereglerLagen om m.m.
med anledning ändrade bestämmelserav om

aktiekapitalets storlek

innehåller reglerLagen skatteeffekter vid övertagande verk-om av
samheten i upplöst aktiebolag aktiekapital inte höjs till minstett vars

kronor före100 000 utgången år 1997. infördesLagen år 1996 Dsav
1995:81, 1995/96:168, bet. 1995/96:SkU27.prop.

antalEtt bestämmelserna reglerar vad gäller i anslutningav som
verksamhetentill Sådana regler behövs inte längreatt över. ILtas när

har i kraft, varför vi föreslår de upphävs.trätt att
Andra regler innehåller bestämmelser skattemässig kontinuitet.om

Vi föreslår de flesta sådana regler gäller inkomstskatt skallatt som
flyttas till ILP. Bestämmelserna i § första8 stycket, 10 § andra
stycket, §11 andra stycket och § gäller15 emellertid bara under en
kortare, överblickbar tid. Dessa paragrafer låter stå kvar i sin helhet
i denna lag, så de kan upphävas bestämmelserna inte längreatt när är
aktuella.

Bestämmelser vissa andra skatter i 6 §8 andra stycket ochom
9 § behålls. § finnsI 3 bestämmelse uttagsbeskattning viden om
övertagandet gäller såväl inkomstskatt mervärdesskatt. Visom som
föreslår hela paragrafen upphävs.att

§1
Hänvisningen till ochKL SIL har ändrats till IL.att avse

§2
Vi har behållit lydelsen i den paragraf förutsättningarna försom anger

lagen skall tillämpas och har bara lagt till den upphävdaatt kommu-
nalskattelagen.

§3
Paragrafen reglerar vad gäller vid övertagandet bl.a. uttagsbe-som -
skattning varför den inte behövs.-
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§4
första stycket finns bestämmelser vad gäller vidI Övertagan-om som

det- bI.a. i fråga kapitalvinst och kapitalforlust varför de inteom -
behövs.

vidBestämmelsen i andra stycket skattemässig kontinuitetom
beräkning kapitalvinst flyttas till kap. §3 71 ILP.av a

§5
Bestämmelsen i första stycket- tillämpning punkterna och4om av

till eftersom regleraranvisningarna 22 § behövs inte den5 KLav -
vad gäller vid övertagandet.som

anskaffningsvärdet förAndra och tredje styckena beräkningom av
privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter flyttas till kap.3
76 § ILP.a

§7
Bestämmelserna i första, tredje och fjärde styckena behövs inte.
Bestämmelsen andra stycket kontinuitet frågai skattemässig iom om
värdeminskningsavdrag på byggnader, markanläggningar ochm.m.
inventarier flyttas till kap.3 § gäller bestäm-1 ILP. Detsammaa
melsen i sista stycket de intäkter hänförligaoch avdrag varitom som
till aktiebolaget.

§11
förstaBestämmelserna i och andra styckena tillämpligakan bara bli

under kortare, överblickbar tid, varför de behålls nuvarandemeden
lydelse.

Också bestämmelsen i tredje stycket kan bara tillämpas under en
kortare tid, varför den flyttasinte till Eftersom den innehål-ILP.över
ler hänvisning till måste den emellertid ändras hänvis-KL så atten
ningen till AvsiktenIL. begränsa avdragsrättengörs attsynes vara
endast för nystartad verksamhet prop. l995/96:l68 dvs. inte38,s.
för litterär, konstnärlig eller liknande Vi därförverksamhet. hänvisar
inte till kap. §57 4 IL.

Bestämmelsen i dagens fjärde stycke reglerar vad detgällersom
första beskattningsåret då verksamheten redovisas hos övertagaren.

behövs därför inte.Det

§12
Paragrafen innehåller bestämmelse beräkning det justeradeen om av
ingångsvärdet för andel i handelsbolag. flyttas till 3Denett överen
kap. 91 § ILP.a
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§§och13 14
räntefördelningsunderlaget ochberäkningBestämmelserna omavom

därförföreslåsi kraft.träder Deexpansionsmedel behövs inte lLnär
upphävda.

§16
första gångenuppgiftslämnandegällerBestämmelsen när övertagaren

därförkanverksamheten. Denför dendeklareraskall övertagna
upphävas.

§18
ändrats till IL.till och SIL harKLHänvisningen att avse

registrering1996:8102.66 Lagen avom
ekonomiskaochåtagandenriksdagsledamöters

intressen

§ har ändrats till IL.i tillHänvisningen 10 KL att avse

underhållsstöd1996:10302.67 Lagen om

uttryckssätteir iför till IL§ har ändratsUttryckssättet i 25 att anpassa
ändrats till lL.till och harhänvisningarna KL SILoch att avse

skattereduktion för1996:12312.68 Lagen om
årsvissa fall vid 1997-2001fastighetsskatt i

taxeringar

harhar ändrats till IL. Dessutomi § till SBLHänvisningen 6 att avse
längre kaninteskattereduktionde former utmönstrats somav

vid års taxering.förekomma 2001

förmögenhetsskattstatlig1997:0002.69 Lagen om

§1
ändrats tillHänvisningen till och har IL.KL SIL att avse
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§2
Med hänsyn till innehållet i §1 tredje stycket har paragrafhänvisning-

tagits bort det gäller sådananär begrepp finnsarna med listanisom
i kap.2 l § förstaIL. I stycket har1 det begreppet privatbostads-nya

förts in. Första stycketrätt harjusterats2 eftersom sådan begäranen
där Ändringarnakaraktären privatbostad.som avses i förstaavser av

stycket och6 beror7 på begreppen delägarrättatt och fordringsrätt
förts i IL och definierats där begreppet delägarrättsamt att i IL har

vidare omfattning i denna lag. Eftersomän det inte finnsen någon
definition i någon lag på det begreppsnävare här, harsom avses
uttryckt det så det skall frågaatt delägarrätter ärvara om som
jämförliga med aktier.

4§
Hänvisningen till KL har ändrats till IL.att avse

§6
Hänvisningarna till KL och SIL har ändrats till IL. Dessutomatt avse
har begreppet obegränsat skattskyldig används i IL förtssom
varigenom första stycket 3 och andra stycket första meningen kunnat
slopas.

§7
Begreppet obegränsat skattskyldig har förts här.även

11§
Det begreppet privatbostadsrätt har forts här.nya

12 §
Hänvisningarna till SIL har delvis med de begreppenersatts nya
delägarrätt och fordringsrätt, delvis ändrats till IL.att avse

14 §
Hänvisningen till KL har ändrats till IL.att avse

21 §
Med hänsyn till samtaxeringsreglernaatt i inteKL tagits med i harIL,

motsvarande reglering införts här i tvåen paragrafer, 22 ochnya
23 §§, medan nuvarande 22 § fått beteckningen 24 Bestämmelsen

sambeskattningatt inte sker med fosterbarnom har tagits redan i
den grundläggande bestämmelsen sambeskattning i 21 § forstaom
stycket.



431örfattningskommentarF1997:77SOU

§22
sammanboendegällersåvittkvarstårtill KLHänvisningen som

tilländratsochstycketförstatagits iharmakar.med Denlikställs
IL.att avse

stycket ochandra§65stycketandraBestämmelserna i motsvarar
infördesförra lagrummettill 65 § KL. Detanvisningarnapunkt 2 av
och det1952:405SFS1952:BevU50,bet.1952:213,prop.år 1952

1960:172.1960:BevU40, SFSbet.1960:76,1960 prop.årsenare
stycket KL§ tredje65tredje stycketiBestämmelserna motsvarar

stycke.föregåendeförarbeten,1960till årockså kom sesom
fjärde stycket KL§65fjärde stycketiBestämmelserna motsvarar

tillkomst.sedanmed KL:sfunnitsharsom

§23
Be-meningen KL.förstastycket§ första65Paragrafen motsvarar

dendåtillkomstvidmed redan KL:sfannsstämmelsen av-varmen
År tid-ändrades1945taxeringsåret.ingångentidpunktengörande av

1945:370,prop.taxeringsåretförenovember årettill den 1punkten
aldrigdet härtillMed hänsyn1945:897.SFS1945:BevU65, attbet.

uttrycketharkalenderåretbeskattningsårfråga änkan annatomvara
beskattningsåretnovember använts.den 1

skattbegränsning1997:0002.70 Lagen avom

§1
ändrats till IL.hartill och SILHänvisningen KL att avse

§2
här.har tagitsinförts iskattskyldig ILobegränsatBegreppet som

§4
tillhar ändrats1953:272uppbördslagentill attHänvisningen avse

IL.

1997:000Skattebetalningslagen2 .71

§kap.1 5
vadbestämmelselagts tillförsta stycket har sägsI att omsomomen

värdepappersfonder.svenska Förgällerjuridiska ävenpersoner
undertill kap. § TL1 3författningskommentarenkommentar, se

2.30.
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kap.1 §6
Hänvisningarna till KL och SIL har ändrats till IL ochatt avse
uttryckssätten har till IL. definitionenIanpassats näringsverksam-av
het har strukit om den skattepliktigär här i landet. Enligt
författningskommentaren bestämmelsennär infördes prop.
1996/97:10O 521 har begreppet utvidgats tills. också omfattaatt
sådan verksamhet kan bedrivas här i landet någonsom inte ärav som
skattskyldig här verksamheten bedrivitsmen som, någon härom av
skattskyldig, varit hänföra tillatt intäkt näringsverksamhet.av
Eftersom bestämmelsen i 13 § IL inte innehåller någon inskränkning

den gäller bara föratt verksamhet skall till beskattningtassom upp
här i landet behövs Äveninte tillägget. verksamheten bedrivsom
utomlands denär sådant slag den räknas tillatt inkomstslagetav
näringsverksamhet enligt 13 kap.

2 kap. §1
Av kommentaren till 59 kap. §4 IL framgår valt inteatt att
definiera begreppet hemortskommun i IL. I stället utgår ifrån de
föreslagna bestämmelserna till denna paragraf prop. 1996/972100,
bet. l996/97:SkU23. Vi ändrar inte regleringen materiellt, förutan
bara ordet hemortskommun.

Bestämmelserna hemortskommun finns i dag i 66 §om KL och
anvisningarna till paragrafen. I 14 § SIL finns hänvisning dit.en
Bestämmelserna har funnits i 66 § KL med anvisningar alltsedan
lagens tillkomst. Bestämmelsen i tredje styckets första mening
kommer från 66 § första stycket och den i andra frånmeningen 66 §
andra stycket KL för bosatta och från punkt l anvisningarna tillav
66 § KL för dem vistas här stadigvarande. Dessa bestämmelsersom
har i varitstort materielltsett oförändrade sedan år 1945 prop.
1945:370, bet. l945:BevU65, SFS 1945:897. Bestämmelsen i tredje
meningen väsentlig anknytning ladesom till år 1986 prop.
1986/87:30, bet. 1986/87:SkU5, SFS 1986:1 l 13.

Det kan tilläggas i bestämmelsernaatt omejuridiska i 2personer
kap. 2 § intetar några bestämmelser hemortskommun,om
eftersom det inte finns något behov sådana. frågal dödsbonav om
finns det emellertid bestämmelser hemortskommun i 59 kap. 4 §om
IL.

3kap. 1 §
Ändringen följdär förslaget till ändringen i 2 kap.av l



örfattnirzgskommentar 43 3F1997:77SOU

§134 kap.
Ãndringarna handelsbolag harfåmansägtbegreppetföljdär atten av

fåmanshandelsbolag i IL.medersatts

§§ochkap. 2 35
vissa falltill Ioch har ändrats IL.till SILHänvisningarna KL att avse

uttryckligare reglering.hänvisningarnahar ersatts av en

§§och5kap. 4,9 11
skattskyldig. KLobegränsat Ihar bosatt byttsparagrafernaI ut mot

anknytninghar väsentligfor denuttrycket bosatt ocksåanvänds som
föroch dentill § KLanvisningarna 53Sverige punkttill se 1 av

gällerEnligt 69 § KL§ KL.stadigvarande vistas här se 68som
medborgarebl.a. svenskabosatta också påbestämmelserna somom

bosattanvänds begreppeti utlandet.beskickning I ILtillhör svensk
verkligennämligen för dembegränsad ärför somgrupp,meren

används begreppetandrabosatta här. När även avsesgrupper
itill kap. 3-4 IL. Härskattskyldig, kommentaren 3obegränsat se

till obegränsatvarför har ändratvidare begreppet,detSBL avses
skattskyldig.

§§ 9kap. §och 23 28kap. 1917, samt
kap.har ändrats till IL. I 8till och SILHänvisningarna KL att avse

eftersomtill i fråga sjöinkomstdet ingen hänvisning IL§ behövs5 om
innebördenligt kap. § haranvänds i denna lag 1 3termer sammasom

definieras.där sjöinkomstbl.a.i IL,som

§kap. 911
frånskattereduktion flyttas 1 §bestämmelserna lEftersom överom

tilländras hänvisningen IL.till kap. 10-10 b IL59 att avse

§11 kap. 11
skattereduktion för underskotti första stycketBestämmelserna avom

i andra ochBestämmelsernakapital har flyttats till 59 kap. 10 § IL.
sjöinkomst harför dem harstyckena skattereduktiontredje somom

till kap. och b §§flyttats 59 10 10 IL.a

§11 kap. 12
inkomstskatt flyttasBestämmelsen beräkningen kommunalom av

till kap. §59 4 IL.över
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11 kap. §14
Begreppen bosatt och stadigvarande här harvistas ersatts av
obegränsat skattskyldig, kommentaren till kap.5 9 och §§.1 lse

2.72 Lag Forskarskattenämndenom

Lagen innehåller de delar lagen 1984:947 beskattningav om av
utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige forskarskattelagen

Forskarskattenämndens sammansättning och förfarandetsom avser
där. De materiella bestämmelserna har tagits i IL 1 kap.l 18 och
19 §§ och bestämmelse uppgiftslämnande bli Överförden om avses
till LSK. flestaDe bestämmelserna oförändrade sedan lagensär
tillkomst prop. 1984/85:76, bet. 1984/85:SkU22

§1
Paragrafen 6 § första stycket förstamotsvarar meningen forskarskatte-
lagen.

§2
Paragrafen 6 § första stycketmotsvarar andra meningen och andra
stycket forskarskattelagen.

§3
Paragrafen 6 § tredjemotsvarar stycket forskarskattelagen. Bestäm-
melsen ändrades år l99l i anledning närings- och teknikutveck-attav
lingsverket inrättades prop. 1991/92:25 bil. 11, bet. 1991/92:NUl3,
SFS 1991:2024.

och §§4 5
Paragraferna 7 och 8 forskarskattelagen.motsvarar

§6
Paragrafen 9 § forskarskattelagen.motsvarar Omröstningsreglerna
justerades år 1986 prop. 1986/97:39, bet. 1986/87:KU39, SFS
1986:1189

§§7-9
Paragraferna 10-12 forskarskattelagen.motsvarar
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utbetalande1928:404 angåendeKungörelsen2.73 av

påförda utskylderstaten m.m.

skall verkställainnehåller bestämmelserKungörelsen somom vem
räkning och bevakaskattebetalningar för rätt.statensstatens

medenligt kungörelsen 1928:382Regleringen bygger vem som
fullgörataxeringsförfarandet skulleföreskrifter rörandevissa

sistnämnda kungörelsen hardeklarationsskyldigheten för Denstaten.
därför intekungörelsen kangälla och den förstnämndaupphört att

tillämpas.

utfardande1935:77 angåendeKungörelsen2.74 av
rederirörelse i Sverigebeskattningbevis rörande av

utfardande bevis rörandeangåendeKungörelsen 1935:77 av
bestämmel-rederirörelse i Sverige innehållerbeskattning närmareav

rörande hur svenskt aktiebolag harutfärdande bevis ettavser om
sådant bevis behövsi Sverige för sin rederirörelsen,beskattats när ett

bygger äldrebeskattning i utländsk Kungörelsen påpå grund stat.av
organisatoriskt och sakligt hänseende och kan inteförhållanden både i

längre tillämpas.

föreskrifterKungörelsen 1950:431 med vissa2.75

ändringangående taxering och debitering skatt vidav
i kommunal indelning

Ändringarna och §§ följd begreppet skattekronori 65 är attaven
slopas.

Skogskontoförordningen 1954: 1442.76

paragrafer tagits med här, behövs ändring iFörutom i de harsom
paragraferoch §§. Bestämmelserna i dessa knyter emellertid5 7 an

till de bestämmelser uppgiftslämnande vi bör itasom som anser
LSK.

1§
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Hänvisningen till skogskontolagen l 954: l 42 har ändrats till att avse
lL.

§2
Regeln banken skall bokföra medel på skogskontoatt särskilt förom
varje förvärvskälla har slopats. Begreppet förvärvskälla används inte
i IL. Dessutom kan skattskyldig inte ha skogskonto i änen mer en
näringsverksamhet, eftersom avdrag för insättning på skogskonto
medges varken för fastighet i utlandet eller för verksamhet i handels-
bolag.

2.77 Förordningen 1962:521 frivilligom

pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket

Hänvisningarna i och §§11 14 till harKL ändrats till IL.att avse
Vidare har bestämmelserna i §14 till de regler återköpanpassats om

pensionsförsäkringar infördes år 1993.av som

2.78 Förordningen 1976:504 inkomstgarantierom
för konstnärer

Ändringen i §4 följd begreppetförvärvskällaär slopats.att len av
sammanhanget har fråga uppkommit innebörden avdragattom av
skall för underskott i förvärvskällagöras inte har påverkat densom
taxerade förvärvsinkomsten. Med hänsyn till underskott iatt
näringsverksamhet och tjänst det undantagsvis skulle förekommaom
där rullas framåt tycks regeln innebära sådana underskottatt
regelmässigt dras två gånger i vissa fall upprepade gånger.av
Regleringen torde därför inriktad på underskott kapital ochvara av

tillämpas så. Vi har utformatäven bestämmelsen i enlighet detta.med

2.79 Förordningen 1979:824 allmäntom
investeringskonto

Förordningen innehåller bestämmelser insättning på allmänt in-om
vesteringskonto enligt den upphävda lagen 1979:610 allmän in-om
vesteringsreserv och bankens bokföring insättningarna. ln-om av
betalningar har inte kunnat efter år 1991 ochgöras utbetalning skall
normalt ske i början år 1998 i vissasenast undantagsfall i börjanav
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till ILanslutningiupphävasdärför attkanFörordningen1999.årav
införs.

1979:825Förordningen2.80 om

upphovsmannakonto

harupphovsmannakonto1979:611till lagen§i 1Hänvisningen om
IL.tilländrats att avse

1980:556Skatteregisterförordningen2.81

harVidarei IL.utryckssättentill§ hari 4Uttryckssätten anpassats
änd-till debostadsbidragi fråga anpassatsuppgiftslämnandet om

och debostadsbidrag1993:737i lagenföreslårviringar om
sjö-slopandetmedsambandiskeddelageni denändringar avsom

Ändringen hemortskommunbegreppet§ beror påi 5mansskatten. att
kommen-dödsbon,juridiskaandraanvänds äninte sepersonerom

kap. § SBL.och 2 1§ ILtill kap. 459taren

ändrade1980:1068Förordningen2.82 om

energisparlånförräntebidragfrågaibestämmelser om

till lL.ändratshari § till KLHänvisningen 2 att avse

ersättning1982:805Förordningen2.83 avom

till vittnen,medelallmänna m.m.

IL.ändrats tillhar§ till KLiHänvisningen 1 att avse

räntestödstatligt1983:974Förordningen2.84 om
bostadshusförbättringvid av

IL.tillhar ändratsi § till KL2Hänvisningen att avse
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2.85 Förordningen 1984:692 det allmännaom
företagsregistret

Hänvisningen i 3 § till KL har ändrats till IL.att avse

2.86 Räddningstj änstförordningen 1986: l 107

Ändringen i 64 § följdär begreppet skattekronoratten slopas.av

2.87 Förordningen 1990:320 ömsesidigom
handräckning i skatteärenden

9 och 14 §§
Eftersom har föreslagit begreppet hemortskommunatt skall borttas
för juridiska med undantag för dödsbon,personer, har vi lagt till vilka
uppgifter behövs for juridiska isom stället. frågal depersoner om
flesta juridiska skall platsen förpersoner sätet i frågaanges, men om
handelsbolag skall i stället huvudkontoret anges.

2.88 Taxeringsförordningen 1990:1236

§7
Ändringarna är anpassning till terminologin ien IL. De bygger på att
den automatiska taxeringen i inkomstslaget kapital bara intäkteravser
från vilka det dragits preliminär skatt och det såledesatt alltid måste
bli överskott.ett

§16
Ändringarna är anpassning till terminologinen ien IL och till att
begreppet hemortkommun inte används andra juridiskaom personer

Ändringendödsbon.än i andra stycket 2 ändringarmotsvarar som
gjorts i skatteregisterlagen 1980:343.

24 §
Ändringarna följdär begreppen skattekronoratten ochav skatteören
slopas.
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förmed instruktionFörordningen 1990: 12932.89

skatteförvaltningen

utländskabeskattningtill lagen 1984:947Hänvisningen avom
ändrats till dentillfälligt arbete i Sverige harforskare vid att avse

frånForskarskattenämnden. Vi har utgåttlagenföreslagna omnya
bli upphävtförsta stycket kannuvarande lydelse antastrots att som en

sjömansskatten.följd slopandet avav

frisläppFörordningen 1991:72.90 avom

investeringsreserver

investerings-frisläppinnehåller bestämmelserFörordningen avom
investeringsreserv.allmänenligt lagen 1979:610 omreserver

Återföring skulle ivid års taxering menskall normalt 1999senast
års taxering.undantagsfall ske vid 2001kunna såvissa sent som

införs.därför upphävas i anslutning till ILFörordningen kan att

skiktgränsen förFörordningen 1991:14982.91 om
vid års taxeringstatlig inkomstskatt 1993

taxering och kanfastställer skiktgränsen vid 1993 årsFörordningen
upphävas.således

Utlandsreseförordningen 1991:17542.92

§§ ändrats till ochHänvisningarna i och 9 till har IL6 KL att avse
Hänvisningen tjänsteställei § harmoniserats.uttrycksättet 2 om

tjänsteställe for sjömän 12den särskilda bestämmelsenomfattar i om
anvisningarna tilleftersom den finns i punktkap. § IL, 33 e ava

betalasbestämmelsen § traktamenteInnebörden 933 § KL. att utav
bestämmelserna punkt anvisningarna till 33 §i 3 KLenligt ärav

finns regler utbetalningnågot oklar, eftersom där inte några om av
levnadskostnader ochbara avdrag för ökadetraktamente utan om

vilket beloppdessutom beroende och medavdraget är omav
har har gjorts till samtligatraktamente utbetalats. Hänvisningen

levnadskostnaderbestämmelser avdrag for andra ökade änom
logikostnader.
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2.93 Förordningen 1992: 1498 skiktgränsen förom
statlig inkomstskatt vid 1994 års taxering

Förordningen fastställer skiktgränsen vid 1994 års taxering och kan
således upphävas.

Förordningen2.94 1993:959 med bemyndigande för

Riksskatteverket rörande handläggning ärendenav
enligt lagen 1993:672 skattereduktion för utgifterom
för byggnadsarbete på bostadshus

Förordningen innehåller bemyndigande för Riksskatteverket be-att
sluta vilka skattemyndigheter skall handlägga ärendensom om
skattereduktion för byggnadsarbeten enligt lagen 1993:672 om
skattereduktion for utgifter for byggnadsarbete på bostadshus och i
övrigt meddela föreskrifter för verkställighet den nämnda lagen.av
Förordningen kan liksom lagen upphävas jfr under 2.45.

2.95 Förordningen 1993:1200 skiktgränsen förom
statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering

Förordningen fastställer skiktgränsen vid 1995 års taxering och kan
således upphävas.

2.96 Förordningen 1994:1120 ersättning förom
sjukgymnastik

Hänvisningen i §12 till KL har ändrats till IL.att avse

2.97 Förordningen 1994:1121 om
läkarvårdsersättning

Hänvisningen i §12 till KL har ändrats till IL.att avse
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förskiktgränsen19041994:Förordningen2.98 o1n

taxeringvid årsinkomstskatt 1996statlig

och kanårs taxeringvid 1996fastställer skiktgränsenFörordningen
således upphävas.

1994:2046Alkoholforordningen2.99

nuvandestället förfåmanshandelsbolag iuttrycketanvändsI IL
föreslåsMotsvarande utbytehandelsbolag i KL.fåmansägtuttryck

finns.till intehänvisning KLuttryckligt§ någonske i 6här trots att

förskiktgränsen1995:1231Förordningen2.100 om

taxeringårsinkomstskatt vid 1997statlig

kantaxering ochvid 1997 årsfastställer skiktgränsenFörordningen
upphävas.således

bemyndigande1995:1654 medFörordningen2.101

1995:1623enligt lagenRiksskatteverketför om

riskkapitalinvesteringarförskattereduktion

be-för Riksskatteverketinnehåller bemyndigandeFörordningen att
handlägga ärendenskattemyndigheter skallsluta vilka omsom

lagen 1995:1623riskkapitalinvesteringar enligtskattereduktion för
Förordningen kanriskkapitalinvesteringar.skattereduktion förom

jfr underupphävas 2.63.liksom lagen

med1996:382Förordningen2.102

länsrättsinstruktion

inkomstskatt påstatligi § till lagen 1951:763Hänvisningen 21 om
inkomst har ändrats till IL.ackumulerad att avse
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2.103 Förordningen 1996:805 med bemyndigande
för Riksskatteverket rörande handläggning ärendenav
enligt lagen 1996:725 skattereduktion för utgifterom
för byggnadsarbete på bostadshus

Förordningen innehåller bemyndigande för Riksskatteverket be-att
sluta vilka skattemyndigheter skall handlägga ärendensom om
skattereduktion för byggnadsarbeten enligt lagen 1996:725 om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och i
övrigt meddela föreskrifter for verkställighet den nämnda lagen.av
Förordningen kan liksom lagen upphävas jfr under 2.64.

2.104 Förordningen med bemyndigande för

Rikskatteverket meddela vissa föreskrifter tillatt

inkomstskattelagen 1998:000

Med hänsyn till de omfattande ändringar skulle behövas i densom
nuvarande förordningen 1986:1348 med bemyndigande for
Riksskatteverket meddela vissa föreskrifteratt till kommunalskatte-
lagen 1928:370 har helt förordning utarbetats. Bemyndigandeten ny
avseende till och från arbetet har inte tagits med, eftersomresor
avdragsbeloppen framgår lagen. En punkt avseendenumera av ny
sjöinkomster tillkommer jfr kommentaren till 58 kap. undera
rubriken Större ändringar.

Övriga2.105 lagförslag

Lagförslagen dubbelbeskattningsavtal har tagits isom avser upp
alfabetisk ordning efter det land i avtalet.är Kommenta-motpartsom

i stället disponeradär så de ändringar sammanförsattren ärsom av
slag. Grupperingen kommer i huvudsaksamma att motsvara en

kronologisk ordning efter avtalens tillkomstår.

Exemptavtal införlivade förordning dag/förslagen 110, 111,genom
120 och 124

Dessa avtal har införlivats förordningar innehållergenom som
tillämpningsanvisningar. Bestämmelserna tillämpning avtalenom av
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Förfarandetförordningarna upphävas.lagform ochbör motsvararges
Österrikemed 1991/92: 154,i fråga avtalet prop.det använts omsom

skillnad avtalet medTill1991/92:SkU28, SFS 1992:858.bet. mot
Österrike undantagandemetodendessa avtal påemellertidbygger

progressionsuppräkning börBestämmelsernaexemptmetoden. om
behållas.därför

förordning lagförslagen 105, 109,införlivadeCreditavtal genom
118,119,121,125,126,129,134,135,1380ch142

detskiljer sig från de föregående endastavtal sättetDessa att
huvud-avräkningsmetoden creditmetodenpåavtalen bygger som

Bestämmelsernadubbelbeskattning.metod för undanröjasaklig att
Förslagenprogressionsuppräkning kan därför slopas. överens-om

avtaletförfarandet beträffandealltså i sak till alla delar medstämmer
Österrike.med

lag och med tillämpningsanvisningarCreditavtal införlivade genom
130-133, 136, 137, 140lagförslagen 106, 107, 112-117, 122, 123,

och 141

huvudmetod,avtal, bygger på avräkningsmetodenDessa somsom
kraft förordninghar införlivats lag. har iDenna satts genom engenom

innehållerförutom bestämmelser ikraftträdandetomsom --
Ofta finns bilaga med anvisningartillämpningsanvisningar. somen

statlig och kommunal inkomstskatt och bilaga med anvis-enavser
kupongskatt. Förslagen innebär ändrasningar lagarnaattavsersom

så de med den lydelse användsöverensstämmer näratt som numera
Progressionsuppräkningen slopasdubbelbeskattningsavtal införlivas.

helt. förordningarna upphävs den bilaga statlig ochI som avser
kommunal inkomstskatt. fråga avtalet med Storbritannien ochI om
Nordirland upphävs bilaga angående förfarandet. Enäven mot-en
svarande ändring gjordes år 1991 i fråga avtalet med Korea prop.om
1991/92:45, bet. 1991/92:SkU11, SFS och 1885.1991:1884

Avtalet med Belgien lagförslag 108nr

Ändringarna §i innebär2 progressionsuppräkningen slopas. Hän-att
visningarna i § till KL och har ändrats till4 SIL IL.att avse
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Avtalet med Ryssland lagförslag 127nr

§ harI 5 omsättningstillgång bytts lagertillgång eftersom detut mot
detta begreppär används i förIL beteckna den skatterättsligaattsom

karaktären.

ÖsterrikeAvtalet med lagförslag 143nr

Hänvisningen i § till4 SIL har ändrats till IL.att avse

Avtalen med Sovjetunionen och Tyska Demokratiska Republiken
lagförslag 128 och 139nr

Förordningarna innehåller bestämmelser ikraftträdande lagenom av
1982:708 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjet-om
unionen respektive lagen 1986:1026 dubbelbeskattningsavtalom
mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken anvisningarsamt
för tillämpning avtalen. Den förra lagen upphörde gälla vidattav
utgången år 1996 SFS 1995:1340 och den vid utgångenav senare

år 1990 SFS 1990:1458. Förordningarna bör därför upphävas.av
Med hänsyn till innehållet i anvisningarna bör upphävandet ske

lag.genom
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Paragrafregister

för för varje paragrafföljande finns först register IL,I det ett som
ifrån. registerhämtats Därefter följerbestämmelserna haranger var

föreslås bli upphävdaandra lagarför SIL och vissa deKL, somav
varifrån Registren ordnade ibestämmelser hämtas.för SBL ärsamt

bestäm-författningarnas SFS-nummerordning. I registren anges var
genomgåendehar utelämnatsBeteckningen ILmelserna placeras.

ändringar i LSK inteparagrafangivelsen. Eftersom förslag tillefter
något frågainte i denna lag. För-har utarbetats lagrum omanges

föreslås det intebli upphävda har inte tagits med,fattningar omsom
någon beträf-inträffat förändring sedan huvudbetänkandethar utan
hänvisas till registret där.fande dessa



446 IL SILKL,+- SOU 1997:77

Inkomstskattelagen

1 kap.

1 § -2 § 17 KL,§ l § 1-3 SIL, 3 §mom.
ExmL

3 § 1 stycket,§ 3 56 70 1§ mom.
KL

4 § 1 stycket,§ 2 2 1 stycket,§ 27,
47, 50 KL,§§ 9 §§, 10 §2

SILstycket
5 § 10 stycket3 SIL§
6§ 5,9,10a§§S1L
7 § -8 § -9 § -10 § -11 § 3 1 stycket§ KL
12 § och3 1 styckena§ 2 KL
13 § 2 1§ 4 stycket SILmom.
14 § 3 3 stycket§ KL
15 § stycket1 §4 KL, 1 §5 SILmom.

2 kap.

1 § -2 § -3 § 1 SIL§ 3 mom.
4 § -5 § -6 § 4 stycket§ 3 KL
7 § 4 2 stycket§ KL
8 § 5 2 och styckena§ 4 KL
9 § 5 och§ 1 7 styckena KL
10 § 5 6 stycket§ KL
11 § 5 6 stycket§ KL
12 § 53 3 stycket§ 3 KLmom.
13 § 5 stycket§ 1 KL
14 § 5 stycket1 KL§
15 § 5 stycket3 KL§
16 § 5 KL23 §anv.
17 § 2 7 1 stycket SIL§ mom.
18 § -19 § -20 § 65 5 stycket KL§
21 § -22 § 65 1 stycket§ KL
23 § kap.11 lagen 1962:3813 § om

allmän försäkring, lagen2 §
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1990:659 särskild löne-om
skatt vissa förvärvsinkomster

å å

26 6 KL§ §
27 styckena3 1-4 53 KL§ §anv.
28§ 2ap.anv.t.53§KL
29 § -
30 § -

kap.3

1 § -
2 §
3 och styck-53 l 1 1§ § 2mom.,

53 68 § KL, 6 1§ena anv.
stycket,l 16 1§mom. mom.

SIL
3 69 stycket KL, stycket§ § 1 17 l§a

SIL
3 b stycket69 §2 KL, 17 2 stycket§ §

SIL
3 stycket69 3 KL, 17 3 stycket§ § §c

SIL
4 stycket§ 1 2 53 KL§anv.
5§ 53§1mom.KL,6§1m0m.1

stycket SIL
6 54 l stycket, stycket§ § 3 1 anv.

54 KL, 7 11 SIL§ § mom.
7 stycket3 54 KL,§ 3 § 7 §anv.

SIL11 mom.
8 stycket§ 54 1 KL, 7 11§ § 1110111.

SIL
9 stycket 54 KL§ 3 2 §anv.

stycket10 4 54 KL§ 3 §anv.
11§ 70§2mom. KL, 18§2mom.

SIL
12§ 70 §3 KL, 18 §3mom. mom.

SIL
13§ 54§KL,7 §2mom.SIL
14§ 70 1 KL, 18 l§ §mom. mom

SIL
stycket15 53 3 5 53§ §anv.

och styck-KL, 6 1 1 2§ mom.
stycket SIL,18 1 1§ena, mom.

21 RFL§
16 53 1 KL, 6§ § § 1 1mom.mom.

och styckena SIL3
17 stycket SIL3 2 1§ § mom.

SIL18 1 §4§ mom.
stycket53 KL, 6 §419 §4 1§ mom.
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stycket1 SILmom.
20§ 53 4§ stycket2 KL, 6 4§mom.

2 stycket SILmom.

å w

53 3§ 1 stycket KLmom.
53 3§ stycket2 KLmom.
53 § 3 stycket2 KL, 16 2§inom.

4 stycket SILmom.

5 kap.

1 § 53 §2 lO 1 stycketmom., anv.
53 KL,§ 6 §2 SIL, lagenmom.

1994:1853 beskattningom av
europeiska ekonomiska intresse-
grupperingar
53 §2 KL, 6 §2 SILmom. mom.

O åU

1 l stycket SILmom.
5 SILmom.
1 stycketl och 2mom. mom.

16 2§ stycket1 SILmom.
16 § 2 och2 4 styckenamom.
SIL
16 2§ 3 stycket SILmom.
3 § 21nom. stycket,1 6 1§ inom.
1 stycket SIL
6 1§ 1 stycket SILmom.
53 §2 10 stycket2mom., anv.

53 §KL, 6 §2 SILmom.
13§ 53 §2 10 stycket2inom., anv.

53 KL, 6§ §2 SILmom.
14§ 21 SIL§
15§ 1 §4 SILmom.
16§ 6 4§ stycket SIL2mom.

x w

3 SILmom.
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3 § 7 6 1 stycket SIL§ mom.
4 § 7 6 stycket SIL§ lmom.
5 § 7 6 och styckena SIL§ 3 4mom.
6 7 6 stycket SIL§ § 5mom.
7 § 7 5 stycket SIL§ 1mom.
8 § 7 5 4 stycket SIL§ mom.
9 7 5 stycket SIL§ 4§ mom.
10 7 5 stycket SIL§ 4§ mom.
11 7 och styckena§ 5 5 6 SIL§ mom.
12 stycket SIL§ 7 5 7§ mom.
13 SIL§ 7 5 4 stycket§ mom.
14 och styckena§ 7 § 6 1 2 SILmom.
15 stycket§ 7 4 1 leden§ 1-3mom.

SIL
16 7 stycket ledet SIL§ § 4 1 4mom.
17 § 7 § 4 stycket SIL2mom.
18§ 7§10mom.SIL
19 stycket SIL§ 7 4 3§ mom.

8 kap.

1 § -
2 stycket ledet§ 19 1 1 KL§
3 § 19 stycket ledet1 2 KL§
4 § 19 stycket ledet1 27 KL§
5 stycket och§ 19§ 1 10 11 leden, 1

stycket10 19 KL§anv.
6 stycket§ 19 1 31 ledet KL§a
6 § stycket19 1 33 ledet KL§
7 § 19 1 stycket ledet§ 32 KL
8 § 1 stycket 14 och leden§ 21

9 stycket19 1 18-20 leden KL§ §
10 stycket1 1 KL§ 19 §anv.
11 stycket ledet§ 19 1 12 KL§
12§ 19 stycket ledet,§ 1 12 1 7

stycket 19 KL§anv.
13 stycket§ 1 7 19 KL§anv.
14 stycket ledet19 1 13 KL§ §
15 stycket1 1 19 KL§ §anv.
16 19 stycket ledet,1 3 1 2§ §

stycket KL19 §anv.
stycket och17 19 1 4 7 ledet§ § samt

stycket KL3
18 19 stycket 16 ledet KL§ § 1

stycket19 1 7 KL§ 19 §anv.
20 19 1 stycket 16 ledet KL§ §
21 19 stycket 17 ledet KL§ § 1

förordningen 1962:4222 § om
utgårskattefrihet för belopp, som

grund vissa s.k. riskgaran-av

15 17-0718
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t1er
1 6 stycket 19 KL§anv.
19 stycket1 5 ledet§ KL

stycket1 ledet§ 7 KL
0 stycket1 6 ledet§ KL

1 stycket 19 KL§anv.. stycket1 19 KL§anv.. stycket1 ledet23 KL
stycketl 30 ledet KL
stycket1 26 ledet KL

l stycket 25 ledet KL

N 10 stycket 19 KL§anv.
stycket1 och d KL, 7 7§c

SIL
.uW 1 stycket 14 ledet KL

D w F

20 stycket2 ledet,§ 1 1 1
stycket 20 KL§anv.
20 stycket§ 2 1 ledet KL
20 stycket§ 2 3 och leden4 KL
20 §2 stycket ledet,5 3 anv.
20 KL§

x 19 stycket1 ledet,§ 12 1 7
stycket 19 KL§anv.
74 KL, SIL§ 2 §
20 stycket ledet§ 2 2 KL

stycket20 2 och§ 7 14 leden KL
20 stycket2 7 ledet§ KL
20 stycket2§ 8-13, 16, 17,
19-24, och26 28 ledet KL

- J 20 stycket§ 2 18 ledet KL

31 1 stycket KL§
31 stycket,§ 2 32 § 1 1mom.
stycket KL
32 § 1 1 stycket, 1 1mom.
stycket 31 KL§anv.

1 stycket,§ 4 133 §mom.
stycket,4 9 32 §mom. anv.

KL
l 1 stycket 31 KL§anv.
2p. 31 §KLanv.
1 21 stycket KL31 §anv.
41 stycket och§ 2 4 stycket1
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41 KL§anv.
10 § 4 l stycket 41 KL§anv.
lOa§ 4p. 1 stycket t.41 §anv.
ll § 4 1 stycket 41 KL§anv.
11 §a -
12 § 41 2 stycket och§ 4 2 stycket

41 KL§anv.
13 § 41 stycket§2 KL
14 § 34 KL§

kap11

l § 19 stycketl ledet och§ 34 2
stycket, 4 20 32 § lanv.

stycket,1 stycket3 2mom.
32 KL§anv.

2 och3 2 styckena3 32 §anv.
KL

stycket6 4 32 KL§anv.
7 32 KL§anv.
3 4 stycket KL32 §anv.
32 3 stycket§ 2 KLc mom.
32 § 3 l stycket KLc mom.
32 3 stycket§ l KLc mom.
32 3 KL§ g mom.
32 § 3 KLe mom.

b3 32 KL§anv.
fmom.32 §3 KL

19 l stycket ledet,§ 4 d32 3§
KLmom.

3 32 KL§ap. anv.
h32 § 3 KLmom.
b32 3 KL§ mom.

32 3 KL§ a mom.
32 3 KL§ a mom.
32 § 3 KLmom.
1-3 6 l stycket lagen§§, §
1984:947 beskattningom av
utländska forskare vid tillfälligt
arbete i Sverige

19§ 5 lagen 1984:947 beskatt-§ om
ning utländska forskare vidav
tillfälligt arbete i Sverige
6 stycket och1 femte12p.
stycket 32 KL§anv.
6 1-3 styckena 32 KL§anv.

första19 stycket ledet§ 24 KL
32 4 KL§ mom.
32 3 KL§ mom.
8 32 KL§anv.

och12 l 2 styckena anv.
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32 KL§
stycket ledet,27§ 19 1 16 12 2§

stycket KL32 §anv.
28§ stycket 16 ledet KL19 § 1

stycket KL29§ 12 3 32 §anv.
och styckena30§ 12 4 6 anv.

KL32 §
stycket och 231§ 32 1 1§ mom.

KLmom.
stycket KL1 4 1932§ §anv.
stycket KL5 1933§ l §anv.
stycket 14 ledet KL34§ 19 § 1

6 stycket KL1 19 §anv.
stycket1 KL36§ 32 § 1 mom.
stycket5 KL36a§ 32 1§ mom.

37§ 12 32 KL§ap. anv.
KL38§ 15 32 §anv.

stycket KL38a§ 12 7 32 §anv.
ledet,stycket 239§ 19 l 9§ anv.

31 KL§

kap.12

1 §
stycket och stycket 2720 2§ 1

ledet, 4 20 33 1§anv.
stycketl KLmom.

KL33 2§ mom.
lagenKL, 532 § 3 §mom.

1984:947 beskattning avom
tillfälligtutländska forskare vid

arbete i Sverige
KL3 33 §0 anv.ep.

33 KL3 §cp. anv.
och styckena11 123 anv.

33 KL§
stycket KL332 §anv.. stycket KL332 §anv.. stycket 33 KL2 §anv.. KLstyckena 334-6 §anv.

styckenaoch 5 33 §40 anv..

stycket KL5 33 §anv.. stycket KL339 §anv.. och styckena7 33 §4 anv..
och styckena 335 7 §å 0 anv..

stycket KL338 §anv.. stycket KL3310 §anv.. KLstycket 33l §anv.
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3 stycket2 KL33 §a anv.
styckena3 3-5 33 §a anv.

KL
6 stycket3 KL33 §a anv.

stycket3 7 33 KL§a anv.
dp.3 KL33 §anv.
b3 KL33 §anv.

4 4 stycket 33 KL§anv.
4 1 stycket 33 KL§anv.

och4 2 5 styckena 33 §anv.
KL

stycket4 3 33 KL§anv.
och4 6 7 styckena 33 §anv.

KL
8 KL3 §anv. .5 §KL

. .2 §KL

. .1 §KLanv. .6 §KLanv . .7 §KLanv . . stycket33 1 3 KL§ mom.

21 KL§
stycket och3 1 4 l stycket
21 KL§anv.

och styckena2 § l 6 7 SILmom.

stycket och stycket3 2 2
stycket22 l 2 och 33anv.

23 KL§anv.

1 stycket2 22 KL§anv.
stycket3 och stycket2 1
22 KL, 33§ 23 §.t. anv.

9 RFL, 7 ExmL§ §
stycket1 KL23 §anv.. stycket1 KL22 §anv..a§,2och4panv.t.4la§

KL21 §anv.
KL21 §anv.

l och styckena3 4
24 KL§anv.

1 stycket KL1 24 §anv.
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stycket3 23 KL§anv.
7 och styckena8 anv.

4 KL
stycket2 24 KL§anv.
stycket KL9 24 §anv.

I
24 KL§P anv.. stycket SIL13 3§ mom.

KL6 23 §anv.
stycket SIL1 5mom.

SILmom.
och styckena4 KL2

2-4 styckena KL
stycket KL1
stycket KL, 53 2 1§ mom.

cket SIL
stycket KL, 5- 3 2 l§ § mom.

cket SIL
och styckena SIL5 1 2mom.

SILoch styckena5 1 3mom.
KL§ 1 mom.

43 KL§U anv.. KL§

I

WNU

styckena22 1 1-3 anv.
22 KL§

och styckena1 4 5 22 §anv.
KL

6 och styckena1 7 22 §anv.
KL

stycket1 4 22 KL§anv.p.
stycket KL1 4 22 §anv.

stycket KL1 1 19 §anv.

7 KL22 §anv.
1stycket 28 ledet, 1519 1§

stycket 22 KL§anv.
stycket 34 ledet KL19 1§

och 22 KL13 14 §p. anv.
KL11 22 §anv.
KL12 22 §anv.
KL2p. 41 §anv. a

x Uå

stycket,20 23 l1§ anv.
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23 KL§
2 23 KL§anv.
1 stycket3 20 §anv.
5 KL24 §anv.
5 stycket1 KL24 §anv.
5 stycket1 24 KL§anv.
6 24 KL§anv.
2 16§ 1 stycket SILmom.
2 16 stycket SIL§ 2mom.
24 KL23 §anv.
lagen 1990:696 avdrag förom
bidrag till Stiftelsen Sveriges
Tekniska Museum

c 1 lagen 1963:173§ avdragom
för avgifter till Stiftelsen Sven-
ska Filminstitutet
25 23 KL§anv.
1 stycket2 20 KL§anv.
20 stycket1 23 KL§a anv.
20 2 stycket 23 KL§a anv.
20 2 stycket§ 15 ledet KL
19 2 stycket,§ 20 stycket§ 2 27
ledet, 14 22 23 lanv.
stycket 23 KL§anv.

l 0 14 22 23 1 stycketanv.
23 KL,§ 11 lagen§anv.

1990:661 avkastningsskattom
pensionsmedel

- 4 och1 4 styckena 20 §anv.
KL

D 4 och2 styckena3 20 §anv.
KL
1 stycket4 23 KL§anv.
31 23 KL§anv.
34 l och 2 styckena anv.
23 KL§
34 stycket3 23 KL§anv.
34 4 stycket 23 KL§anv.
23 2 stycket KL23 §anv.
23 stycket2 23 KL§anv.
32 23 KL§anv.

27 § 23 4 stycket 23 KL§anv.
28 § 13 22 19 och1 2anv.

styckena 23 KL§anv.
29§ 19 och3 styckena4p. anv.

23 KL§
30 § 19 5 stycket 23 KL§anv.
31§ 21p.anv.t.23§KL
32 § 23 stycket3 23 KL§anv.

§ 27 stycket1 23 KL§anv.
34 § 27 stycket2 23 KL§anv.
35 § 29 23 KL§anv.
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17 kap

1 § -
stycket 24 KL, 2 §2 12 §§ anv.

stycket SIL6 4a mom.
och styckena2 24 §13 § anv.

stycket KL244 2 3 §§ anv.
stycket 24 KL2 4 §5 § anv.

KL7 stycket 242 §6 § anv.
stycket KL242 7 §7 § anv.
stycket KL6 242 §8 § anv.
stycket KL6 242 §9 § anv.
stycket KL6 2410 2 §§ anv.
stycket KL6 2411 2 §§ anv.
stycket KL6 242 §12 § anv.

styckena OLoch22 2 313 §§
styckena OLoch24 1 214 §§

stycket OL24 315 §§
stycket, stycket OL§5 24 416 23 §§
stycket OL24 § 417 §

16 OL18 § §
1993:541 in-lagen119§ § om

o1nbi1d-komstbeskattning vid
värdepappersfondning av

stycket SIL2 §6 120 § a mom.
stycket SIL§62 221 § mom.a
stycket SIL62 322 § § mom.a
stycket SIL6 52 §23 § a mom.

stycket SIL1 92 §24 § mom.
KLstycket 242 5 §25 § anv.

stycket KL2426 3 l §§ anv.
KLstycket 243 1 §27 § anv.

stycket 24 KL2 §328 § anv.
KLstycket 243 3 §29 § anv.
KLstycket 243 4 §30 § anv.

stycket KL243 4 §31 § anv.
stycket 24 KL53 §32 § anv.

KLstycket 246 §333 § anv.
KLstycket 243 7 §34 § anv.

stycket KL243 8 §35 § anv.

kap18

ochstycket, 16 1712 11 § anv.
KL23 §

§
KLstycket 231 §anv.
KLstycket 23 §12 1 anv.
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stycket och styck-13 8 14 3
23 KL§et anv.

13 stycket och styck-2 14 3
KL23 §et anv.

stycket12 KL3 23 §anv.
stycket och13 2 14 styck-3

KL23 §et anv.
- o stycket och styck-13 3 14 3

KL23 §et anv.
4 stycket KL12 23 §anv.

a stycket och styck-13 2 14 3
KL23 §et anv.

13 4-6 styckena och 14 1
och styckena3 23 KL§anv.

stycket KL13 1 23 §anv.
stycket och styck-13 5 14 3

23 KL§et anv.
stycket och styck-l 13 6 14 3

23 KL§et anv.
stycket13 7 23 KL§anv.
stycket och styck-13 7 14 2

23 KL§et anv.
stycket13 9 KL23 §anv.
stycket13 1 23 KL§anv.

stycket13 10 KL23 §anv.
stycket13 ll KL23 §anv.

stycket2 5 24 KL§anv.

hD Uå

anv.
KL23anv.

1 stycket KL23 §anv.
och styckena1 7 23 §anv.

F
stycket KL1 23 §anv.. stycket KL9 23 §anv.. och styckena2 4 23 §anv..r
stycket KL0 5 23 §anv.. stycket KL5 23 §anv.. 5 stycket KL23 §anv.. stycket5N 23 3anv.. 41 KL§1n a
stycket5 KL23 §anv.. stycket5 23 KL§anv.. stycket6 23 KL§anv..
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17 § 6 stycket8 KL23 §anv.
18 § 6p. och2 ckena3 23 §st anv.y

KL
19 § 6 2 stycket 23 KL§anv.
20 § 6 2 stycket 23 KL§anv.
21 § -22 § -23 § 4 2 stycket 23 KL§anv.
24 § och4 3 styckena4 23 §anv.

KL
25 § 15 1 stycket KL23 §anv.
26 § 15 stycket2 23 KL§anv.
27 § 8 22 15 3 stycketanv.

23 KL§anv.
28 § 8 KL22 §anv.

20 kap

l § -2 § 7 stycket2 23 KL§anv.
3 § -4 § 7 stycketl 23 KL§anv.
5 § 7p. stycketI 23 KL§anv.
6 § 7 stycket1 23 KL§anv.
7 § stycket7 6 23 KL§anv.
8 § 7 1 stycket KL23 §anv.
9 § -C 7 stycket3 23 KL§anv.

och7p. 1 styckena2 23 §anv.
KL
7 stycket5 23 KL§anv.

7 7 stycket 23 KL§anv.
7 och styckena3 4 23 §anv.
KL
7 stycket3 23 KL§anv.

stycket8 l 23 KL§anv.
stycket8 1 23 KL§anv.

D stycket8 l 23 KL§p anv.
G 1 1 och styckenal 8 anv.

23 KL§
21 11 stycket2 23 KL§anv
22 ll stycket3 23 KL§anv
23 ll stycket4 23 KL§anv
24 11 5 stycket KL23 §anv
25 11 5 stycket KL23 §anv
26 11 stycket5 23 KL§anv
27 11 stycket6 23 KL§anv
28 11 och styckena5 7 tp. anv.
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23 KL§

21 kap

1 § -2 § 1 5 stycket 24 KL§anv.
3 § stycket8 2 23 KL§anv.
4§ och9 1 7 styckena, 10 7p.

stycket 23 KL§anv.
5 § 9 stycket1 23 KL§anv.
6 § stycket9 1 23 KL§anv.
7 § 9 stycket5 23 KL§anv.
8 § och9 5 6 styckena 23 §anv.

KL
9 § 9 och4 5 styckena anv.

23 KL§
10 § 9 3 stycket 23 KL§anv.
11 § 9 stycket8 23 KL§anv.
12 § 10 1 stycket KL23 §anv.
13 § 10 stycket1 KL23 §anv.
14 § 10 stycket3 KL23 §anv.
15 § 10 stycket2 KL23 §anv.
16 § 10 stycket3 23 KL§anv.
17 § stycket10 4 23 KL§anv.
18 § 10 stycket5 23 KL§anv.
19 § 10 7 stycket KL23 §anv.
20 § 10 6 stycket KL23 §anv.
21 § -22 § stycket1 1 SkkL§
23 § stycket SkkL1 2§
24 § 1 och styckena SkkL§ 3 4
25 § stycket2 1 SkkL§
26 § stycket2 2 SkkL§
27 § stycket2 3 SkkL§
28 § stycket SkkL2 4§
29 § 2 stycket SkkL§ 6
30 § 2 5 stycket SkkL§
31 SkkL§ 3 §
32 stycket§ 1 6 SkkL§
33 stycket§ 5 1 SkkL§
34 § 5 stycket SkkL§ 2
35 SkkL§ 7 §
36 § SkkL6 §
37 § och styckena8 1 2 SkkL§
38§ stycket,8 3 9 stycket§ § 2a

SkkL
39 stycket SkkL§ 9 1§
40 stycket SkkL§ 9 2§
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22 kap.

1§
stycket KL,2§ 1 10 24 §anv.

stycket SIL2 § 1 8mom.
stycket 333§ l 3 22anv.

och§KL,23 2 l 6§anv. mom.
styckena SIL7

stycket4§ 1 333 22anv.
§KL, och23 2 1 6§anv. mom.

styckena SIL7

och styckena SIL2 §4 7 9mom.
och styckena SIL§4 7 92 mom.
och SIL9 styckena2 §4 3mom.
och SIL5 styckena2 §4 9mom.

och styckena2 4 7 10§ mom.
SIL

stycket SIL2 §4 10mom.
och4 7 10 styckena2 § mom.

SIL
SILå 2 4§ a mom.

h

stycket KL5 1 22 §anv.
och styckena5 1 6 22 §anv.

KL
stycket5 l 22 KL§anv.
stycket5 7 22 KL§anv.
stycket5 5 KL22 §anv.
stycket5 4 KL22 §anv.

5 stycket KL3 22 §anv.
stycket6 1 22 KL§anv.
stycket5 22 KL8 §anv.
och styckena5 2 6 22 §anv.

KL
stycket och stycket6 2" 5 8

KL22 §anv.
stycket KL4 2 22 §anv.
stycket 22 KL5 8 §anv.

wA åP

stycket 21 KL7 §anv.
stycket KL5 21 §3 anv.
stycket KL2 21 §4 anv.
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KLstycketanv. 21 §4 35 §
stycket KL21 §4 56 § anv.
stycket 21 KL§647 § anv.

KLstycket 214 §48 § anv.
stycket 21 KL§3 29 § anv.

21 KLstycket §2310 § anv.
stycket 21 KL§33ll § anv.

KLstycket 21 §3312 § anv.
KLstycket 21 §3 313 § anv.
KLstycket 21 §4314 § anv.

stycket KL21 §3315 § anv.
KLstycket 21 §7316 § anv.
KLstycket 216 §317 § anv.

5p.anv.t.21§KL18§

kap.25

1 § - stycketd 20 920 b-202 § p., e
KL23 §anv.

3 § - KLstycket 23 §20 l4 § anv.e p.
KLstycket 23l §205 § anv.e
KLstycket 231 §206 § anv.e
KLstycket 23 §20 l7 § anv.e
KLstycket 232 §208 § anv.e
KLstycket 23 §20 39 § anv.e

stycket KL23 §20 410 § anv.e
stycketd 20 520 2011 § anvep.,

KL23 §
KLstycket 23 §20 612 § anv.e
KLstycket 23 §72013 § anv.e
KLstycket 23 §20 814 § anv.e

§KL10stycket 2320ep.15 anv.t.§
vidavdrag1978: 88lLagen16 § om

avgift förförinkomsttaxeringen
enligt allmänkostnadsutiämning

pensionsplan, m.m.
stycketledet, 15 l2919 §l71§ anv.

KL22 §
KL22stycket §31518 § anv.
KLstycket 22 §15 319 § anv.
KLstycket 22 §15 520 § anv.

styckenaoch 415 221 § anv.p.
KL22 §

26 kap.

1 §
styckena 22 §och1 22 § anv.
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KL
3 § 1 och styckena2 22 §anv.

4 § 9 3 stycket 22 KL§anv.
5 § 9 stycket4 22 KL§anv.
6 § 9 stycket5 22 KL§anv.
7 § 9 6 stycket 22 KL§anv.
8 § 9 stycket7 22 KL§anv.
9 § 9 8 stycket 22 KL§anv.
10 § 9 8 stycket 22 KL§anv.
11 § 9 8 stycket 22 KL§anv.
12 § 9 8 stycket 22 KL§anv.
13 § 9 stycket8 22 KL§anv.
14 § 17 22 4 p.1 stycketp anv.

23 KL§anv.
15§ lOp. 22§KLanv.
16 § -

27 kap.

1 § 1 §PFL
2 § stycket2 3§ PFL
3 § och2 2 styckena§ 3 PFL
4 § 2 l stycket§ PFL
5 § 3 § 1 stycket PFL
6 § 3 2-4 styckena§ PFL
7 § 4 PFL§
8 § 5 PFL§
9 § 5 PFL§
10 § 5 PFL§
11 § 6 PFL§
12 § 6 PFL§

åâä

15 § 60ch7 PFL

kap28

1 § 1 stycket§ 1 ErFL
2 § stycket1 2§ ErFL
3 § 1 3 stycket§ ErFL
4 § 2 1 stycket§ ErFL
5 § och2 2 styckena§ 3 ErFL
6 § 2 stycket§ 4 ErF L
7 § 3 1 stycket§ ErFL
8 § stycket3 1§ ErFL
9§ 3§2s cketErFL
10 § 4 stycket§ 1 ErFL
11 § 4 stycket§ 2 ErFL
12 § stycket4 3§ ErFL
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stycket13 4 4 ErFL§§
stycket14 5 1 ErFL§§
stycket ErFL15 5 2§§

8 ErFL16 §§
7 ErFL17 §§
7 ErFL18 §§

och styckena9 1 5 ErFL19 §§
styckena9 1-3 ErFL20 §§

stycket9 4 ErFL21 §§
10 ErFL22 §§

stycket ErFL9 623 §§
stycket ErFL24 9 3§§

och styckena ErFL25 11 1 2§§
stycket, stycket26 9 3 11 3§ §§

ErFL
ErFL27 13 §§

29 kap.

stycket UmkL2 11 1 §§
stycket UmkL102 § 3§

UmkL33 §§
stycket, 6 UmkL4 2 1§ §§

UmkL5 5 §§
stycket UmkL6 2 1§§
och styckena UmkL7 17 § 3§

och U1nkL8 98 §
och styckena UmkL10 19 § 2§

stycket, stycket10 4 1210§ § § 3
UmkL

§UmkL1111 §

30 kap

1853lagen 1994:I 1 §ExmL,§ om
beskattning europeiska ekono-av

intressegrupperingarmiska
ExmL4 §

stycket, stycket,6 7 l 8 11 § §§
stycket ExmL

stycket ExmL1
stycket ExmLl

stycket ExmL1§
styckena ExmL1-3§

stycket ExmL3§
stycket ExmL2
stycket1 ExmL

stycketstycket, ExmLl 8 l§
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12§ och5 9 ExmL§§
13§ 5 och 9 ExmL§§
14§ 10 ExmL§
15§ 11 §ExmL
16§ 12 ExmL§
17§ 13 ExmL§
18§ 14 ExmL§
19§

3§ExmL20§

31 kap.

1 § 1 §RFL, lagen 1994:1853 om
beskattning europeiska ekono-av
miska intressegrupperingar
4 RFL§

och3 19 RFL
6 RFL§
5 och 7 RFL
5 RFL§
5 RFL§

1 stycket,2§ 12 18 1 styck-§
20 RFL§et,

och13 16 RFL§§
och14 15 RFL

18 1 och styckena§ 3 RFL
14 1 stycket RFL§a
14 1-3 styckena§ RFLa
14 stycket§3 RFLo a
11 RFL§

stycket,2 2 17 styck-§ 18 § 2
20 RFL§et,

18 och styckena§ 2 3 RFL

3 1 och styckena§ 4 SILmom.
3 stycket SIL§ 1mom.
3 I stycket SIL§ mom.

§ 3 stycket SILlmom.
3 stycket§ 2 SILmom.
3 stycket§ 3 SILmom.

stycket§ 3 5 SILmom.
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kap.33

SILstyckenaoch 412 §21 § mom.
stycket SIL22 2§2 § mom,

och styckena4222 §3 § mom.
SIL

stycket SIL2 32 §4 § mom.
SILstycket322 §5 § mom.

kap34

1 § - KL,stycket 24 §1012 § anv.
styckena,och 3 §6 712 § mom.

stycket och 8 347 mom.mom.
SILstycket

SILstycket9 82 §3 § mom.
SILstyckena1-392 §4 § mom.

styckena SILoch 632 9§5 § mom.
SILstycket9 32 §6 § mom.

styckena SILoch 49 32 §7 § mom.
stycket SIL592 §8 § mom.

SILstycket692 §9 § mom.
10 § - styckenaoch 101811 § mom.

stycket SIL27 8§12 § mom.
stycket SIL27 8§13 § mom.
stycket SIL37 8§14 § mom.
stycket SIL37 8§15 § mom.

SILstycket8 47 §16 § mom.
SILstycket57 8§17 § mom.
SILstycket17 § 818 § mom.
SILstycket67 8§19 § mom.

stycket SIL77 8§20 § mom.
styckena SILoch 987 8§21 § mom.

stycket SIL12§4222 § mom.
styckenaoch 124 22 §23 § mom.

SIL
styckenaoch 12342 §24§ mom.

SIL
styckenaoch 127425 § mom.

styckenaoch 12342 §26§ mom.
SIL

styckenaoch 12542 §27§ mom.
SIL
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bu w T5

2 § 4 l och 7 styckena SILmom.
2 § 4 ll stycket SILmom.
2 4§ 7 stycket SILmom.

2 § 4 2 stycket SILmom.
2 §4 3 och 4 styckena SILmom.
2 4§ 7 stycket SILmom.
2 4§ 3 stycket SILmom.
2 § 4 5 stycket SILmom.

2 4§ 6 stycket SILmom.
2 § 4 8 stycket SILmom.

bå DP

2 § l stycket, OL3 §
, 2 l§ stycket, 4 OL§
, stycket, 13 17 1 stycket§

3 stycket OL
17 1 stycket§ OL

, 17 stycket§ 1 OL
"1 stycket, 17 § 1 stycket OL

cket, 17 § l stycket OL
1 stycket§ OL

stycket, 17 1 stycket,§
O

cket, 10 2 stycket OL§

W O Fk o
stycket1 OL

l stycket OL
1 stycket OL

b ;l åF

1 2 1 stycket,§ 5 OL§
2 2 stycket,§ 20 § 1 stycket OL
19 1 och§ 2 styckena OL
19 4 stycket§ OL
19 stycket§ 3 OL
21 OL§
20 § l stycket OL
20 § 2 stycket OL
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D® WåU

och styckena SIL6 1 2mom.
stycket SIL6 3mom.
stycket SIL6 3mom.
stycket SIL6 4mom.
och styckena SIL6 6 9mom.
stycket SIL76 mom.
stycket SIL6 8mom.

övergbest. 1990:651a p.
stycket SIL6 12mom.
stycket SIL6 13mom.

|
I

stycket SIL10 22 § mom.
och styckena10 1 42 § mom.

SIL
1993:541 in-lagen2o § om

vid ombild-komstbeskattning
värdepappersfondning av

stycket SIL2 10 317 §§ mom.
styckena SIL8-102 818 §§ mom.

stycket SIL12 819 §§ mom.
och styckena SIL2 32 8§ mom.

styckena SILoch 52 8 4§ mom.
och styckena SIL32 §7 2mom.
stycket SIL7 42 § mom.
stycket SIL42 724 §§ mom.

stycket SIL11 22 § mom.
stycket SIL11 12 § mom.

stycket SIL62 8§ mom.
stycket SIL2 8 7§ mom.

9

och LAU1 2 §§1 §
LAU102 §§
LAU11 §3 §

styck-och styckena, 4 31 2 §34 §§
stycket LAU5 2§et,

5 §
och 5stycket, 7 34 l §6 §§

stycket LAUstyckena, 18 §
stycket,stycket, 1 7 15 §3 § 3 §7 §

stycket LAU
stycket, stycket, 65 l3 3 §§§
stycket LAU7 l§

stycket LAUstycket, 8 l4 2 §9 §§
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1 stycket LAU
stycket2 LAU

4 stycket LAU
och1 styckena,3 9 LAU§
stycket2 LAU

ochl styckena§ 4 LAU

1 stycket§ LAU
5 stycket LAU

stycket2 LAU
3 stycket LAU

stycket2 LAU
stycket1 LAU

© ä U

- 3 1 stycket§ 1 och 2mom. mom.
stycket1 SIL

h 0 3 1§ 2 stycket och 2mom. mom.
stycket SIL2

24 4 stycket§ 6 SILmom.
3 l 5 stycket SILmom.
3 l 3 stycket SILmom.

3 2 6 stycket och 13mom.
och1 styckena2 SILmo n.

3 1§ 4 stycket SILmom.
3 § 3 6 stycket SILmom.
3 5 stycket§ 1 SILmom.

53 § stycket1 och 6mom. mom.
stycket1 SIL

3§ 6 stycket SIL2mom.
3 § 14 mom.

20 stycket1 KL,§ 3 § 1 mom.
första stycket och första2 mom
stycket SIL

2§ 19 stycket§ 1 ledet34 och 2
stycket, 20 stycket§ 2 27 ledet, l

stycket och3 4 20 §p anv.
KL

3 l stycket,§ 6 3 § 2mom. mom.
8 stycket SIL
3 2 stycket§ 6 SILmom.
3 2§ 4 stycket SILmom.
3 4§ 2 stycket SIL1n01n.
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SILstycket263 §8 § mom.
RFL4 §9 §

3§11mom.S1L10§
KL,stycket 32 §10 111 § anv.

SILstycket4 23 § mom.
SILstycket13 9§12 § mom.

stycket 9253 § samt13 § mom.
SILoch styckena32mom.

SILstycket1§7314 § mom.
SILstycket23 7§15 § mom.

SILstyckenaoch 5473 §16 § mom.
SILstycket673 §17 § mom.

stycket SIL13 8§18 § mom.
stycket SIL283 §19 § mom.

SILstycket8 33 §20 § mom.
SILstycket8 43 §21 § mom.

stycket SIL583 §22 § mom.
SILstycket1103 §23 § mom

stycket, 7 9§1103 §24§ mom.
SILmom.

styckenaoch2 3103 §25 § mom.
SIL

ledet KL, 1stycket 3 §219 1§26 §
stycket och 521 mom.mom.

stycket SIL
ochstycket 4113 §27 § mom.mom.

stycket SIL1
stycket SIL4 23 §28 § mom.
stycket SIL3§7329 § mom.
stycket SIL73 3§30 § mom.

styckena SILoch 3§3 2331 § mom.
SILstycket3§3332 § mom.

stycket SIL53 3§33 § mom.
stycket SIL433 §34 § mom.

styckenaoch2 3133 §35 § mom.
SIL

styckenaoch1 3133 §36§ mom.
SIL

41 kap.a

ochstycket 1113 §1 § gamom.
SILmom.

styckenaoch 3213 §2 § mom.a
SIL

ochstycket 1b 113 §3 § cmom.
stycket SIL1mom.

styckenaoch 3b 113 §4§ mom.
stycket SIL11samt c mom.
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5 § b3 1§ stycket2 SILmom.
6§ 3 § 1 l stycket och d1c mom.

SILmom.
7 § 3 1§ 2 stycket SILc mom.
8§ 3§1emom.SIL
9 § 3 f1§ 1 stycketmom.
10 § 3 fmom.1§ 2 stycket
11 § -
12 § 3 12 d§ 2 stycket SILmom.
13 § 3 12 d§ 3 stycket SILmom.
14 § 3 d§ 12 1 stycket SILmom.
15 § 3 d§ 12 1 stycket SILmom.
16 § 3 d§ 12 l stycket SILmom.
17 § 3 12§ stycket2 SILc mom.
18 § 3 § 12 3 stycket SILc mom.
19 § 2 KapUL§
20 § och3 4 KapUL
21 § 5 §KapUL
22 § 6 och 8 KapUL§§
23 § 7 KapUL§
24 § 9 KapUL§
25 § 10 stycket1 KapUL§
26 § 10 § 2-4 styckena KapUL
27 § 10 5 stycket KapUL§

42 kap.

1 § -2 § 24 2§ 1 stycket SILmom.
3 § 24 § 2 1 stycket SILmom.
4 § 24 § 2 5 stycket SILmom.
5 § åilL§2 1 och 2 styckenamom.

6 § 24 2§ 1 stycket SILmom.
7 § 24 2 stycket§ 2 SILmom.
8 § 24 2§ 6 stycket SILmom.
9 § 24 4§ 4 stycket SILmom.
10 § 24 4§ stycket SIL3mom.
11 § 24 1§ 1 stycket SILmom.
12 § 24 § 1 stycket2 SILmom.
13 § 24 1§ 5 stycket SILmom.
14 § 24 1 stycket§ 1 SILmom.
15 å -16 24 § 2 6 stycket SILmom.
17 § 24 1§ 3 stycket SILmom.
18 § 24 § 4 stycket1 SILmom.
19 § 24 3 stycket§ 1 SILmom.
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stycket SIL24 3 2§ mom.
och styckena1 224 4§ mom.

SIL
stycket SIL524 4§ mom.

SILstycket24 4 4§ mom.
stycket SIL324 4§ mom.

SILstycket24 4 3§ mom.
stycket SIL24 4 7§ mom.
stycket SIL24 4 6§ mom.

1995: 1592 Skattereg-lagen om
frånför ersättning insätt-ler

ningsgaranti
stycket, 24 511 1 §3 §h mom

stycket SIL1mom.
SIL24 530 §§ mom.
SIL3 11a § mom.

b åU

stycket SIL1 424 § mom.
stycket SIL73 § 2 mom.

SILstycket24 1 1§ mom.
och styckena324 1 2§ mom.

SIL
stycket SIL24 2 1§ mom.
stycket SIL24 2 2§ mom.
stycket SIL24 2 2§ mom.
stycket SIL24 2 3§ mom.

SIL24 3§ mom.
SILstycket25 4 1§§ mom.

stycket SIL225 4§§ mom.
stycket SIL125 4§§ mom.
stycket SIL25 4 3§§ mom.

och styckena1 225 5§§ mom.
SIL

och styckena425 5 3§U § mom.
SIL

§
stycket SIL125 6§§ mom.
stycket SIL125 6§§ mom.

SILstycket6 l25 §19 § mom.
stycket SIL6 225 §20 § mom.

ochstycket 6425 2§21 § mom.
stycket SIL3mom.

styckenaoch 5425 6§22 § mom.
SIL

SIL§72523 § mom.
SIL25 8§24 § mom.
SIL25 9§25 § mom.

SIL25 10§26 § mom.
SIL25 11§27 § mom.
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28§ 33 23 KL,§ l2 §anvxt.
25 § SILmom., mom.

44 kap.

26 1 SIL§ mom.
3 2§ 7 stycket SILmom.
26 § 3 1 och 2 styckenamom.
SIL
26 § 4 1 stycket och 6mom.

SILmom.
26 3§ 3 stycket SILmom.
26 4 stycket§ 2 SILmom.
26 § 5 ochl styckena2mom.
SIL
26 5§ 4 stycket SILmom.
26 5 stycket§ 3 SILmom.
26 5§ 5 stycket SILmom.
26 8§ SILmom.
26 7 SIL§ mom.
26 9 SIL§ mom.
26 10 SIL§ mom.
33 23 KL,§ 2 §1anv.

26 10 SIL§mom., mom.

Au :U

3 UAL§§
F

11 UAL

UAL
1 stycket UAL

styckena2-4 UAL
UAL
UAL

§ 1 SILmom.
29 1 SIL§ mom.
30 l SIL§ mom.
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SILstycket27 §2 25 § mom.
styck-och 51 230 §6 § mom.mom.

SILet
stycket, 1l 2927 2 §§7§ mom.

SIL30 § 1 mom.mom.,
stycket SIL27 2 1§8 § mom.

stycket SIL43 8§9 § mom.
stycket SIL27 2 1§10 § mom.

stycket ExpmL212 §ll §
stycket SIL27 2 3§12 § mom.

SIL27 §313 § mom.
stycket SIL27 2 2§14 § mom

styckenaoch 5427 2§15 § mom.
SFSöverg.best.SIL, 8

1990:651
1993:541 in-lagen1 §16 § om

ombild-komstbeskattning vid
värdepappersfondning av

SIL,stycket 221 §27 4§17 § mom.
OLstycket1

och styckena527 4 2§17 a§ mom.
SIL

stycket SIL27 4 3§18 § mom.
stycket SIL4 427 §19 § mom.

OL22 §§20 §
OL621 §

OL2 §22 9
OLstycket23 1§23 §
OLstycket23 2§24 §

stycket OL23 3§25 §
OLstycket423 §26 §
OLstycket23 5§27 §

OL16 §28 §
stycket, 27 5§2 33 §29§ mom.

SIL29 §2 mom.mom.,
SIL27 §530 § mom.
SIL27 §531 § mom.

mom.S1L29 §232 §
SIL27 §532 § mom.a

KL23 §3333 § anv.
SIL2 14§34 § mom.

KL2333 §35 § anv.

styckenaoch 432§ mom.
SIL

SILstycket128 §
SILstycket628 §

SILstyckenaoch7 828 §
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6 § 28 stycket SIL§ 1
7 § 28 och§2 3 styckena SIL
8 § 28 stycket§4 SIL
9 § 28 stycket§5 SIL
10 § 24 §7 SILmom.
11 § -12 § 3 2 stycket§ 3 SILmom.
13 § 33 23 KL§anv.
14 § 33 23 KL§anv.

48 kap.

l § SHBL1 §
2 § 1 stycket§ 2 SHBL
3 § 2 stycket§ 1 SHBL
4 § stycket2 § 2 SHBL
5 § stycket2 § 3 SHBL
6 § och3 l styckena§ 2 SHBL
7 § 3 3 stycket SHBL§

i8 § SHBL4 §

49 kap.

l § 31 1 stycket SIL§
2 § 31 stycket§2 SIL
3 § stycket31 4 SIL§
4 § stycket31 3 SIL§
5 § 3 § 2 stycket,3 31 § 5mom.

stycket SIL
6 § 33 23 KL§anv.
7 § 33 23 KL§anv.

50 kap

1 § 30 2 och§ l styckena4mom.
SIL

2 § 24 1 stycket§ 3 SILmom. i3 § 30 § 2 stycket2 SILmom. g
4 § 30 §2 5 stycket SIL imom.
5 § 30 §2 stycket SIL3mom.
6 § 3 § 2 stycket SIL3mom.

51 kap

1 § -2 § stycket14 8 32 KL§anv.
3 § stycket14 9 KL32 §anv.
4 § 14 10 stycket 32 KL§anv.
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5 § och14 11 12 styckena anv.
32 KL§

6 § 14 stycket13 KL32 §anv.
7 § stycket14 1 KL,32 §anv.

stycket2 13 1 SIL§ mom.
8 och styckena§ 14 2 3p. anv.

32 KL, 13 stycket§ 2 § 1mom.
SIL

9 § SIL24 §6 mom.
10 stycket§ 14 4 32 KL,§p. anv.

2 13 2 stycket SIL§ mom.
ll § stycket14 4 KL32 §anv.
12 § 14 5 stycket KL,32 §anv.

stycket SIL2 13 1§ mom.
13 § 14 6 stycket 32 KL,§p. anv.

13 stycket SIL2 § 2mom.
14 § 14 7 stycket KL,32 §p. anv.

13 stycket SIL2 § 1mom.
15 § -

52 kap.

1 § -
2 och§ 3 12 1 styckena§ 3mom.

12 b stycket SIL2samt mom.
3 och§ 3 12 l styckena§ 4amom.

SIL
4 § 3 12 stycket SIL§ 3a mom.
5 stycket§ 3 12 2 SIL§ a mom.
6§ 3§12em0m.SIL
7 b och stycke-§ 3 12 3 7§ mom.

SILna
8 b och styckena,§ 123 § 2 3mom.

stycket d12 1 12samtc mom.
stycket SIL1mom.

9 b stycket SIL§ 3 § 12 lmom.
och styckena10 § 3 12 b 3 4§ mom.

SIL
11 b stycket SIL§ 3 § 12 3mom.
12 b och styckena§ 3 12 5 7§ mom.

stycket SIL12 1samt c mom.
b stycket SIL13 12 6§ 3 § mom.
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åO

och styckena1 182p. anv.
31 KL§

ochb 1 20 styckena19 anv.p.
31 KL§

stycket1 2 31 KL§anv.
stycket1 17 31 KL§anv.

och styckena8 312 §anv..

stycket 31 KL2 §anv.. stycket KL2 31 §anv.. stycket KL3 31 §anv.. och styckena4 7 31 §anv..
och styckena- $ 5 6 31 §U anv..

stycket KL8 31 §anv.. och styckena9 11 anv.. KL
stycket KL10 31 §anv.
stycket KL23 31 §anv.. stycket12 31 KL§anv.. och styckena13 14 anv.. KL

x och 16 styckena15 anv..i KL
- stycketl 31 4 lanv..W 41 KL§et anv.

stycket 31l §anv.. stycket 31 KL2 §anv.. stycket3 31 KL§anv.. stycket4 31 KL§anv.. stycket6 31 KL§anv.. och styckena7 9 31 §anv..

stycket 31 KL8 §U anv.. stycket KL13 31 §anv.. stycket KL10 31 §anv.. och styckena11 12 anv.. KL§
stycket KL5 31 §anv.

stycket j och1 232 § 1 mom.
stycket, 4 1 stycket 41 §anv.
KL

stycket och styck-1 24 3 14U
31 KL§et anv.
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54 kap

1 § 46 stycket§ 2 l KLmom
2 § 6 stycket och1 7 1 stycket

46 KL§anv.
3 § 6 stycket och2 7 och2 3

styckena 46 KL§anv.
4 stycket§ 6 2 46 KL§anv.
5 § 6 stycket 463 KL§anv.
6 § 6 stycket3 46 KL§anv.
7 § 6 5 stycket 46 KL§anv.
8 § 6 stycket4 46 KL§anv.
9 § 6 stycket4 46 KL§anv.
10 stycket§ 6 4 46 KL§anv.
11 § 6 stycket4 46 KL§anv.
12 § 6 stycket4 46 KL§anv.
13§ 2lp. 23 §,46§2mom.2anv.t.

stycket KL
14 § 6 stycket3 46 KL§anv.
15 § 6 7 stycket 46 KL§anv.
16 stycket§ 6 6 46 KL§anv.

kap.55

1 § -
2 stycket§ 20 2 ledet,§ 3 30 anv.

23 KL§
3 § 20 stycket ledet2 KL§ 3
4 § och styckena1 2 52 KL§anv.
5 stycket§ 2 52 KL§anv.
6 stycket§ 2 52 KL§anv.
7 § 3 stycket 52 KL§anv.
8 stycket§ 4 52 KL§anv.
9 § 19 6 stycket 23 KL§anv.
10 och styckena§ 2 5 52 KL§anv.
11 7§2stycketExmL,§ 11 §RFL
12 stycket§ 13 3 KL32 §anv.
13 och styckena§ 13 1 2 anv.

32 KL§
14 stycket§ 13 4 32 KL§anv.

56 kap

1 stycket, stycket§ 42 §2 1 3 anv.
KL42 §

2 42 stycket KL§ 3§
3 och stycket§ 4 1 42 §anv.

stycket4 KL§ 2 1 42 §anv.
stycket4 2 42 KL§ 2 §a anv,
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4b§ och styckena2 3 8 42 §anv.
KL

och styckena5§ 4 5 422 §anv.
KL

stycket och stycket6§ 2 6 4 1
42 KL§anv.
stycket6a§ 2 7 42 KL§anv.
och styckena7§ 6 1 2 42 §anv.

KL
6 och styckena 428§ 3 4 §anv.
KL

stycket9§ 6 5 42 KL§anv.
stycket KL10§ 10 3 32 §anv.
stycket10 4 KL32 §anv.
stycket KL10 5 32 §anv.

stycket KL42 4§
stycket KL4 2 42 §anv.
och styckena 424 2 3 §anv.

KL
stycket1 42 KL2 §anv.
stycket1 42 KL4 §anv.

och styckena46 1§ 1 3mom.
KL

styckena KL46 1 1-3§ mom.
stycket KL46 1 4§ mom.

4612 32 2§anv. mom.a
l stycket KL
12 4632 2§a anv. mom.

stycket1 KL
stycket,46 2 1 5§ mom. anv.

46 KL§

stycket1 KL§ 2 mom.
och styckena46 1 4§ 2 mom.

KL

W U

stycket SIL8 § 2
och styckena,48 1 5 3§ 2 mom.

ochoch stycket4 1 6 3mom.,
stycket KL, 8 11 48 §§anv.

stycket SIL
och styckena1 248 § 2 mom.

KL
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2 stycket§ 4 KLmom.
3 KL§ mom.
4§ l stycket KLmom.

stycket1 48 KL§anv.. stycket1 48 KL§anv.. stycket2 48 KL§anv.. och.4 5 styckena 48 §anv.

stycket3 48 KL§anv..

stycket49 4 1 49 §anv.
KL, 8 SIL§a
1 1 stycket 49 KL§anv.
l stycket2 49 KL§anv.
2 49 KL§anv.
3 49 KL§anv.

SIL§
stycket,1 stycket,2 § 1 56 §

27 1§ UBLmom.
56 70 1 KL, lagen§ mom.
1972:78 skatt förom gemen-

ändamålkommunaltsamt
10 ochl 2 styckena SIL§

och10 l 3 styckena SIL§
10 stycket SIL§4

ExpmL,3 § 27 2 styck-§ lmom.
UBLet

och2 § 4 1 styckena2mom.
UBL

SIL23 §

stycket,l 1 stycket§ 1 1 anv.
SAIL1 §

6 stycket, stycket1 § 4 2 17
§SAILlanv.

stycket1 3 1 §anv.
stycket SAIL1 2§
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stycket SAIL2 2§
stycket SAIL2 1§

SAIL2 §anv.
styckenatredje och fjärde1

§SAIL1anv.
stycket SAIL5 1 §anv.. stycket SAIL5

och styckena SAIL2 4
och 16 styckena15 anv..SAIL

stycket, 6 stycket22w anv.
SAIL§
stycket SAIL2

och styck-stycket, 8 123 2
SAIL1 §anv.

stycket SAIL4
stycket SAIL118 §anv.

stycket styckena1-5, 1-31
SAIL3 §

. stycketstycket 6-9,1 3O anv.
SAIL§

ochstycket 10-12 21§h Ö
stycket 3tycket, 4-6 §anv.

stycket 13-15 SAIL22§
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1928:370Kommunalskattelagen

prop. 1996/97:1001 §
stycketl 59 kap. 4 §
stycket2 kap. kap.1 4 59 1 §
stycket kap.3 1 3 §
stycket4 1 kap. 15 §

1986:473§2
stycket1 kap. kap.1 4 59 4 §
och styckena2 3

1993:1541§3
stycket1 l kap. och11 12 §§
stycket kap.2 1 12 §
stycket kap.3 1 14 §

1990:6504 §
stycketl 5stycket2 kap.
stycket3 kap.2
stycket4

1993:15245 §
stycket1

1 meningen
och2 meningen kap. och3 2 9 13 §§

4 meningen kap.2 14 §
stycket kap.2 2 8 §
stycket kap.3 2 15 §
stycket kap.4 2 8 §
stycket5

6 stycket
1 meningen 2kap.10§

meningarna 2kap.11§2-5
7 stycket 2kap.9§

6§1993:l541 kap. 262 §

17 1990:650 1kap.2§§

1993:154118 §
stycket kap.1 14 l6§

kap. ochstycket 14 14 152 §§

16 17-0718
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3 stycket
1 meningen kap.14 15 §

och2 3 meningarna 14 kap. 17 §
4 meningen kap.14 18 §

stycket4 kap.14 14 och 15 §§

lrr19 § 29.5.1997
stycket1

1 ledet kap.8 2 §
2 ledet kap.8 3 34 kap. 1 41

kap. 26 §
ledet3 kap.8 16 §
ledet4 8kap. 17 kap.11 15 §

5 ledet 8kap. 24 §
6 ledet kap.8 25 §a

ledet7 kap.8 och17 25
ledet8
ledet9 ll kap. 39§

10 och 11 leden 8kap. 5§
12 ledet kap.8 11 och 12 kap.§§, 9 7 §

ledet13 8kap. 14§
ledet14 8kap. 8 kap.11 34 §

15 ledet
ledet16 kap.8 18 och 20 kap.§§, 11 27

och 28 §§
17 ledet 8 kap. 21 §
18-20 leden kap.8 9 §
21 ledet kap.8 8 §

ledet22
ledet23 8kap. 28§
ledet24 kap.11 22§

25 ledet 8kap. 31 §
ledet26 8kap. 30§

27 ledet 8kap. 4§
ledet28 15 kap. lO
ledet29 kap.25 17

30 ledet 8kap. 29§
ledet31 8kap. 6§

32 ledet 8kap. 7§
ledet33 8kap. 6 a§

34 ledet kap.11 1 15 kap. 11 kap.41
2§

stycket2 11 kap. 1 kap.12 kap.1 16
16 kap.§,41 2 §

3 stycket 8 kap. 17 §

Anvisningar

punkt 1995:1521l
stycket1
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kap. och10,15, 26 271 meningen 8 §§
meningen 15 kap. 62 §

kap.meningen 8 273
2 stycket

stycket3
stycket4

5 stycket
stycket6

meningen1
meningen2
meningen3

stycket7
7§

stycket8 8 kap. och kap. 11stycket 5 12 3 §9 §§,
ILP

kap.stycket 3110 8 §a

1995:651§20
kap.stycket kap. 16 kap. 4112 1 11

1§
stycket2

ledet kap. ch3l 9
kap.ledet 92

kap. ochledet kap. 55 2 33 9 §§
,ledet kap.4 9

kap.ledet5 9
ledet6

9kap.ledet7 o
leden 9kap.8-13 §

ledet 9kap.14 §
kap.15 ledet 16 15 §

och kap. 1216 17 leden 9 §
kap.18 ledet 9 13 §

leden 9kap. 12§19-24
kap. 19 ILP25 ledet 3 §
kap.ledet 1226 9 §

kap.kap. kap. 16 41ledet 1 1627 12
2§
9kap. 12§ledet28

An visningar

punkt 1996:651l
stycket1

9kap.meningen 2l §
meningarnaoch2 3

kap. 12§stycket2
kap.kap. 41kap. 1 16 3och styckena 123 4

2§
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punkt 1976:2 1094
1 stycket

-stycket2 55 kap. 2 §

punkt 1984:10543 kap.9 5 §

punkt 4 1990: 1421
1 stycket 11 kap. 1 12 kap. 1 kap.16

18 kap.41 2 §
och2 3 styckena kap.11 1 kap.12 1 kap.16

19 kap.41 2 §
stycket4 kap.ll 1 kap.12 l kap.16

18 kap.41 2 §

1990:65021 § kap.13 1 §

Anvisningar

punkt 1990:6501 kap.13 12 §

punkt 1990:6502 13 kap. 13 §

punkt 1990:6503
1 stycket 13 kap. 2 §
2 stycket kap.24 och9 10
3 stycket

1 meningen kap.24 och11 13
2 meningen kap.24 12 §
3 meningen kap.24 11 §

meningen4 kap.24 13 §
5 meningen kap.24 12 §
6 meningen kap.24 15 §

4 stycket kap.24 14 §
5 stycket kap.24 3 §
6 stycket kap.24 17 §
7 stycket kap.24 16 §
8 stycket -

punkt 4 1990:650
stycket1 kap.13 2 §
stycket2 kap.24 4 §

3 stycket kap.24 5 §
4 stycket kap.24 8 §
5 stycket kap.24 6 §
6 stycket kap.24 7 §
7 stycket kap.24 2 §

punkt 5 1990:650 kap.24 19 §
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1990:650 kap.§ 15 122 §

Anvisningar

punkt 15.5.1997lrr1
stycket 15 kap. l1 §
stycket2

meningen 15 kap. l1 §
kap.2 meningen 13 7 §

stycket3
kap.kap. 15 kap. 1 221 meningen 13 8 §§,

och3 4 §§
meningen kap. 52 13 §

stycket4
och meningarna 15 kap. 21 2 §

kap.15 53 meningen §
kap.15 44 meningen §
kap.stycket 15 25 §
kap.och styckena 15 36 7 §

punkt lrr 15.5.19972
kap. och 15 kap.stycket 13 8 10 11 §§, §
kap.stycket 13 52 §

punkt3 1990:1421 -

punkt 1995: 16134
stycket1 -

kap.stycket 23 122 §

1470punkt 1993:5
stycketl

kap. ochmeningen 23 1 21
kap.och meningarna 22 3 23 §
kap.meningen 23 34 §
kap.stycket 23 102 §
kap. 7stycket 233 §
kap. 6stycket 23 §4
kap. 55 stycket 23 §
kap. och 102 §§6 stycket 23
kap.stycket 23 47 §

stycket8
ochmeningarna kap. 9 11l och 23 §§2

kap. 13meningen 23 §3

punkt 1993:14706
kap. 8stycket 23 §1
kap. 11stycket 23 §2
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punkt 1990:6507 kap.15 9 §

punkt 1990:6508
och1 2 meningarna kap.19 28 §

3 meningen kap.19 27 §

punkt 1996: 13999
och styckena1 2 26 kap. och2 3
stycket3 kap.26 4 §
stycket4 26 kap. 5 §
stycket5 26 kap. 6 §
stycket6 kap.26 7 §
stycket7 kap.26 8 §
stycket8

1 meningen kap.26 9 §
2 meningen kap.26 10 §

meningen3 kap.26 11 §
4 och 5 meningarna kap.26 12 §
6 meningen kap.26 13 §

punkt 10 1990:650 kap.26 15 §

punkt 1991:104411 kap.15 13 §

punkt 12 1990:650 15 kap. 14 §

punkt 1994:48713 15 kap. kap.12 16
28 §

punkt 1990:65014 ka kap.15 12 16
.16 17 §§oc

punkt 1990:65015
stycket1 kap.15 10 kap.25 17 §
stycket2 kap.15 21 §
stycket3

och meningarna1 2 kap.15 18 §
och meningarna3 4 kap.15 19 §

stycket4 kap.15 21 §
5 stycket kap.15 20 §

punkt 1991:183217 26 kap. 14 §
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23§1995:1613 16 kap. 1 §

Anvisningar

15.5.1997punkt lrr1
1 stycket

kap. 11 meningen 16 §
kap.kap. 16 lmeningen 13 9 §2

kap. 5 16 kap.stycket 13 1 §2
kap.stycket 14 4 §3

4 stycket
meningen1 -

kap. 19och meningarna 16 §2 3 a

punkt 1990:650 16 kap. 2 §2

punkt 1990:650 kap. 219 §3

punkt 1991:18324
stycket 26 kap. 141 §

kap.stycket 19 232 §
kap.och styckena 19 243 4 §

1990:650 kap. 16 19 kap. 3punkt 5 2 §

punkt 1994: 18556
stycket1

meningen kap.1 19 4 §
meningarna kap. 52 och 3 19 §

meningen kap. 64 19 §
stycket2

ochmeningen 19 kap. 8 181
2-6 meningarna -

kap. 207 meningen 19 §
kap.meningen 19 188 §
kap. 199-11 meningarna 19 §
kap.stycket 19 18 §3
kap.stycket 19 84 §

stycket5
kap.1 meningen 19 9 §
kap.och meningarna 19 132 3 §
kap. 10meningen 194 §
kap.5-7 meningarna 19 11 §
kap. 12meningen 198 §

meningen kap. 149 19 §
kap.stycket 156 19 §

stycket7
meningen 19 kap. 5l §

meningarna2-4 -
stycket kap. 178 19 §

kap.stycket 19 79 §
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punkt 7 1994: 1855
1 stycket

meningenl kap.20 4§
meningen2 kap.20 ch1l§§6 0

3 och 4 meningarna kap.20 5 §
5 meningen kap.20 8 §

2 stycket
l och 2 meningarna 20 kap. §
3 meningen kap.20 1 §

och4 5 meningarna
3 stycket

meningen1 kap.20 10 och 15 §§
meningen2 kap20 .15§

3-5 meningarna kap.20 16§
4 stycket kap.20 15§
5 stycket kap.20

stycket6 kap.20
7 stycket 20 kap.

punkt 1990:6508
1 stycket

1 meningen kap.20
2-4 meningarna kap.20
4 meningen kap.20

2 stycket kap.21

punkt 1993:9 1541
l stycket

meningen1 kap.21
meningen2 kap.21
och3 4 meningama kap.21

5 meningen
6 meningen 21 kap.

stycket2 kap.21
stycket3 kap.21
stycket4 kap.21

5 stycket kap.21 o
6 stycket 21 kap.
7 stycket kap.21
8 stycket kap.21

punkt 1994:191210
1 stycket

1 meningen kap.21
och2 3 meningarna kap.21

stycket2 kap.21
3 stycket

1-4 meningarna kap.21
5 meningen kap.21

stycket4 kap.21
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kap.5 stycket 21 1s§
kap.stycket 21 20§6

7 stycket
kap.meningen 21 4§1
kap.meningen 21 19§2

punkt 1990:65011
20 kap. 20§stycket1

kap.stycket 20 21§2
kap.stycket 20 22§3

20 kap. 23§stycket4
stycket5

meningen 20 kap. 24§l
kap.och meningarna 20 25§2 3
kap. 26§meningen 204
kap. 27§stycket 206
kap.stycket 20 28§7
kap.stycket 20 20§8

1994:1855punkt 12
stycket1

kap. 1och3§§meningen 181
kap.och meningarna 18 4§2 3

stycket2
stycket3

meningen1
meningen kap. 8§2

kap.stycket 18 11§4

1992:1343punkt 13
ochkap. 15 21stycket 181

stycket2
kap.meningen 181

18 kap.meningen2
kap.18meningen3
kap.18stycket3
kap.stycket 184

stycket5
kap.och meningarna 181 2
kap.18meningen3

6 stycket
kap.meningen 181
kap.18meningen2

stycket7
kap.meningen 181
kap.meningen 182
kap.stycket 188
kap.stycket 189
kap.stycket 1810
kap.stycket 1811



490 KL IL- SOU 1997:77

punkt 1990:65014
stycket1 kap.18 14 §
stycket2 18 kap. 19 §
stycket3 18 kap. 10, 12, 14, och16

17 §§

punkt 15 1990:650
1 stycket kap.19 25 §

stycket2 19 kap. 26 §
stycket3 19 kap. 27 §

punkt 1995:161316 kap.18 1§

punkt 1990:65017 kap.18 1 §

punkt 1990:65018 -

punkt 1994:192119
1 och 2 styckena kap.16 28 §

och3 4 styckena 16 kap. 29 §
5 stycket kap.16 30 §
6 stycket kap.55 9 §
7 stycket LSK

punkt 20 1991:180a
1 stycket 16 kap. 13 §

stycket2 16 kap. 14 §

punkt 20b1991:180 25 kap. 20ch 11 §§

punkt 1991:20 180 kap.25 2 §c

punkt d 1991:18020 kap.25 och2 11 §§

punkt 20 1991:180e
1 stycket

och1 2 meningarna kap.25 4 §
meningen3 25 kap. 5 §

4 meningen kap.25 6 och 7 §
stycket2 kap.25 8 §
stycket3 kap.25 9 §

4 stycket 25 kap. 10 §
5 stycket 25 kap. 11 §
6 stycket 25 kap. 12 §

stycket7 kap.25 13 §
stycket8 kap.25 14 §
stycket9 kap.25 2 §

10 stycket kap.25 15 §

punkt 1996:133121
1 meningen kap.16 31
2 meningen kap.54 13
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1990:650punkt 22

29.5.1997punkt lrr23
stycket1

16 kap. 17§meningen1
meningen2

kap. 16§16meningen3
stycket2

kap. 24§16och meningarna1 2
kap. 25§16meningen3
kap. 32§16stycket3
kap. 27§16stycket4

16 kap. 8§1990:650punkt 24

kap. 11§1994:777 16punkt 25

kap.1990:650 14 1l§punkt 26

1990:650punkt 27
kap.16 33 §stycket1
kap.16 34 §stycket2

1990:650punkt 28

16 kap. 351990:650 §punkt 29

kap.55 2 §1990:650punkt 30

16 kap. 201990:650 §punkt 31

kap. 261208 16 §punkt 1996:32

ochkap.och 3kap. 5 8 221855 13 §§,1994:punkt 33
kap. 15kap. 28 44434 §§,

kap.och 35 47 13kap.46 33 §§,
ochkap. 6 7och 49 §§14 §§,

1995:651punkt 34
och styckena1 2
stycket3
stycket4

1990:65024 §
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Anvisningar

punkt 1995:853l
l stycket

1 meningen 14 kap. 3 §
meningen2 14 kap. 2 §
3 meningen 14 kap. 3 §
4 och 5 meningarna kap.14 2 §

2 stycket
1 meningen 14 kap. 5 §
2 meningen kap.14 6 §

stycket3
1-4 meningarna 14 kap. 2 §
5 meningen kap.3 26 ILP§

4 stycket kap.14 2 §
5 stycket kap.21 2 §
6 stycket -7 och i8 styckena kap.14 5 § i
9 stycket 14 kap. 7 §

10 stycket ä
1 meningen kap.34 2 §

meningen2 kap.22 2 §

punkt 1995:2 1613
stycket1

1 meningen 17 kap. 3 §
2 meningen kap.17 2 §

stycket2 kap.17 3 §
3 stycket 17 kap. 4 §
4 stycket 17 kap. 5 §
5 stycket

1 meningen 17 kap. 25 §
2 meningen 18 kap. 24 §

6 stycket
1 meningen kap.17 8 och 9 §§

meningen2 kap.17 9 §
3 meningen kap.17 10 §
4 meningen kap.17 12 §
5-8 meningarna kap.17 11 §

7 stycket
1 meningen kap.17 6 och 7 §§
2-5 meningarna 17 kap. 6 §
6 meningen kap.17 7 §

punkt 1990:6503
stycket1

1 meningen kap.17 26 §
2-4 meningarna kap.17 27 §

stycket2 17 kap. 28 §
3 stycket kap.17 29 §
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stycket4
kap. 3017 §meningarna13
kap. 3117 §4 meningen
kap.17 32 §stycket5
kap.17 33 §stycket6

17 kap. 34 §stycket7
kap. 3517 §stycket8

kap. 9§14punkt41990:l421

1421punkt 1990:5
stycket1

kap. 416 §meningen1
kap. 516 §meningarna2-4
kap. 616 §meningen5
kap. 4 §16stycket2

kap. 716 §1992:1545punkt 6

kap. 23§1425§1993:1541

kap.1 4 §1990:65027 §

1990:65031 §
kap. 110 §stycket1
kap. 210 §stycket2

Anvisningar

1996:1240punkt 1
53 kap. 18och 6 §kap. 3 §§,10stycket1

stycket2
och 5kap. 253meningen1

kap. 453 §meningen2
kap. 653 §meningen3
kap. 753 §meningamaoch 54
kap. 8 §53stycket3
kap. 953 §stycket4
kap. 1053 §och styckena65
kap.53 9 §stycket7

och5 1153 kap.stycket8
kap. 1253 §stycket9
kap. 13 §53stycket10
kap. 12 §53stycket11
kap. 15 §53stycket12
kap. 1653 §styckenaoch 1413
kap. 1753 §styckenaoch15 16
kap. 453 §stycket17 a

m
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18 stycket 53 kap. 2 §
19 och 20 styckena 53 kap. 3 §
21 stycket kap.10 8 §
22 stycket

-23 stycket 53 kap. 14 §
24 stycket 53 kap. 31 §

punkt 2 1984: 1060
I och 2 meningarna 11 kap. 39 §
3 meningen 10 kap. 7 §

punkt 1993:3 1542
1 stycket 53 kap. 19 §
2 stycket kap.53 20 §
3 stycket kap.53 21 §
4 stycket 53 kap. 22 §
5 stycket 53 kap. 29 §
6 stycket 53 kap. 23 §
7 stycket 53 kap. 24 §
8 stycket 53 kap. 25 §
9 stycket 53 kap. 24 §
10 stycket kap.53 27 §
11 och 12 styckena 53 kap. 28 §
13 stycket 53 kap. 26 §
14 stycket kap.53 31 §

32 §

1 1996:1240mom.
1 stycket

aochb l1kap.1§
10kap.2§,11kap1§c

d 11kap.1oh31§§
kap.11 l oche 36

fochg 10kap.2§,11kap 1§
hochi 10kap.3§
j kap.10 3 53 kap. 30 §

2 stycket 53 kap. 30 §
3 stycket

-4 stycket kap.10 5 §
5 stycket kap.11 36 §a

2 1977:279 11 kap. 31mom. §

3 1996:651mom.
I och 2 meningarna 11 kap. 17 §
3 meningen kap.ll 24 §
4 meningen kap.12 3 §
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1990:6503 a mom.
kap. 15 §11meningarnaochl 2

l6§kap.11meningarnaoch 43

11kap.l4§1995:651b3 mom.

29.5.1997lrr3 mom.c
stycketl

11kap.5§meningen1
l1kap.6§meningen2
11kap.4a§stycket2

l1kap.11§13031987:dmom.3

11kap.8§1993:15153 mom.e

11kap.10§1996:6513fm0m.

11kap.7§1995:9873 g mom.

11kap.13§1996:651h3 mom.

kap. 23§111993:15154m0m.

Anvisningar

-punkt l

1966:695punkt 2

29.5.1997lrrpunkt 3
stycket1
stycket2

meningenl
meningarna2-4

stycket3
meningen1
meningen2

stycket3

kap. 12§111992:487punkt 3 a

kap.9§111515b 1993:punkt 3

1990:650punkt 4

1995:750punkt 6
stycket1

l1kap.21§meningenl
20§kap.llmeningen2

kap. 21 §llstyckenaoch2 3



KL IL-+ SOU 1997:77

4 stycket 11 kap. 3 §

punkt 11kap.3a§

punkt 8 1990:650 11 kap. 25 §

punkt91993:1541 10 kap.5§

punkt 10 1992:1596
1 stycket

l meningen
-2 meningen kap.41 11 §

2 stycket
-3 stycket

1 meningen 56 kap. 10 §
2 meningen kap.3 94 ILP§

4 stycket 56 kap. 11 §
5 stycket 56 kap. 12 §
6 stycket

-

punkt 12 lrr 29.5.1997
l stycket kap.11 26 §
2 stycket ll kap. 26 och 27
3 stycket 11 kap. 29 §
4 stycket kap.11 30 §
5 stycket kap.11 20 §
6 stycket kap.11 30 §
7 stycket kap.11 38 §a

punkt 12 1994:487 11 kap. 37a 12 kap. 33 57
kap. 5 och 6 §§

punkt 1309902650
och1 2 styckena 55 kap. 13 §

3 stycket 55 kap. 12 §
4 stycket 55 kap. 14 §

punkt 14 prop. 1996/972150
l stycket 51 kap. 7

och2 3 styckena kap.51 8
4 stycket

1 meningen 51 kap. 1
2 meningen 51 kap. 1
3 meningen 51 kap. 1

5 stycket kap.51 1
6 stycket kap.51 l
7 stycket kap.51 1
8 stycket 51 kap. 2
9 stycket 51 kap. 3
10 stycket 51kap. 4
11 och 12 styckena 51kap. 5
13 stycket 51 kap. 6
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kap. 38§11kap3101990:650punkt 15

33§

1994:19901 mom.
kap. 1§12stycket1

stycket2
kap. 35 §stycket3

10 kap. 5 §stycket4

kap.12 2 §1994:18552 mom.

Anvisningar

kap. 32 §121975:1347punkt 1

kap. 31 §12punkt -2

1996/971133prop.punkt 3
kap.12 0stycket1

stycket2
kap.12och meningarnal 2
kap.12meningarna3-7
kap.12och meningarna8 9
kap.12stycket3

och 13kap. 10 §§12stycket4
stycket5

och 14kap. 10 §§12meningarna1-3
kap. 11 §12meningen4
kap.9§12stycket6

stycket7
kap. 13§12meningen1
kap. 14§12meningen2
kap. 15§12stycket8
kap. 12§12stycket9
kap. 16§12stycket10
kap.5§12stycket11

1993:1515punkt 3 a
17kap. §12stycket1

kap. l8§12stycket2
kap. 19 §12styckena3-5
kap. 20§12stycket6
kap. 21 §12stycket7

kap. 2312 §1208b 1996:punkt 3

kap. 4 §121996:1208punkt 3 c



498 KL IL- SOU 1997:77

punkt d 1996:6513 12 kap. 22 §

punkt3e1996:1331 l2kap3a§

punkt 1996:4 1208
1 stycket kap.12 25 §

stycket2 12 kap. 26 §
stycket3 kap.12 27 §

4 stycket kap.12 24 §
5 stycket kap.12 26 §
6 och 7 styckena kap.12 28 §

punkt5 1983:1051 kap.12 30§

punkt 6 lrr 29.5.1997 kap.12 33 §

punkt71994:1921 12 kap. 34§

punkt 8 1996:651 kap.12 29 §

1990:65034 § kap.10 14 §

41 prop.§ 1996/97: 100
stycket1 -stycket2

1 meningen kap.10 och9 12
2 meningen kap.10 13 §

meningen3 -

Anvisningarna

punkt lrr4 29.5. 1997
1 stycket

l och 2 meningarna kap.10 9 §
meningen3 kap.10 10 §

4 meningen kap.10 10 §a
5 meningen kap.10 11 §
6 meningen 53 kap. 30 §
7 meningen 53 kap. 18 §

stycket2 10 kap. 12 §

41 1985:1017§ kap.13 11 §a
v

Anvisningar

punkt 1990:6502
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kap. 15§15meningen1
kap. 11§132 meningen

kap. 12§191975:259punkt 3

kap. 11§131990:650punkt 4

1996:1331§42
stycket1

kap.stycket2
kap.56stycket3
kap.56stycket4

Anvisningar

29.5.1997punkt lrr1
stycket1

kap. 14§stycket2
kap.56stycket3
kap.56stycket4

29.5.1997punkt lrr2
kap.56stycket1

56 kap.stycket2
kap.56stycket3
kap.56styckenaoch 54
kap.56stycket6

56 kap.stycket7
56 kap.stycket8

kap. w561992:1596punkt 3

1996:1208punkt 4
30ch6§§kap.56stycket1

stycket2
kap. 13§56meningen1
kap. 13a§56meningen2
kap. 13a§56stycket3

1989:1017punkt 5

1996:651punkt 6
56 kap.styckenaoch 21
56 kap.styckenaoch 43
56 kap.styckena5

43 §

kap. 21§141231983:1 mom.
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Anvisningar

punktl 1995:1613 14 kap. 22§

46 §

1 1995:1624mom.
stycket1 57 kap. 24
stycket2 kap.57 3 §
stycket3

l 57 kap. 3 §
2och3 57 kap. 2§
4 kap.57 3 §

4 stycket 57 kap. 4 §

1996:2 1331mom.
1 stycket

ingressen kap.57 10 §
1 kap.57 7 §
2 kap.57 5 §
3 57 kap. 6 §
6 57 kap. 9 kap.54 1 §
7 kap.57 9 §

stycket2 54 kap. 13 §
3 stycket 57 kap. 10 §

Anvisningar

punkt 1950:3081 -

punkt -2 -

punkt 1960:3 172 -

punkt 5 1984:498 57 kap. 7 §

punkt 1995:9196
1 stycket kap.54 2 §

stycket2 54 kap. och3 4 §§
stycket3

1 meningen kap.54 5 §
2 meningen kap.54 3 §
3 meningen 54 kap. 6 §
4 meningen 54 kap. 14 §

4 stycket
och1 2 meningarna 54 kap. 8 §
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meningarna3-5
meningarna6-8

meningen9
meningarnaoch10
meningarnaoch 1312

stycket5
stycket6
stycket7

1993:938punkt 7
stycket1
stycket2

1990:65047 §

4s§

1996:13312 mom.
kap.58stycket1
kap.58stycket2

stycket3
kap.stycket4
kap.58stycket5

kap.581995:5473 mom.

1990:6504 mom.
kap.58stycket1
kap.58stycket2

Anvisningar

1995:1521punkt 1
stycket1

meningen1
kap.58meningarna2-4
kap.58meningen5
kap.58stycket2
kap.58stycket3
kap.58styckenaoch 54
kap.58stycket6

1621970:punkt 2

1990:650punkt 3
kap. 3§58stycket1

stycket2

1990:650punkt 4
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49§1996:l331 58 akap. 2 §

Anvisningar

punkt prop.1 1996/97:1l6
1 stycket 58 akap. 3 §
2 stycket 58 akap. 4 §

punkt prop.2 1996/97: 130 58 akap. 5 §

punkt 1996:13313 58 akap. 6 §

punkt prop.4 1996/97:116 58 akap. 2 LSK

50 § 1996:1331 lkap.4§

52 §

1 1990:650mom.

2 1960: 172mom.

Anvisningar 1990:650

1 stycket 55 kap. 4 §
stycket2

1 meningen kap.55 5 och 6 §§
2 meningen 55 kap. 6 §
3 meningen 55 kap. 10 §
4 meningen 55 kap. 4 §

3 stycket 55 kap. 7 §
4 stycket kap.55 8 §
5 stycket kap.55 10 §

och6 7 styckena

53 §

1 1996:162mom.
kap.3 15 och 16a §§

b 4kap.2§

2 1990:650mom.
1 meningen kap.5 och1 2 §§,

6kap. 6§
2 meningen 6kap. 12 och 13 §§



LKL 503SOU 1997:77 -

1993:15413 mom.
kap.41 stycket
kap. ch3§§4stycket2
kap.stycket 23

15421993:4 mom.
kap. 19§stycket 31
kap. kap. 1620 6stycket 3 §2

Anvisningar

1985:362punkt 1
kap.stycket 3 3 §1

stycket2
kap.meningen 31 §
kap.meningen 32 §
kap.3stycket §3

kap. 28§punkt 1986: 1113 22 a

1990:650punkt 3
kap. 27§styckena 21-4

kap.kap. 15 6 103 §5 stycket

punkt 1993:154110
5 kap. 2§stycket1

kap. och6 12 13stycket §§2

1991:592§54
stycket1

kap. 13§3a
b

gkap.och 32§dc
ochkap. 8 9f 3 §§

stycket2

An visningar

1993:1515punkt 3
kap. 6§3stycket1
kap. 9§stycket 32
kap. 7§3stycket3
kap. 10§stycket 34

kap.59 5kap. 3 §1986:473 156 §
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60 1991:484§

65 1984:344§
stycket1

l meningen -2 meningen kap.2 22 §
2-4 styckena -5 stycket kap.2 20 §

Anvisningar

punkt 1990:650l -

punkt 1976:672 -

1991:48466 § TL

Anvisningar

punkt 1991:4841 TL

punkt 1984:10602 TL

1986:47368 § kap.3 3 §

69 § 1996:1208
1 stycket kap.3 3 §a

stycket2 kapi3 3b §
3 stycket kap.3 3 §c

70 §

1 1986:1113mom.
1 meningen kap.3 14 §

meningen2 kap.1 3 §

2 1984:894 kap.3 11 §mom.

-3 kap.3 12 §mom.

Anvisningar 1986: 1 13l -

71§1996:162 -
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74§l996:162 9kap.8§



506 SIL IL- SOU 1997:77

Lagen 1947:576 statlig inkomstskattom

1 §

1 1990:651 1kap.2§mom.

2m0m. 1990:651 1kap.2§

3 1990:1422mom.
1 meningen l kap. 2 §
2 2kap. 3 §meningen

4 1996:1332 3 kap. 18 6kap. 15mom. §

5m0m. 1990:651 lkap. 15 §

2§

1 1995:1614mom.
1-3 styckena

1kap.4 stycket 13 §
5 stycket

l meningen kap.14 12§
och2 3 meningarna 14 kap. 17§

4 meningen kap.14 18§
stycket6 13 kap. 3 22 kap. och3 4 §§,

kap.34 2§
7 stycket kap.13 3 kap.22 3 och 4 §§,

34 kap. 2§
8 stycket

1 meningen kap.22 2 43 kap. 28 kap.44
15 §

meningen2 kap.43 28 kap.44 15 §
9 stycket 17 kap. 24 §

2 1991:181mom.
stycket1 kap.33 och 3 §§

2 stycket kap.33 och 3
stycket3

1 meningen kap.33 §
meningama2-4 kap.33 §

stycket4
1 meningen kap33 §
2 meningen kap33 §

3 1995:854mom.
1 stycket

1 meningen kap.32 1-4
meningen2

kap.32 och3 4 §§a-c
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kap.d 32 3 §
kap.32 4 §e

f kap. och32 3 4 §§
2 stycket kap. 532 §
3 stycket kap. 632 §
4 stycket kap.32 1 §
5 stycket kap.32 8 §

199612274 mom.
kap.1 stycket 35 1 §

stycket kap. kap.2 34 23 35 5 §
stycket kap. kap. och3 22 8 34 24

kap. och26 35 6§§, 8
4 stycket 35 kap. 6
5 stycket kap. kap. kap.22 9 34 27 35

9 §
6 stycket 35 kap. 11 §

stycket7
meningen kap. och kap.1 22 6 11 35§§, l

och 3 §§
meningen kap. och kap.2 22 7 12 34§§,

kap.25 35 7 §
meningen kap.3 35 1

stycket8 35 kap. 12 §
stycket9

meningen1 kap.22 6 §
meningen kap. och2 822 9
meningen kap.3 22 7 §

10 stycket
1-3 meningarna kap. och22 11 12 §§

meningen4 kap.22 13
11 stycket 35 kap. 2 §
12 stycket kap.34 22-28

1996: kap.4 1227 22 14 §a mom.

1990:6515 mom.
kap. och1 stycket 14 19 20
kap.stycket 14 192 §

stycket kap. 20§3 14

1996:12416 mom.
och styckena kap.1 38 J2
stycket3

meningen kap.1 38
meningen kap.2 38
meningen 38 kap.3

kap.4 stycket 38
5 stycket

kap.meningen 381
meningen kap.2 38

kap.6 stycket 38
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stycket7
stycket8

9 stycket
10 stycket

stycket11
stycket12 kap. 10§
stycket13 kap.38 ll§

6 1995: 1614a mom.
1 stycket kap.17 20§

stycket2 kap.17 21 §
3 stycket kap.17 22§

stycket4 kap.17 2§
5 stycket kap.17 23 §

7 1993:670mom.
stycket1 2kap.17§

2 och styckena3 38kap. 22§
4 stycket

meningen1 38 kap. 23 §
meningen2 38 kap. 23 och 24

8 1993:1626mom.
1 stycket 38 kap. 19 §

och styckena2 3 kap.38 20§
4 och 5 styckena 38 kap. 21 §
6 stycket kap.38 27 §
7 stycket 38 kap. 28 §
8-10 styckena kap.38 18 §

1991:1819m0m.
och1 styckena2 kap.34 0

3 stycket
kap.34a

b kap.34
kap.34c

stycket4 kap.34
stycket5 34 kap.

6 och 7 styckena kap.34 ch9§§
8 stycket kap.34

10 1996: 1227mom.
stycket1 38 kap.
stycket2 38 kap.

3 stycket 38 kap.
4 stycket 38 kap.

11 1984:1061mom.
1 stycket kap.38 22§
2 stycket kap.38 21 §
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1994:77813 mom.
1 stycket kap.51 8,12 och 14 §§
2 stycket kap. och51 10 13
3 stycket kap.14 10§

14 1994:1859 46 kap 34§mom.

1994:186015 kap.14 13 §mom.

16 lrr 15.5.1997mom.
stycket1

2 stycket

3§

1995:16261 mom.
stycket1 kap. och kap.40 1 2 41 26§§,

och 27 §§
2 stycket kap40 2 §
3 stycket kap.40 5 §

stycket4 40 kap. 8 §
5 stycket kap.40 4 §
6 stycket 41 kap. 4 §

1996:1611l amom.
l stycket

och2 styckena3

1b 1996:1611mom.
1 stycket
2 stycket

stycket3

1 1996:1611cmom.
1 stycket akap. och41 4 6 §§

stycket2 41 akap. 7 §

1dm0m.1996:1611 41 akap. 6 §

1 1996:1611 41 akap. 8 §emom.

1fm0m.1996:1611
1 stycket

stycket2

1996:1611lgmom.

1996:13322 mom.
stycket kap. kap. och1 3 17 40 1 2 §§,

kap.41 1§
2 stycket kap.40 2 §
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stycket3 kap.41 35 och 36 kap.46§§,
29 47 kap. 12 kap.49 5
50 kap. 6 §

4 stycket kap.41 6 §
5 stycket kap.41 26 §

stycket6 kap.40 7 41 kap. 5 §
7 stycket kap.43 2 kap.44 2 §

stycket8 kap.41 4 §

3 1990:651mom.
stycket1 -stycket2 kap.41 31 §

3 stycket kap.41 31 och 32 §§
stycket4 kap.41 34 §

5 stycket kap.41 33 §
6 stycket kap.40 9 §
7 stycket kap.41 30 §

1993:4 1543mom.
stycket1 kap.41 27 §
stycket2 kap.41 och11 28 §§

5 1992:1663mom.
stycket1 kap.40 10 och 11
stycket2 kap.41 13 §

6m0m. 1993:1543
stycket1 kap.40 ll §
stycket2 kap.40 13 41 kap. 8 §

7 1996: 1227mom.
stycket1 kap.41 14 §
stycket2 kap.41 15 §
stycket3 41 kap. 29 §
stycket4

1-5 meningarna kap.41 16 §
6 och 7 meningarna kap.34 2 §

och8 9 meningarna kap.41 16 §
stycket5 kap.41 16 §

6 stycket kap.41 17 §

1995:8 1626mom.
1 stycket kap.41 18 §

stycket2 kap.41 19 §
stycket3

1-5 meningarna 41 kap. 20 §
6 och 7 meningarna 34 kap. 2 §

4 stycket kap.41 21 46 kap. 9 §
5 stycket kap.41 22 §

9 1993:1543mom.
stycket1 41 kap. 12 §
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och2 styckena kap.3 41 13 §

10 1993:1543mom.
1 stycket

meningen1 -
meningen kap.2 41 23 §

3 och meningarna kap.4 41 24 §
och styckena kap.2 41 253 §

1990:65111 42 kap. och29 31 §§mom.

1996/97:15012 prop.mom.
1 stycket kap.52 2 §

stycket2 -
stycket3

och meningarna kap.1 2 52 2 §
meningen3 52 kap. och8 12 §§

prop. 1996/97: 15012 a mom.
stycket kap.1 52 3 §
stycket kap.2 52 5 §
stycket kap.3 52 4 §

4 stycket kap.52 3 §

b12 1996:1611mom.
1 stycket

1-3 meningarna kap.52 7 §
och meningarna4 5 52 kap. 9 §

stycket2
meningen1 52 kap. 8 §
meningen kap.2 52 2 §

3 stycket
menigen1 52 kap. och 107 §§
meningen kap.2 52 8 §

3 meningen kap.52 11 §
stycket4 52 kap. 10 §

5 stycket kap.52 12 §
6 stycket kap.52 13 §

kap. och7 stycket 52 7 12 §§

162612 1995:c mom.
stycket kap. och1 52 8 12 §§
stycket kap.2 41 17 §a
stycket akap.3 41 18 §

12 dmom. 1996/97:150prop.
l stycket

kap.1 meningen 52 8 §
kap.och meningarna 142 3 41 §a

4 och 5 meningarna kap. 1541 §a
6 meningen akap. 1641 §

stycket kap.2 41 12 §a
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stycket3 akap.41 13 §

1995: 1626 kap.12 52 6 §mom.e

13 1993: 1543mom.
stycket kap. kap.1 40 7 41 36 §
stycket kap. kap.2 40 7 41 35 §
stycket kap. och3 41 35 36

1990:651 kap.14 40 14§mom.

4§1994:1859

1990:651 kap. och5 § 61 4

6§

1996:163I mom.
stycket1

kap. 15 och3 16 §§a
b 6kap. 4och 6 §§

kap.6 10 §c
d kap. och6 10 11

stycket2
stycket kap.3 3 16 §

1990:6512 mom.
meningen kap. ochl 5 1 2 §§,

6kap. 6§
meningen 6kap. och2 12 13 §§

1986:1114 4kap.3 1-3 §§mom.

1993:15444 mom.
stycket kap.1 193 §
stycket kap. kap.2 3 20 6 16 §

5 1990:1422 6kap. 5 §mom.

7§

1984:1061 7kap.1§Imorn.

1984:1061 3kap.13§2m0m.

1990:1463 7kap.2§3 mom.
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1996/971150prop.4 mom.
1 stycket

7kap.15§ledet1-3
7kap.16§ledet4
7kap.17§stycket2
7kap.19§stycket3

1991:1815 mom.
7kap. 7 §stycket1

och styckena2 3
stycket4

7kap. 8§a
7kap. 9§b
7kap.13§c
7kap.10§d
7kap.11§och styckena5 6
7kap.12§stycket7

kap. ILP93 §stycket8

1991:1816 mom.
ochkap. 4 147stycket1

kap. 147 §stycket2
kap. 57 §och styckena43
kap. 67 §stycket5

kap.1984:1061 8 32 §7 mom.

12271996:8 mom.
stycket1

meningen1
34 kap. 11 §meningen2

kap.34 18 §meningen3
ochkap. 1334 12 §§stycket2
och 15kap. 1434stycket3

kap. 1634 §stycket4
kap. 1734 §stycket5
kap. 1934 §stycket6
kap.34 20 §7 stycket
kap. 2134 §stycket8

bilaga34.1,bilagakap. 21,34stycket9
34.2

kap. 11 §34stycket10

kap.41 24 §1984:10619 mom.

7kap.18§1993:93910 mom.

1990:142211 mom.
ochkap. 8 93stycket1

stycket2

17 17-0718
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8 1990:651§
stycket1 58 kap. 3 §
stycket2 kap.58 2 §

1996:13328 § 58 akap. 2§a

§1996:13329 kap.1 4 och 6

1990:6519a § 59 kap. 2 §

1996:69110 §
1 och 2 styckena kap.59 6 §
3 stycket kap.1 5 kap.59 7 §
4 stycket 59 kap. 7 §

1994:185910 § kap.59 3 §a

11 §

1 mom.

2 mom.

14 §

Imom. 1990:651 TL

16§

1986:11141 mom.

2 1993:1543mom.
1 stycket

stycket2
stycket3
stycket4

1996:121417 §
stycketl
stycket2
stycket3
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18 §

1984:8951 mom.
kap. 14 §meningen 31
kap. 153 §meningen2
kap. 31 §meningen3

kap. 111984:895 3 §2 mom.

kap. 12 §3-3 mom.

kap. 146 §21 §

kap. 89 §22 §

kap. 1259 §23 §

24 §

1990:1422l mom.
stycket1

kap. ll42 §meningarnaoch1 2
kap. 1442 §meningen3
kap.42 12 §stycket2

kap.50 2kap. 17 §42stycket3
kap. 143 §stycket4
kap.42 13 §5 stycket

1995:8542 mom.
stycket1

kap.42 2 §meningen1
kap.42 3 §meningen2

ochkap. 642 5 §§meningen3
stycket2

kap. 742 §meningen1
kap. 542 §meningen2

47 kap. 2 §styckenaoch3 4
kap. 442 §stycket5

stycket6
kap. 842 §meningen1
kap. 1642 §meningen2

1990:6513 mom.
kap. 1942 §stycket1
kap. 2042 §stycket2
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1994:18594 mom.
stycket1

1 meningen kap.42 21 §
2 meningen kap.42 11 §

meningen3 kap.42 18 §
2 stycket kap.42 21 §
3 stycket

1 meningen kap.42 24 §
och2 3 meningarna 42 kap. 25 §

4 meningen kap.42 24 §
5 meningen kap.42 25 §
6 meningen kap.42 10 §

4 stycket
1 meningen 42 kap. 23 §
2 meningen kap.42 9 §

5 stycket 42 kap. 22 §
6 stycket 40 kap. 3 42 kap. 27 §
7 stycket 42 kap. 26 §

5 prop. 1996/97:117mom.
l stycket 42 kap. 29 och 30 §§
2 och 3 styckena 42 kap. 30 §

6m0m.1993:1471 51kap.9§

7mom. 1995:1626 kap.47 10 §

25 §

1990:6511 mom.
1 stycket kap.43 3 §
2 och 3 styckena kap.43 4 §

2 1990:651mom.
stycket1 43 kap. 5 §
stycket2

1 meningen kap.43 6 §
2 meningen 43 kap. 7 §

meningen3 43 kap. 6 §
stycket3 43 kap. 8 §
stycket4 kap.43 21 §

1990:6513 kap.43 9 §mom.

4 1990:651mom.
stycketl

meningen1 kap.43 10 §
2-4 meningarna kap.43 12 §

stycket2 kap.43 och11 12 §§
3 stycket kap.43 13 §
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1990:6515 mom.
kap.styckena 43 14§1 och 2
kap.styckena 43 15§och3 4

14711993:6 mom.
1 stycket

kap.meningarna 43 17§och1 2
kap.43 l8§meningen3
kap.43 19§meningen4
kap. 20§43stycket2
kap. 21§43stycket3
kap.43 22§och styckena4 5

kap.1990:651 43 23§7m0m.

kap.1993:1471 43 24§8mom.

kap. 25§1993:1471 439m0m.

1993:1471 kap. 26§4310 mom.

kap. 27 och1993:1471 43 2811 mom.

26 §

1990:651 44 kap.1 mom.

1990:6513 mom.
kap.44och styckenal 2
kap.443 stycket

1993:14714 mom.
kap.44stycket1
kap.44stycket2

1991:18555 mom.
kap. lstyckena 44och1 2
kap.44stycket3
kap.44stycket4
kap.44 §stycket5

kap.44 4§1990:6516m0m.

kap. l2§1993:1471 447m0m.

kap. 11§1993:1471 448m0m.

kap. 13§1993:1471 449m0m.

140chkap. 1544 §§1993:147110 mom.
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27 §

1 1990:1422 46 kap. 1och2 §§mom.

2 1995:577mom.
l stycket

meningen1 kap.46
2-5 meningarna 46 kap.
6 meningen 46 kap.

stycket2 46 kap. h 14 §§
3 stycket 46 kap.

och4 5 styckena kap.46

3 1990: 1422 kap.46mom.

prop.4 1996/97:151mom.
stycket1 kap.46 17§
stycket2 kap.46 17a§
stycket3 kap.46 l8§
stycket4 46 kap. 19§

5 stycket kap.46 17a§

5 prop. 1996/97:150mom.
meningen1 kap.46 30§
meningen2 kap.46 31§
meningen3 kap.46 32a§

4 meningen kap.46 29§

6 1990:1422 kap.46 31§mom.

28 § 1995:1626

stycket1
och1 2 meningarna 47 kap.
och3 4 meningama 47 kap. b

5 och 6 meningama kap.47
7 meningen kap.47

2 och styckena3 kap.47 l
4 stycket kap.47

stycket5 47 kap. D
stycket6 kap.47 Ä
och7 8 styckena 47 kap.

29 §

1990:6511 46 kap.mom.

1993:15432 mom.
meningen1 kap.46

2 kap.46meningen
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30 §

1990:1422 kap. ochI 46 4 7 §§mom.
och meningarna kap.1 46 62 §
meningen3

1422 kap.1990: 46 kap. 4 50 l2 §mom.
kap. kap.46 7 50l stycket 3 §
kap. och 50 kap. 52 stycket 42 3 21 §§, §
kap.3 stycket 50 l §

4 stycket
kap.5 stycket 42 13 §

meningen 46 kap. 6 50 kap.1 4 §
meningen2

kap.1990:1422 49 131 § §
kap.stycket 49 21 §
kap.stycket 49 42 §
kap.stycket 49 33 §
kap. 5stycket 494 §

5 stycket
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Kungörelsen 1950:674 angående sådanförgrunder uppdelning
pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, i punkt 1av som avses

tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen

e kap.2 14 ILP§a



Nuvarande lagSOU 1997:77 IL 521-

angåendeKungörelsen 1951:723 för uppdelninggrunder av
påvissa försäkringar pensionsförsäkring ochen en

kapitalförsäkring

- kap. ILP2 14 §a
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1951:763Lagen statlig påinkomstskatt ackumuleradom
inkomst

1§1993;1545
stycket1 60 kap. 1 §
stycket2

meningenl kap.60 4 §
meningen2 kap.60 11, och13 14 §§

stycket3 kap.60 13 §
stycket4

1 meningen kap.60 11 §
meningen2 kap.60 16 §

5 stycket kap.60 10 §
stycket6 kap.60 2 §

Anvisningar

punkt 1990:14311
1 och styckena2 kap.60 1 §

stycket3
1 meningen kap.60 8 §

meningen2 kap.60 3 §
stycket4 kap.60 8 §

5 stycket kap.60 9 §
och6 7 styckena -

punkt 1990:14312
1-4 ckenast -5 kap.60 4 §styc et

stycket6 kap.60 13 §
stycket7 -
stycket8 60 kap. 15 §

styckena9-11 -stycket12 kap.60 15 §
och styckena13 14 -
och15 16 styckena kap.60 12 §
stycket17 kap.60 2 §

18 stycket kap.60 17 §

1990:14312 §
1 stycket kap.60 6 §

stycket2 60 kap. 5 §

Anvisningar 1990: 1431 kap.60 7 §
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1993:15453 §
1 stycket

1-5 60 kap.
6-9 kap.60

kap.10-12 60
13-15 60 kap.

stycket2 60 kap.

Anvisningar 1990: 1431
och styckena kap.1 2 60 19 §
stycket kap. och3 60 19 20

styckena kap.4-6 60 21 §

1990:3434 §
meningen kap.1 60 2 §
meningen2

1990:343Anvisningar

1993:8965 §

1990:14317 §

1990:3438 §
stycket1 4kap.11a§TL
stycket2
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Lagen 1984:947 beskattning utländska forskare vidom av
tillfälligt arbete i Sverige

1§- kap.ll 18§

2§- kap.ll l8§

3§ l1kap.18§

5§- kap.11 19§

1991:20246 §
stycket1

meningen1 kap.11 18 och§ l lagen§
1998:000 forskarskatte-om
nämnden

meningen2 lagen 1998:0002 § forskar-om
skattenämnden

stycket2 §1agen 1998:0002 forskar-om
skattenämnden

stycket3 lagen3 1998:000§ forskar-om
skattenämnden

7§- 4 lagen 1998:000§ forskar-om
skattenämnden

3§- lagen5 § 1998:000 forskar-om
skattenämnden

9§1986:1l89 6 lagen 1998:000 forskar-§ om
skattenämnden

-10 § 7 lagen 1998:000§ forskar-om
skattenämnden

11§- 8 lagen 1998:000§ forskar-om
skattenämnden

-12 § 9 lagen 1998:000§ forskar-om
skattenämnden
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LSK13 § -
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Lagen 1993:1536 räntefördelning vid beskattningom

1§- 31kap.1§

-2 §
stycket1 kap.31 8 §

2 stycket 31 kap. 16 §

prop.3 § 1996/97: 150 kap.31 3 §

4§- 3lkap.2§,4lkap.9§

1994:7845 §
1 meningen kap.31 5 §
2 meningen kap.31 7 §
3 meningen kap.31 6 och 7
4 meningen kap.31 7 §

6§- 3lkap.4§

1994:7847 § kap.31 5 §

s§- 31kap.11§

prop.9 § 1996/97:000 kap.13 kap.8 31 9 §

prop.10 § 1996/972100 kap.31 10 §

11§- 31kap. §,55kap.15 1l§

12 1996:1400§ kap.31 8 §

13§- 3lkap. 12§

14§- 31kap.13§
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14 1996:1400§a
l stycket

meningen kap.1 31
meningen kap.2 31

2 stycket
meningen 31 kap.l

kap.meningen 312
kap.3 stycket 31

1s§- 31 kap. 13§

16 kap.§ - 31 12§

1996:1400 kap.17 § 31 16§

1996/97100018 § prop.
stycket kap. ochl 31 8 14
stycket kap och2 31 16 17 §§

.stycket kap. och3 31 14 17

kap.19§- 31 3§

20 - kap .80ch16§§§ 31

§- kap.21 3 15§
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Lagen 1993:1537 expansionsmedelom

1§- kap.30 1 §

2§" 30 kap. 1 §

prop.3 § 1996/97: 100 kap. kap.1 2 30 20 kap.59
9 §

4§- kap.30 2 §

5§- kap. och30 12 13 §§

1994:7866 §
stycket1 kap.30

2 och styckena3 kap.30

7 § 1996:1401
stycket1

meningen1 kap30 .3,50ch 11
och2 3 meningarna 30kap. 6§

stycket2 kap55 .11§

7 1996:1401§a
stycket1

meningen1 kap.30
2 meningen kap.30

stycket2
meningen1 kap.30
meningen2 kap.30

stycket3 kap.30

1996:14018
stycket1

1 meningen kap30 ch9§§.3,8o
och2 meningarna3 kap30 .9§

stycket2 kap30 .9§

9§ kap30 och10,12 13
.

10§1996:1401 kap.30 14§
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30kap.15§11§-

-12 §
kap. 1630 §1 stycket
kap. 1146 §2 stycket

kap.30 17 §-13 §

kap. 18§3014§-
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Lagen 1993:1538 periodiseringsfonderom

1§1994:1887 kap.27 l §

1994:7852 §
stycketl 27 kap. 4 §

2 stycket kap.27 3 §
3 stycket

meningen1 kap.27 2 §
och2 meningarna3 kap.27 3 §

1996:16133 §
stycket1 27 kap. 5 §

2-4 styckena 27 kap. 6 §

1994:7854 § 27 kap. 7 §

5 1994:1888§
1 kap.27 8-10 §§
2 kap.27 8 och 10
3 kap.27 8 §
4 kap.27 80ch 10 §§

och5 6 kap.27 8-10 §§

6 1995:1631§
meningen1 kap.27 11, 12 och 15

2 meningen kap.27 13 §

7§1995:1587 kap.27 14 §
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kapitalunderlaget vid1994:775 beräkningLagen avom
fåmansföretagbeskattning iägareav

1§1995:1632 -

2§l995:l632 akap. 19§41

41akap.20§3§-

41akap.20§4§-

akap.41 21§5§-

akap.22§6§- 41

4lakap.23§7§-

41akap.22§8§

akap. 24§9§1994:1894 41

1994:169410 §
kap.41 251 stycket §a
kap. 26412-4 styckena §a
kap. 2741 §5 stycket a
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Lagen 1994:1854 inkomstbeskattningen vidom
gränsöverskridande omstruktureringai inom EG

1§- kap. kap.36 och2 3 37§§, 2
kap.46 och20 21 §§

-2 §
stycket1 kap.36 och2 3 kap.§§, 37 2 §

kap.46 bilaga21 36.1, bilaga
36.2

stycket2 kap.36 4 37 kap. 3 kap.46
22 §

3§- 36 kap. 2 §

4§- kap.36 3 §

5§ kap.37 2 §

6§- kap.46 21 §

7§- kap.36 6 §

8§- kap.36 7 §

-9 §
1 stycket kap.36 8§
2 stycket 36 kap. 12 §

stycket3 36 kap. 14 §

-10 §
1 stycket kap.36 9§
2 stycket kap.36 11 och 12

stycket3 kap. kap.5 37 3 §

11§- kap.36 10 §

12§ kap.36 13 §
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kap.36 4 §-13 §

kap. 1636 §14 § -

kap.36 17 §15 -§

46kap.36 18kap. 181716§-
kap. 28 §

-17 §
16-18kap. 4-11, §§36stycket1

36 kap. 15 §stycket2

36 kap. 11 §-18 §

-19 §
kap. 437 §styckenaoch1 2
kap. 637 §stycket3
kap. 537 §stycket4

-20 §
kap.37 9 §stycket1
kap. 1037 §stycket2

kap.37 8 §§-21

1996:122822 §
och 20kap. 1746stycket1

kap. 2046 §kap. 1317styckenaoch2 3

-23 §
46 kap. 23 §stycket1

kap. 24 §46stycket2
kap. 25 §46kap. 1717stycket3

26kap. §46kap. 1717stycket4
kap. 2746 §kap. 1617stycket5

TLstycket6
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24 -§
1 och styckena2 kap.17 14§
3 stycket 17kap.15§

stycket4 kap.14 16 och 17 §§

25 -§
l stycket 5 lagen 1995:575§ skatte-mot

flykt
och2 3 styckena 6 lagen 1995:575§ skatte-mot

flykt
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anledninginkomstskatteregler med1996:761Lagen avm.m.om
aktiekapitalets storlekbestämmelserändrade om

3§-

1996/97:000prop.4 §
stycket1

kap. 71 ILP3 §stycket2 a

-5 §
stycket1

kap. 76 ILP3och styckena §2 3 a

1996/97:OO07 prop.§
stycket1

a§ILPkap. 13stycket2
styckenaoch3 4

kap. ILP9112§- 3 §a

§ -13

1996/97:O0014 § prop.

-16 §
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Skattebetalningslagen 1997:000

11 kap.

§-11
stycket1 59 kap. 10§
stycket2 kap.59 10a§

3 stycket 59kap.10b§

12§-
l kap.59 4 §
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