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Tidigare lämnade betänkanden

reformering företagsbeskattningen,Fortsatt del 1 SOU 1992:67,av
lämnad i juni betänkandet1992. I behandlas frågor bolagsskatte-om

avveckling skatteutjämningsreserven, förlustutjämningsatsen, av m.m.
reformering företagsbeskattningen, delFortsatt SOU2av

1993:29, lämnad i maj betänkandet behandlas den ekonomiska1993. I
dubbelbeskattningen aktiebolagens vinster.av

JIK-metoden, lämnad ijanuariSOU 1994:13, 1994. be-Im.m.
tänkandet behandlas modell för undantagande kvarhållna inkom-en av

från aktievinstbeskattning, den s.k. JIK-metoden.ster
Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom

lämnadEG, SOU 1994:100, i juni betänkandet behand-1994. Im.m.
las anpassning den svenska skattelagstiftningen till två EG-en av
direktiv direktavseende skatt. Skatteregler vidDet gränsöver-ena avser
skridande omstruktureringar inom EG, det andra utdelning frånavser

dotterföretag i EG-stat till moderföretag i EG-stat.ett etten en annan
Lättnad i dubbelbeskattningen mindre företags inkomsterav

SOU 1996:119, lämnad i juli 1996. betänkandet behandlasI den eko-
nomiska dubbelbeskattningen aktiebolagens vinster nytt.av
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Sammanfattning

I den avslutade sista utredningsetappen har utredningen gjortnu en- -
samlad inkomstbeskattningen vid omstruktureringar.översyn Ut-av
gångspunkten har varit skattereglerna inte skall motverkaatt om-
struktureringar inom näringslivet. Vid utformningen förslagen harav

avvägning gjorts så obehöriga skatteförmåner inte skall möjlig-atten
Utredningen har tagit frågor stämpelskattgöras. vidäven upp om

förvärv fast egendom vid omstrukturering.av

påBeskattningen reavinster näringsbetingade andelarav

radikaltEtt lösa många problem har med omstruktureringsätt att som
avskaffa beskattningen reavinstergöra aktier ochatt attvore av

andra andelar i dotterföretag och intresseföretag näringsbetingade an-
delar. Utredningens bedömning det från allmänna ekonomiskaär att
och systemmässiga synpunkter önskvärt denna beskattningär att av-
skaffas. avskaffande skulleEtt emellertid medföra möjlighet öppna-att
des för företagen undgå skatt omvandla inkomst verk-att attgenom av
samhet i Sverige till skattefri reavinst andelar i utländska dotter-
företag. skulleDetta kunna ske den svenska inkomstenattgenom
kvittades bort på lån företaget förräntormot ett tog attsom upp
finansiera tillskott kapital till dotterföretag i utlandet. Moteget ettav
bakgrund den ordning gäller för beskattning svenska företagav som av
för utdelning från utländska företag bibehålls emellertid tillräckligtett
skydd sådana förfaranden endast hälftenmot reavinstom av en
näringsbetingade andelar till beskattning. Utredningen föreslårtas upp
detta.

Förslaget medför näringsbetingade andelar företagenatt inne-som
har i kapitalplaceringssyfte kommer behandlas olika i reavinst-att
hänseende. För inte tröskeleffekter skall uppkomma föreslåsatt att
företaget skall beskattas for fiktiv andelavyttring ändrar karak-om en

Fiktiv avyttring innebärtär. andelen skall ha föratt avyttrats ettanses
pris motsvarande marknadsvärdet och köpts tillbaka för pris.samma
Vinsten skall emellertid till beskattning först andelentas verk-närupp
ligen avyttras.
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bör avdrag medgesrörande vinsterförslagetkonsekvensSom aven
näringsbetingade andelar. Harreaförlusthälftenendastmed av en

ikonkurs ellerupplösts trättandelarnaföretagdet genomavsersom
hela förlusten.medges föravdragdockbörlikvidation,

Värdeöverföring

lotter-andel iförlustföravdragintepraxis medges ettEnligt enen
utdelningmoderföretagettillöverförtsvärdengamlaföretag genomom

fanns hosvärdevärdegammaltMed etteller sätt.annat somavses
Utred-detta.andelarna iförvärvademoderföretagetdotterföretaget när

ekonomisktintei praxislösningen ärbedömningenningen attgör
ochenkelhetsskälgodtasden börsituationerallakorrekt i att avmen

Förslagskallskatteundandragandetill öppnas.möjlighetför inteatt
gällandepreciseringarinnebärlagregleringtilllämnas även avsomen

rätt.
tilllämnaskoncernbidragpraxisenligt ettgällerVidare att som

reavinstbe-förbättringskostnad vidbehandlasintedotterföretag som
andelarna iföranskaffningsvärdethöjerintesåledesskattningen och

kapitaltillskottdär-ovillkorligtbakgrunddotterföretaget. Mot att ettav
skatterättsligadet i denförbättringskostnad harbehandlasemot som

medpraxisilösningeni fråga överensstämmerdiskussionen satts om
bedömningenUtredningenbolagsbeskattningen.för gör attprinciperna

koncernbidragochkapitaltillskottmellanskillnadersystemmässiga
Någotreavinstbeskattningen.skillnaden vidgällandemotiverar den

punkt.dennaintelagförslag lämnas

Underprisöverlåtelse

kommunalskattelagen 1928:370,till 22 §punkt anvisningarnaI 1 av
bestämmelsenödvändiginkomstskattesystemfinns iKL, ut-ett omen

förvärvskälla, sker enligttillgång tagitstagsbeskattning. Har ut ur enen
föri stället hadetillgångenbestämmelsen beskattning avyttratssom om

marknadsvärdet.motsvarandevederlagett
Utredningen föreslårfinns inte i KL.Någon definition uttag enav
sammanhang skallSåvitt intresse i dettasådan definition. är uttagav

överlåter tillgång tillannanföreligga skattskyldigeden utan er-enom
understiger marknadsvärdetersättningsättning eller utan attmot som

Enligt utredningens förslag skall medaffärsmässigt motiverat.detta är
den skattskyldigedet pris det kanmarknadsvärde antas attavses som
marknaden undererhålla tillgången bjuditsskulle ha kunnat utom
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skattskyldiges affärsmässiga situationtill denvillkor med hänsynsom
framstår naturliga.som

skall uttagsbeskattning skeanvisningspunktenden nämndaEnligt
inte föreligger.uttagsbeskattning Dennasärskilda skälendast motom

Regeringsrättenantal avgörandenförutsättning har ett stort avgenom
normalt skattemässigttill underpris-överlåtelse tillgångaravseende av

uttagsbeskattningförFöljande rekvisiti praxis.värde preciserats att-
utkristalliserats:underprisöverlåtelse harvidunderlåtasskall kunna en

överlåtaren ochägarsamband mellanstarktföreliggaskallDet ett
förvärvaren.
Överlåtelsen organisatori-uppfattas led iskall kunna ett en avsom

företagsstrukturen.ändringska skäl betingad av
Överlåtelsen medföra någon otillbörligeller indirektfår inte direkt
skatteförmån.

till följd Överlåtelsenomsättningstillgångar får inteSkattemässiga av
anläggningstillgångar.skattemässigaskifta karaktär till

Överlåtelsen förs bolagssektorn.får inte medföra tillgångar utatt ur

villkor detbedömningen det enda dessaUtredningen ärgör att av som
osäkerhet i tillämpningenupprätthålla det tredje.motiverat Förär attatt

konkreta regler.skall föreslås villkoret i Dessabegränsas omsättsatt
inte skall ske vid överlåtelseinnebär i huvudsak uttagsbeskattningatt

tillgång till underpris följande villkor uppfylls:av en om

efter förvärvet skattskyldig förskall omedelbartFörvärvaren vara
näringsverksamhetinkomst i vilken tillgången ingår.av

till för-överlåtaren med avdragsrätt lämna koncernbidragKan inte
hela verksamhet eller verksamhets-måste överlåtarensvärvaren, en

överlåtas.gren
fall punkt får förvärvaren inte ha till avdrag förI i 2 rättsom anges

Linderskott.

Vidare uppställs villkor bestämmelserna beskatt-går attutsom om
ning utdelning reavinst kvalificerade fåmansföretagoch andelar iav
inte skall urholkas underprisöverlåtelse.genom en

underprisöverlåtelse mellan juridiskaEn innebär ägarnaattpersoner
till det överlåtande företaget erhåller utdelning från det företaget och att

till förvärvande företagetdet kapitaltillskott till dettaägarna gör ett
företag. förutsättningarFöreligger för underlåta uttagsbeskattning,att
bör hänsyn inte till utdelningen eller kapitaltillskottet vid beskatt-tas
ningen.
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Utredningen föreslår bestämmelserna underprisöverlâtelseratt om
i särskild lag, lagen uppskov med beskattningen vidtas över-en om

låtelse tillgångar i näringsverksamhet till underpris.av

Andelsbyte

gällande finns det två regelsystem enligt vilkaI uppskov medrätt rea-
vinstbeskattningen kan medges aktier eller andra andelar säljs tillnär

företag ersättning andelar i det köpande företaget.ett mot av
Enligt den s.k. strukturregeln i § lagen27 4 1947:576mom. om

statlig inkomstskatt, kan uppskov med beskattningen medgesSIL, om
fysisk andelar till aktiebolagsvenskt elleravyttrar etten person

förutsättningmotsvarande utländskt bolag. Som för uppskov gäller att
vederlaget nyemitterade andelar i det köpande bolaget. Enutgörs av
kontantdel högst det nominella värdet10 % de nyemitteradeav av
andelarna tillåts dock. Om särskilda villkor uppfylls kan uppskov med-

säljaren juridisk Uppskov innebär endastäven är attges om en person.
eventuell kontantdel beskattas och de andelarna övertaratt mottagna
anskaffningsvärdet för de avyttrade andelarna. Vinst eller förlust de

andelarnaavyttrade kommer således påverka försttaxeringen denäratt
andelarna säljs. Vid avyttring kvalificerade andelar i få-mottagna av

mansföretag krävs för uppskov Skattemyndigheten medger det.att
Sådant medgivande får lämnas endast inte någon del vinstenom av
skulle ha tagits intäkt tjänst.upp som av

andra regelsystemetDet gäller internationella andelsbyten och finns
i lagen 1994:1854 inkomstbeskattningen vid gränsöverskridandeom
omstruktureringar inom EG, IGOL. Enligt 6 § IGOL med in-ettavses
ternationellt andelsbyte förfarande vilket företag förvär-ett ettgenom

andelar i företag. Vederlag skall i formutgå andelar iett annatvar av
det förvärvande företaget. kontantdelEn högst det10 % nomi-av
nella värdet de andelar lämnas Vederlag tillåts. Som förut-som som
sättning för bestämmelserna internationella andelsbyten skallatt om

tillämpliga gäller i huvudsak någon andelsägare i det förvär-attvara
vade företaget hemmahörande i Sverige och det förvärvandeär före-att

hemmahörande iär medlem itaget EG.ärstaten annan som
Tekniken i IGOL för skatteuppskov skiljer sig från tekniken i

strukturregeln. De andelarna i det förvärvande företaget skallmottagna
anskaffade för belopp deras värde vid för-ett motsvararanses som

Reavinsten de överlåtnavärvet. andelarna fastställs skatte-av
myndigheten vid avyttringen beskattas först denär mottagnamen an-
delarna säljs. En kontantdel beskattas dock omedelbart. I tillmotsats
vad gäller enligt strukturregeln medges enligt IGOL uppskov ävensom
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lagertillgångar. Vidare medgesvid överlåtelse andelar utgörsomav
fråga kvalificerade andelar i få-dispens uppskov ikravutan om

beskatt-medför bestämmelsernamansföretag. Särskilda regler att om
sådana andelar inte urholkas.utdelning och reavinst påning av

principiella nackdelar ha tvåpraktiska ochförenat medDet attär
Utredningenvid andelsbyten.med beskattningenför uppskovsystem
andelsbytenför internationellastrukturregeln och reglernaföreslår att

baseras i huvud-enhetliga reglernaregelsystem. Deslås till ettsamman
skall fri-andelsbyten.Uppskovinternationellaförsak på reglerna vara

villigt.
föreslagna enhetliga reglernauppskov i deförutsättning förEn som

det köpandeinternationella andelsbytenförinte finns i reglerna är att
andelsbytet skerdet kalenderår dåvid utgångenföretaget- normalt av

företaget. skill-i det överlåtna Enröstmajoritetenskall inneha annan-
andelsbytenför internationellatill reglernanad i förhållande är att

skattskyldigetill beskattning denskalluppskovsbelopp tas upp om
flyttar från Sverige.ut

internationellaenligt reglerna förmed vad gällerlikhetI som
medförregel förfarandenföreslås särskildandelsbyten motatt somen

Rekvisiten förskatteförmån i de enhetliga reglerna.otillbörlig atttas
utformadeskall tillämpas något annorlundaskatteflyktsregeln änär

skalli krävs skatteförmånenmotsvarande rekvisit IGOL. Det att vara
för förfarandet.det övervägande skäletväsentlig och den utgjortatt

skatteförmånen skall oväsentlig ochinteEnligt IGOL krävs attatt vara
för förfarandet.den utgjort huvudskälett

för andelsbytenUtredningen föreslår de enhetliga reglerna tasatt
vid andelsbyten.i särskild lag, lagen uppskov med beskattningenomen

Fusion och fission

finns reglering beskattningen de deltagandel 2 § 4 SILmom. en av av
företagen vid vissa uppräknade slag fusioner. Absorption och kom-av
bination enligt kap. aktiebolagslagen finns14 l § 1975:1385, ABL,
inte med i uppräkningen, däremot fusion enligt kap.14 22 § ABL
helägt dotterbolag går i sitt moderbolag. Regleringen, ärupp som en
sammanställning bestämmelser i olika delfrågor, fusio-går ut attav

inte skall utlösa beskattning. ställetI skall skattemässig kontinuitetnen
råda mellan det överlåtande och det Övertagande företaget. I IGOL
finns generellt utformad kontinuitetsreglering för internationellaen mer
fusioner. I frånvaro civilrättslig reglering kan internationella fusio-av

inte genomföras för närvarande.ner
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Utredningen föreslår generell reglering i första hand får be-en som
tydelse vid fusioner mellan svenska företag. Regleringen uppfyller
emellertid villkoren i EG:s fusionsdirektiv och bestämmelsernaersätter
i IGOL internationella fusioner.om

generella regleringen innehåller inte någon uppräkningDen vilkaav
slag fusioner omfattas. stället definieras skatterättsligtI be-ettav som

fusion, i huvudsak efter definitionen internationellpåmönstergrepp av
fusion i IGOL. Enligt förslaget med fusion ombildningavses en som
uppfyller följande villkor:

eller flera företags samtliga tillgångar skulder och andraEtt samt
förpliktelser företag.övertas ett annatav

överlåtande företaget eller de överlåtande företagen upplösesDet
likvidation.utan

Äger inte det Övertagande företaget samtliga andelar i det Över-
låtande företaget eller de överlåtande företagen skall fusionsveder-
laget betalas till andelsägarna i det överlåtande företaget eller de
överlåtande företagen andra andelsägare det överlåtande före-än
taget.

Som villkor för uppskov med beskattningen det överlåtande före-av
vid fusion krävs enligt förslaget i huvudsak det Övertagandetaget atten

företaget blir skattskyldigt för inkomst den verksamheten.övertagnaav
det överlåtande företagetFör innebär uppskov företaget inte skallatt
någon intäkt eller något avdrag grund fusionen. Före-ta göraupp av

skall inte heller någon intäkt eller avdrag förnågot dettaget ta göraupp
beskattningsår avslutas fusionen.som genom

Det Övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets
skattemässiga situation vid tidpunkten för fusionen inte följerannatom

särskilda bestämmelser. innebär detDetta Övertagande företaget iattav
beskattningshänseende skall ha bedrivit det överlåtandeanses
företagets verksamhet från ingången beskattningsåret för det över-av
låtande företaget. Vidare skall det Övertagande företaget ha gjortanses
de värdeminskningsavdrag gjorts det överlåtande före-m.m. som av

Kontinuiteten innebär också bl.a. den skattemässiga karak-taget. att
de överlåtna tillgångarnatären hos det överlåtande företagetav

bibehålls hos det Övertagande företaget..
Särskilda bestämmelser medför de begränsningar i tillatt rätten av-

drag för underskott enligt lagen 1993:1539 avdrag för under-som om
skott näringsverksamhet gäller vid ägarförändringar upprätthålls vidav
fusion.

Från andelsägares synpunkt fusion vid vilken andelarna iären en
företag utslocknarA och andelsägaren i vederlag erhåller andelar i
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företag B likvärdig med andelsbyte vid vilket andelarna i bytsAett mot
andelar i UtredningenB. föreslår därför de enhetliga reglernaatt om
andelsbyten skall gälla vid fusion.även

l IGOL finns regler internationella fissioner. Eftersom fissionerom
inte kan genomföras enligt svensk associationsrätt, saknas Skatteregler

fission mellan svenska företag. Aktiebolagskommittén kan emeller-om
tid komma föreslå sådana regler. Utredningen föreslår Skatteregleratt
för fission med de föreslagna reglerna förnära överensstämmersom
fusion.

föreslårUtredningen reglerna fusion och fission iatt tasom en
särskild lag, lagen uppskov med beskattningen vid fusioner, ñssio-om

och verksamhetsöverlåtelser.ner

Verksamhetsöverlåtelse

finnsI IGOL skattemässig reglering förfarande består ietten av som
företag hemmahörande i Sverige säljer samtliga tillgångaräratt ett som

i sin verksamhet eller i Verksamhetsgren företagtill äretten som
hemmahörande i EG-land vederlag andelar i det kö-ett annat mot av
pande företaget. Förfarandet benämns internationell verksamhetsöver-
låtelse. Regleringen innebär avyttringen inte medför beskattning hosatt
det säljande företaget och det köpande företaget det säljandeatt övertar
företagets skattemässiga värden på de överlåtna tillgångarna. Anskaff-
ningsvärdet för de andelar det säljande företaget erhåller i vederlagsom

det skattemässiga nettovärdet denutgörs överlåtna verksamhetenav av
eller verksamhetsgrenen.

Genom reglerna internationella verksamhetsöverlåtelser kanom en
Verksamhetsgren inte ligger i särskilt företag med uppskov videttsom
beskattningen säljas vederlag andelar i det köpande företaget.mot av
Denna möjlighet kan värde vid överlåtelser mellanävenavvara sven-
ska företag. Utredningen föreslår reglerna internationella verk-att om
samhetsöverlåtelser generellt tillämpliga. Förfarandet börgörs benäm-

verksamhetsöverlätelse.nas
Som förutsättning för uppskov bör gälla i princip detsamma isom

fråga fusioner och fissioner, dvs. i huvudsak det köpande före-attom
blir skattskyldigt för inkomst dentaget överlåtna verksamheten.av

Uppskov bör medges endast det säljande och köpande företaget be-om
det. teknisktI hänseendegär skiljer sig lösningarna enligt förslaget till

viss del från lösningarna i IGOL.
Utredningen föreslår reglerna verksamhetsöverlåtelseatt itasom

den tidigare nämnda lagen uppskov med beskattningen vid fusio-om
fissioner och verksamhetsöverlåtelser.ner,
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Förlustregeln

stycket medgesnionde SILförlustregeln i § 4s.k. 2Enligt den mom.
reavinstegendomjuridiskförlustavdrag förinte när avyttrarpersonen

allmänna vill-undvika detSyftetintressegemenskap.inom är attatten
skallförlustenreavinstegendomför förlustavdragkoret för att-

Är skattskyldigtköpande företagetdetundermineras.realiseradvara -
beräknasegendomen,till den överlåtnahänförligför inkomst ärsom

egendomenföretagreaförlust dettaellerreavinst när avyttrar som om
skattskyldig. På grundföretaget utgjortköpandeoch detdet säljande en

avdrag föravyttring indirektföretagetsköpandevid detmedgeshärav
det köpandedäremot inteBeskattasreaförlust.företagetsdet säljande

förlorad.förlustenavdrag förtillgårföretaget i Sverige, rätten
iriktig lösningmaterielltåstadkomma ävensyfte främstI att en

föreslår utred-i Sverige,inte beskattasköpande företagetfallet detatt
innebärLösningenavdragsrätt.med uppskjutenlösningningen atten

omständighetförlustenavdrag förerhållersäljande företaget närdet en
innehasegendomen inte längreöverlåtnamedför deninträffar attsom

säljande företaget.med detintressegemenskapiföretag ärett somav
vidaresäljer egendomenköpande företagetdettypiska fallenDe är att

ochmellan det säljande detintressegemenskapenellerexternt att
bryts.köpande företaget

Koncernregeln

tionde stycket SIL gällerkoncernregeln i §Enligt den s.k. 2 4 mom.
juri-reavinst skall inte uppkommaföljande. Skattepliktig näranses en

andel tillyrkesmässigt överlåter aktie ellerdisk icke en annanperson
överlåtna andelen skall innehaskoncern.företag inom Denett samma

krävs också det köpandeverksamhet.led i koncernens Det attettsom
efter förvär-Sverige det omedelbartföretaget skulle ha beskattats i om

säljs det köpande företaget, be-sålt andelen. andelenNärvet senare av
avdragsgill reaförlust det säl-räknas skattepliktig reavinst eller som om

företaget utgjort skattskyldig.jande och det köpande en
problematisk skatteuppskovet inteKoncernregeln är att tasgenom

igen det köpande företaget upphör tillhöra koncernen. kanDettaattom
utnyttjas till skatteundandragande.

Utredningen föreslår uppskovslösning efter mönsteren samma som
lösningen beträffande förlustregeln. Reavinsten bör till beskatt-tas upp
ning hos det säljande företaget någon omständighet inträffarnär som
medför andelen inte längre innehas företag tillhöratt ettav som samma
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koncern det säljande företaget. Reavinsten bör beskattas även närsom
säljaren upplöses likvidationgenom m.m.

något oklara begreppet andel innehas ledDet koncer-iettsom som
verksamhet bör det närbesläktade begreppetersättas närings-nens av

betingad andel. bestämt bör säljaren tillsammans medNärmare andra
företag företagi koncernen andelar i det den avyttrade andelenäga som

röstetalet för samtligamed minst 25 % andelar i företaget.avser av
Alternativt bör säljaren kunna sannolikt innehavet andelengöra att av
betingas verksamhet bedrivs säljaren eller före-ett annatavav som av

i koncernen.tag
Enligt får Riksskatteverket under vissa förutsätt-2 § 4 SILa mom.

ningar befrielse från beskattning företagmedge reavinst när ettav av-
samtliga andelar i utländskt bolag till utländskt bolag.yttrar ett ett annat

Genom den föreslagna utformningen koncernregeln blir dispens-av
föreslårregeln i huvudsak onödig. Utredningen den bort.att tas

Lex ASEA

3 § fjärde och femte styckena m.fl. lagrum finnsI 7 SIL regel-ettmom.
brukar kallas Lex ASEA. Reglerna innebär beskatt-system attsom

ningen utdelning formi aktier skjuts till dess att mottagarenav av upp
säljer aktierna. Tekniskt uppskovet konstruerat såärsett att mottagen
utdelning skattefri. I gengäld inte anskaffningsvärdet för deär utgörs

aktierna marknadsvärdet lägre värdemottagna utan ettav av som
beräknas visst sätt.

uppfattadesLex ASEA vid införandet provisorisk lagstift-som en
ning i avvaktan generell reglering delning företagen av av genom
ñssion. Enligt utredningens bedömning kan emellertid inte utgåman
från möjlighet till fission Lex ASEA onödig. Utredningen hargöratt en
därför det motiverat Lex ASEA. Utredningen föreslåröveransett att se
följande förändringar i villkoren för Lex ASEA skall få tillämpasatt
med moderföretaget det utdelande företaget, med dotterföretagetavses

det företag aktier delas ut:avses vars

Enligt gällande skall både moder- och dotterföretageträtt vara sven-
ska aktiebolag. Förslaget innebär dotterföretaget fåratt även ettvara
utländskt bolag i den mening i 16 § 2 andra stycketsom anges mom.
SIL.
Enligt gällande skall åtminstone någon del aktierna i moder-rätt av
företaget inregistrerade vid svensk börs. innebärDet aktier iattvara
moderföretaget skall A-listan vid Stockholmsupptagnavara
fondbörs. Förslaget innebär aktier i moderföretaget skallatt vara
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utländskt börs ellerinländsk ellerför noteringföremål annan
allmäntmarknadsmässig omsättningkontinuerlig notering ärsomav

tillgänglig.
indirekt- hamoderföretaget- direkt ellerskallgällandeEnligt rätt

detsedan ingångendotterföretagetaktier iinnehaft samtliga när-av
börjadedotterföretageteller sedanbeskattningsåretföregåendemast
villkorinnebär dettaFörslagetslag.verksamhet någotbedriva attav

bort.tas
inne-helägt. FörslagetdotterföretagetskallgällandeEnligt rätt vara

helägande bort.bär kravet tasatt
utdelningen be-efterverksamhetskall dengällandeEnligt rätt som

betydandedotterföretagetmoderföretagetsåväldrivs i vara avsom
bedrevsverksamhetdenförhållande tilliomfattning avsom

i ställetinnebär detFörslagetutdelningen.föremoderföretaget att
deltill huvudsakligdotterföretagetiverksamhetenskall krävas att

andelar iindirekt innehavellereller direktrörelsebestår avav
verk-rörelserörelse. Medbedriverdotterföretag annanavsessom

värde-förvaltningmedel ellerkontantainnehavsamhet än avav
papper.

investmentföretagförAvskattningsregeln

investmentföretag i 2 § lOavskattningsregeln förs.k.Enligt den mom.
invest-förlorar karaktärenföretagtredje stycket SIL skall ett avsom

% detbelopp 40intäktmentföretag ett motsvararta avupp somsom
beskattningsåretvid ingångenaktieportföljenvärdenahögsta avav

tidi-beskattningsåren, dockföregåendede femoch något närmastav
deintäktfår företagetAlternativtår 1991. tagast summan avsom upp

haft från ingångenföretagetfaktiska och reaförlusterreavinster avsom
alternativregeln.år 1991

avskattningsregeln ändrasiUtredningen föreslår procentsatsenatt
investmentföretaget i samband meddel aktier itill 16. Till den omsätts

vinstmedlen i företagetavskattningkaraktärsbytet sker aven
företaget omotiverad.ägarnivån. denna del avskattning hos HarI är en

beskattningsår då karak-aktier investmentföretaget under deti omsatts
förslaget avskattningsintäktentärsbyten sker, därför enligtutgörs av

förhållandet mellan ickeden andel hela intäkten motsvararsom av-av
i företaget. företag köperyttrade aktier och samtliga aktier Ett som upp

aktierna investmentföretag föreslås få möjlighet frivilligt skattai attett
aktier investmentföretaget innehafts vid ingången det be-iav som av

Till den del sådan avskattning skerskattningsår då karaktärsbytet sker.
hos investmentföretaget.skall avskattningsintäkt inte En sär-tas upp
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uppköpande företagetför det fall detskild regel föreslås även är ettatt
investmentföretag.

obehövlig.regleringen blir alternativregeln Detden föreslagnaMed
föreslås därför den bort.att tas

investmentföretaget vid karaktärs-aktierfråga deI ägs avsomom
till marknads-anskaffningsvärdet skall få räknasföreslåsbytet att upp

för karaktärsbytet.värdet vid tidpunkten

fast egendomvid förvärvstämpelskatt av

inskrivningsmyndighetstämpelskatt vidlagen 1984:404Enligt om
stämpelskattfast egendom.vid förvärvstämpelskattutgår tas utav

juridiskvärde. Vid förvärvegendomensmed 1,5 % görssom avav
dock skattesatsen 3 %.ärperson

fusion enligtdet skerskattepliktigt bl.a.förvärvEtt är genomom
förvärvUtredningen förslåraktiebolagslagen.kap.14 1 § att genom

skattepliktiga.inte skallfusion generellt vara
fastigheter inombör överlåtelseruppfattningEnligt utredningens av

härtillMed hänsynmotverkas stämpelskatt utgår.intekoncern attaven
sådana överlåtelseruppskovsregel innebär vidföreslås attsomen

koncernförhållandet mellanskall betalas förststämpelskatten över-när
upphör.lätaren och förvärvaren

på optionslånKapitalrabatt

och skulde-län upptagits aktiebolag däroptionslånEtt är ett ettsom av
Villkorentill nyteckning eller köp aktie.breven förenade medär rätt av

nominellautformas bolaget vid emissionen erhåller detkan så vär-att
fördet understiger marknadsräntan lånlånet räntan etttrots att avav

och mark-det aktuella Skillnaden mellan det nominella värdetslaget.
nadsvärdet lånedelen, den s.k. kapitalrabatten, värdetmotsvaras avav

optionsrätten. Enligt åttonde stycket har bolaget inte2 § 9 SILmom.
till avdrag för kapitalrabatten.rätt

Med hänsyn till kapitalrabatten kostnad för upptagandeäratt en av
lån och till vissa tidigare hinder avdragsrätt fallit bortatt mot numera
föreslår utredningen den nämnda bestämmelsen bort.att tas
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Statsfmansiella effekter och finansiering

statsfmansiella kostnaden för förslagen beräknasDen till 1,6 mdkr.
Utredningen föreslår kostnaden finansieras för juridiskaatt attgenom

för avsättning till periodiseringsfonder sänks från 20 tillsatsenpersoner
10 %.

Ikraftträdande

lagförslag föreslås träda i kraft den januariUtredningens 1 1999 och i
underprisöverlåtelser, andelsbyten och fusionerhuvudsak tillämpas på

den dagen ellergörs senare.m.m. som

Effektivitet komplexitet-

företagsbeskattningBolags- och i praktiken nödvändigtär ettannan
inslag i inkomstbeskattningssystem. gäller beskattningDetsammaett
ägarnivån och andelar. framgåttvinster aktier andra Somav anser
utredningen låt reducerad, beskattning vinster hosävenatt en, vara av
företagen på näringsbetingade andelar behövs. frånvaro särskildaI av
regler skulle dessa inslag i skattesystemet skapa effektivitetshindrande
läsningar strukturerna inom näringslivet.av

regelsystem föreslås utredningen syftarDet i huvudsak tillsom av
undanröja eller begränsa sådana läsningar samtidigtatt utan att

möjligheter till omotiverade skatteförmåner. Systemet inteöppnas är
enkelt. kommer krävas vissDet ansträngning myndigheter ochatt av
företag sig i och tillämpa det.sättaatt systemet att

Utredningen emellertid komplexiteten prisär äratt ettanser som
betala för syftetuppnå med ocksåDet utred-värt att att ärsystemet.

ningens uppfattning utförlig lagreglering de aktuella frågornaatt en av
föredra framför allmänt hällen lagstiftning medförär att atten som

många frågor måste finna sin lösning i praxis.
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Författningsförslag

meduppskovtill lagFörslag1 om

tillgångaröverlåtelsevidbeskattningen av

underpristillnäringsverksamheti

följande.föreskrivsHärigenom

Överlåts ersättningnäringsverksamhetiingårtillgång1 § utansomen
dettamarknadsvärdetunderstiger ärersättningeller attutanmot som

punkt förstaenligt 1uttagsbeskattningskallmotiverat,affärsmässigt a
inte1928:370kommunalskattelagentill 22 §anvisningarnastycket av

uppfylls.lagdennavillkoren i 14-29ske om
minst till-beloppmedersättning utgåttinteHar motsvararett som

uppfylls,nämnda villkorendevärde, skall,skattemässigagångens om
ersättningtillgångenbehandlasöverlåtelsen avyttrats mot ensom om

skattemässiga värdet.detmotsvararsom

styckena.andra och tredjeinte ske, gälleruttagsbeskattningSkall2 §
Är beskatt-inte medföraskall överlåtelsenföretag,överlåtaren ett

iandeldirekt eller indirektför utdelning för någonning ägersom
överlåtaren.

Är förbättring andel ikostnad förföretag, skallförvärvaren ett av
indirekt andeldirekt ellerför andel i företagförvärvaren eller ägersom

Överlåtelsen.grundförvärvaren inte ha nedlagts påi avanses

tillämpliginte3 § Lagen är om
beskatt-förutsättningar föreligger för medge uppskov medatt

grund överlåtelsen enligt bestämmelsernaningen omav
fusion fission i lagen uppskov med be-eller 1998:XXX om

verksamhetsöverlåtelserskattningen vid fusioner, fissioner och
eller

andelaröverlåtelsen innebär aktier eller andra utgöratt som om-
tillsättningstillgångar enligt punkt anvisningarna 21 §4 av

skiftats enligtkommunalskattelagen delats eller1928:370 ut
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eller tredje3 § 7 3 § 8 stycket lagen 1947:576a mom. mom.
statlig inkomstskattom

Definitioner

används i denna lag har, inte4 § Begrepp annatsom om anges, samma
innebörd i kommunalskattelagen 1928:370 och lagen 1947:576som

statlig inkomstskatt.om

§ Med fysisk5 avsesperson
fysisk ellersvensk eller utländsk person

svenskt dödsbo.

6 Med företag§ avses
svenskt aktiebolag,

förening,svensk ekonomisk
sparbank,svensk
stiftelse,svensk

förening,svensk ideell
ömsesidigt skadeforsäkringsforetagsvenskt eller

sådant utländskt bolag i 16 § 2 andra stycketsom anges mom.
lagen statlig inkomstskatt.1947:576 om

Som företag räknas inte bostadsförening eller bostadsaktiebolag,
investmentföretag eller utländskt skadeforsäkringsföretag.

§ Med handelsbolag svenskt handelsbolag7 andra delägareutanavses
fysiska eller andra företag svenska stiftelser ellerän änpersoner

svenska ekonomiska föreningar.

8 § Med andel aktie eller andel i sådan juridiskavses annan person som
i 6 § 2 ochanges

9 § tillgång skallEn ingå näringsverksamhet ersättning ellerianses om
realisationsvinst vid avyttring tillgången intäkt näringsverk-utgörav av
samhet.

10 § Med skattemässig: värde följande:avses
För lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och lik-
nande tillgångar: det värde gäller vid beskattningen. frågaIsom

fastighet lagertillgång skall hänsynutgör till värde-om tassom
minskningsavdrag har gjorts vid beskattningen inte isom men
räkenskaperna.
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tillgångar,För vilka reglerna i 25-31 lagen 1947:576 om
statlig inkomstskatt tillämpliga: omkostnadsbeloppet.är frågaI

fastigheter skall omkostnadsbeloppet, beräknat med bort-om
seende från bestämmelsen i 25 § första5 stycket lagenmom. om
statlig inkomstskatt, minskas med medgivna värdeminsk-
ningsavdrag och sådana andra avdrag i punkt första5som anges
stycket första och andra meningarna anvisningarna till 22 §av
kommunalskattelagen 1928:370.

inventarierFör och övriga andra tillgångar sådana iän som avses
l och anskaffningsvärdet minskat med medgivna värdeminsk-
ningsavdrag och liknande avdrag.

ll § överlåten egendom formHar i inventarier och andra tillgångarav
vilka reglerna avdrag för värdeminskning i punkterna 12-14om av

anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen 1928:370 tillämpligaär
utgjort endast del överlåtarens hela bestånd sådan egendom,en av av
skall skattemässigt värde skäligt belopp.ettsom anses

12 § Med marknadsvärde marknadsvärdet enligt punkt sjätte1avses a
stycket anvisningarna till 22 kommunalskattelagen§ 1928:370.av

13 § Med Verksamhetsgren sådan del verksamhetavses av en som
lämpar sig för avskiljas till självständig verksamhet.att en

Villkor §i lsom avses

Överlåtaren och förvärvaren

14 § Var och överlåtaren och förvärvaren skall fysisken av vara en
företag eller handelsbolag.ett ettperson,

En svensk stiftelse eller svensk ideell förening kan endasten vara
överlåtare. ideellEn förening skattskyldig för all sin verksamhetärsom
kan dock förvärva tillgång från ideell förening.en en annan

Skattskyldighet

15 § Förvärvaren skall omedelbart efter förvärvet skattskyldig förvara
inkomst näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. Inkomsten fårav
inte undantagen från beskattning på grund avtal und-vara ettav om
vikande dubbelbeskattning.av
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Är stycketi förstadetgällerhandelsbolag, sägsförvärvaren ett som
bolaget.isamtliga delägarebeträffandei stället

saknasKoncernbidragsrätt

statlig1947:576lagenenligt § 32överlåtareninte16 § Kan ommom.
förvärvarentillkoncernbidraglämnamed avdragsrättinkomstskatt

helaöverlåtarensskallsker,överlåtelsenbeskattningsår dådetunder
överlåtas.Verksamhetsgrenellerverksamhet en

förvärvarenUnderskott hos

beskattningsår dåföre det över-beskattningsåretUnder närmast17 §
förvärvskälladenunderskott iuppkommithadet intefårlåtelsen sker

förvärvetför förvärvaren avser.som

beträffandeÄr i §villkoret 17gällerföretag, ävenförvärvaren18 § ett
med avdragsrättkoncernbidraglämnakanförvärvarentill vilkaföretag

sker.överlåtelsendåbeskattningsårdetunder

Är ställeti l7§ ivillkoretgällerhandelsbolag,förvärvaren19 § ett
tilloch företaghandelsbolagetidelägarebeträffande företag ärsom

avdragsrättmedkoncernbidragkan lämnaföretagdelägandevilka ett
sker.överlåtelsendåbeskattningsårunder det

kanöverlåtarenintetillämpasoch 18Bestämmelserna i 1720 § om
under dettill förvärvarenkoncernbidraglämnamed avdragsrätt

sker.överlåtelsendåbeskattningsår
tillämp-skallförsta stycketbestämmelsen iförvillkorSom att vara

för underskott,till avdragbegränsningsådanlig gäller rättatt somav
underskott närings-avdrag förlagen 1993:1539i 8 § avomanges

koncernbidragerhållerförvärvarenskulle gällaverksamhet, inte om
överlåtelsen sker ellerbeskattningsår dådetfrån överlåtaren under om

förvärvaren erhållerindirekt viadenna lag,företag, i 18 §avsessom
beskattningsår.underfrån överlåtarenkoncernbidrag samma

Är förhållande till värdet denobetydligt iunderskottet21 § över-av
särskilda skäl, skall skattemyn-föreligger andralåtna tillgången eller

bestämmelserna i Skattemyn-från 17-20 §§.digheten medge undantag
RiksskatteverketsRiksskatteverket.får överklagas hosdighetens beslut

överklagas.beslut får inte
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Villkor avseende kvalificerade andelar m. m.

Är22 § överlåtaren fysisk skall förvärvaren fysisken person, vara en
eller företag.ettperson

Är förvärvaren företag, skall samtliga andelar i företagetett vara
kvalificerade enligt 3 § l2amom. lagen 1947:576 statlig in-om
komstskatt.

Är23 § överlåtaren företag och någon andel i företaget kvalifice-ärett
rad, skall förvärvaren fysisk företag ellerett ettvara en person,
handelsbolag med enbart företag delägare.som

Är förvärvaren företag, skall minst andel andelarna iett samma av
det förvärvande företaget kvalificerade andelen kvalificeradevara som
andelar i det överlåtande företaget.

Är förvärvaren handelsbolag, skall minst andel ande-ett samma av
larna i och de delägande företagen kvalificeradevart ett av vara som
andelen kvalificerade andelar i det överlåtande företaget.

Är24 § överlåtaren handelsbolag med fysisk delägare,ett person som
skall förvärvaren fysisk eller företag.ettvara en person

Är förvärvaren företag, skall samtliga andelar i företagetett vara
kvalificerade.

Är25 § överlåtaren handelsbolag med enbart företag delägareett som
och i fråga eller fleraär företagen samtliga andelarett ellerom av en
del andelarna i företaget kvalificerade, skall förvärvarenav vara en
fysisk eller företag.ettperson

Är förvärvaren företag skall minst andelett andelarna isamma av
det förvärvande företaget kvalificerade den andelenstörstavara som
kvalificerade andelar i delägande företag i det överlåtande företaget.ett

26 § En andel i överlåtande eller förvärvande företag,ett direktsom -
eller indirekt- innehas företag, skall kvalificeradett annat tillav anses
den del förhållandet mellan kvalificerademot andelar i detsom svarar
andra företaget och övriga andelar i det andra företaget.

27 § Villkor i 22-25 andel i förvärvandeatt företag skallettom en
kvalificerad skall uppfyllt andelenäven förstvara efter för-anses om

undervärvet år i innehavares hand blir kvalifice-men samma samma
rad. Lämnas utdelning på andelen efter förvärvet under år imen samma

innehavares hand, skall andelen kvalificerad vidsamma tidpunk-vara
för utdelningen. Somten utdelning vinstäven uppkommeranses som
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inlösenaktiebolagaktiekapitalet inedsättningvid ett avgenomav
aktier.

Överlåtelse bostadsrättellerfastighetav

egendom,Överlåts motsvarandeellernäringsfastighet§28 somen
fråninkomstskatt,statlig1947:576 ettlageni §26 1 ommom.anges

företag.enbartbeståhandelsbolagetidelägarnaskallhandelsbolag, av

Överlåtelse finansiellt instrumentav

lageniÖverlåts 27 § 1finansiellt instrument29 § mom.ett angessom
ibestämmelsen 2 §ochinkomstskatt ärstatlig1947:576 om

realisationsvinsthälftenlagennämndadenlamom. att enavom
hellerintebestämmelsenfårtillämplig,skatteplikt intefrånundantas

in-omedelbart förvärvetefterförvärvaren avyttrartillämplig omvara
strumentet.

tillämpasochjanuari 1999 över-kraft deni 1träderlagDenna
ellerdagendenlåtelser görs senare.som
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2 Förslag till lag uppskov medom

beskattningen vid andelsbyten

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Avyttras aktie eller andel i företag det överlåtnaetten annan
företaget till företag ersättning i form andel ellerett annat mot av en
flera andelar i det köpande företaget de andelarna ochmottagna
eventuellt ersättning i får högst tio demotsvara procentpengar som av

andelarnas nominella värde andelsbyte, medges efter yrkan-mottagna
de uppskov med beskattningen enligt denna lag vid tillämpning av
kommunalskattelagen 1928:370 och lagen 1947:576 statlig in-om
komstskatt.

Saknas nominellt värde de andelarna, beräknas denmottagna
högsta tillåtna ersättningen i i stället den del det inbetaladepengar av
andelskapitalet belöper sig andelarna.som

§ tillämplig2 Lagen inteär om
förutsättningar föreligger för medge uppskov med beskattningatt

grund avyttringen enligt bestämmelserna verksam-av om
hetsöverlåtelser i lagen 1998:XXX uppskov med be-om
skattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser
eller
avyttringen sådan överlåtelse andelär mellan företag inomen av

koncern i 2 § 4 lagen 1947:576samma som anges a mom. om
statlig inkomstskatt.

Villkor för uppskov

§3 Som villkor för uppskov gäller följande:
Är säljaren fysisk skall han ha sitt egentliga bo ochen person,
hemvist i Sverige eller stadigvarande vistas här.
Det köpande företaget skall juridisk någotvara en person av av
följande slag:

svenskt aktiebolag,etta.
sådant utländskt bolag iett 16 § 2 andrasom anges mom.

stycket lagen 1947:576 statlig inkomstskatt ellerom
till den del punkt b inte tillämplig- utländsktär företagc. ett-

hemmahörande iär medlem i Europeiskaärstatsom en som
gemenskapen och uppfyller villkoren i artikel leden3som a
och i det Europeiska gemenskapernas råd den juli23c av
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förordningdirektivet1990 antagna gemensamom en
överföringarfissioner,fusioner,avseendebeskattning av

från olikabolagberöroch andelsbyten,tillgångar som
januari 1995lydelse den 1direktivetsimedlemsstater,

90/434/EEG.
i 3 §kvalificerad andelsådanavyttringenAvser angessomen

säljareninkomstskatt ochstatlig ägerlagen12 ome-oma mom.
sådanamedeller tillsammansavyttringenefterdelbart ensam-

styckettrettondei punkt 14närstående av an-angessom
direktkommunalskattelagen 1928:370till 32 §visningarna -

minstmedföretagetköpandei detandelarindirekteller en
gällerföretaget,andelar isamtligaförröstetaletfjärdedel av

huvud-tillskallverksamhetföretagetsköpandeföljande. Det
innehavindirektdirekt ellerellerrörelsebestådelsaklig avav

rörelse.bedriverdelhuvudsakligtilldotterföretagiandelar som
kontantainnehavverksamhetrörelse änMed avavses annan

dotterföretagMedvärdepapper.förvaltningellermedel avsesav
indirektdirekt ellerföretagetköpande ägerdeti vilketföretagett

andelarsamtliga iförröstetalethälftenmedandelar än avmer
företaget.

juridisksådanskallföretagetöverlåtnaDet sompersonvara en
ekonomisk förening.svenskelleri punkt 2 enanges

sker skall detavyttringendåkalenderårdetutgångenVid av
medföretagetdet överlåtnaandelar iinnehaföretagetköpande

förröstetalethälftenöverstigerröstetalsammanlagtett avsom
särskilda skälföretaget. Haröverlåtnaandelar i detsamtliga

överlåtnaandelar i detföretagetköpandemedfört det avyttratatt
sådantdock tillräckligtdetefter andelsbytet,företaget att ettär
underandelsbytettidpunkt eftervid någonförelegatinnehav har

kalenderåret.det nämnda
uppkommit. denskall ha HarrealisationsvinstskattepliktigEn

i ställetsäljaren, krävslagertillgång hosutgjortavyttrade andelen
skattemässiga värde.andelensöverstigerersättningenatt

skattepliktiga realisa-skall denhar utgått,ersättning iOm pengar
ersättningen. denöverstiga denna del Hartionsvinsten av-av

i ställethos säljaren, krävsutgjort lagertillgångyttrade andelen
skattemässigaersättningen och detmellan helaskillnadenatt

iandelen överstiger ersättningenvärdet pengar.av

i respektive § lagenfusion eller fission 2 34 § Vid sådan som angesen
beskattningen vid fusioner, fissioner ochuppskov med1998:XXX om

tillämpning denna lag detverksamhetsöverlåtelser skall vid 3 §av
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övertagande företaget köpa sådana andelar i det överlåtandeanses
företaget inte redan det Övertagande företaget.ägssom av

Villkoret i 3 § gäller inte vid fusion eller fission.5

§ utländskt företag skall5 Ett hemmahörande i statanses vara en som
medlem i Europeiska gemenskapen det enligt lagstiftningen iär om

någon sådan hemmahörande i i skattehänseende och inteärstat staten
grund avtal undvikande dubbelbeskattning skallettav om av anses

ha hemvist i inte medlem i gemenskapen.ärstaten som

Innebörden uppskovav

Andelen har lagertillgånginte utgjort

§ den6 Har avyttrade andelen inte utgjort lagertillgång i näringsverk-
samhet, skall ersättning i till beskattning hos säljaren dettaspengar upp
beskattningsår då andelsbytet sker.

Har den avyttrade andelen utgjort sådan kvalificerad andel i
fåmansföretag i 3 § 12 lagen 1947:576 statligsom anges a mom. om
inkomstskatt, beräknas de belopp skulle ha tagits intäktsom upp som

kapital och tjänst hela ersättningen hade tagits till be-av av om upp
skattning kapitalbeloppet respektive tjänstebeloppet. Så delstor av
ersättning i skall intäkt kapital inomtaspengar upp som av som ryms

Överskjutandekapitalbeloppet. del sådan ersättning in-tasav upp som
täkt tjänst.av

Vinst vid sådan fiktiv avyttring i 2 § l tredjesom anges a mom.
stycket lagen statlig inkomstskatt skall inte till beskattningtasom upp
hos säljaren det beskattningsår då andelsbytet sker.

Återstående7 § del hela den skattepliktiga realisationsvinsten eller, iav
fråga kvalificerad andel i fâmansföretag, återstående delarom av
kapitalbeloppet och tjänstebeloppet fördelas på de andelarna.mottagna
Detta gäller vinst vid sådan fiktiv avyttringäven i 2 §som anges
l tredje stycket lagen 1947:576 statlig inkomstskatt.a mom. om

Det eller de belopp enligt första stycket belöper sig mot-som en
andel uppskovsbelopp skall tilltagen beskattning dettas senastupp- -

beskattningsår då andelen inte följer 19 ochavyttras 20 §§.annatom av



SOU 1998:1örfattningsförslagF32

lagertillgångAndelen har utgjort

näringsverk-lagertillgång iandelen utgjortavyttradeden8 § Har
säljaren detbeskattning hostillersättning iskallsamhet, taspengar upp

beloppskallsker. Dessutomdå andelsbytetbeskattningsår ett mot-
vid beskatt-gälleravyttrade andelendenvärdesvarande det som

till beskattning.ningen tas upp

Återstående beloppminskad medersättningen,del mot-9 § ettav
vid beskatt-gällerandelarnaavyttradevärde desvarande det som

belöper sigbeloppandelarna. Detdefördelasningen, mottagna som
beskattning enligt vadtillskalluppskovsbeloppandel tas uppen --

andra stycket.i §7som anges

Övriga bestämmelser

Uttagsbeskattning

andel ske enligtavseendeuttagsbeskattningSkall10 § mottagenen
kommunalskatte-anvisningarna till 22 §beller punkt 1punkt 1 ava

till beskattninguppskovsbeloppskall ävenlagen 1928:370, tas upp
tillskallUppskovsbeloppföreligger.inteavyttring tas uppom
desjunde stycket 2i punktfall 1beskattning iäven avanges asom

nämnda anvisningarna.

och fissionFusion

fusionföretag vid sådani överlåtandeandel11 § En ettmottagen en
respektive lagen 1998:XXXfission i 3 §eller 2 om upp-som anges

verksamhetsöver-vid fusioner, fissioner ochmed beskattningenskov
Övertagande företag, skall hainnehaslåtelser, avyttratsett ansessom av

ñssionen.fusionen ellergenom

andelar köpande företageturordning vid detT avyttring iav

Äger säljaren vid tidpunkten för andelsbytet andelar12 § av samma
slag och den andelen gamla andelar eller förvärvarmottagnasort som
han efter andelsbytet sådana andelar andelar, skallnya senare av-
yttringar ske i följande ordning:anses
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gamla andelar,
andelar,mottagna

andelar.nya

Genomsnittsmetoden

förstagenomsnittsmetoden i § 227Vid tillämpning§13 mom.av
andelarskallinkomstskattstatligstycket lagen 1947:576 mottagnaom

i det köpandeandra andelarslag ochinte sort somav sammaanses vara
innehas säljaren.företaget som av

uppskovsbeloppUppdelning av

fleraandel fördelats påanskaffningsvärdet för§ Har14 mottagenen
skallliknande förfarande,fondemission, split ellergrundandelar på av

andel.dessa andelaroch mottagenanses somen avvar
andelenursprungligenavseende denUppskovsbelopp mottagna

fördelas andelarna.skall på

Efterföüande andelsbyte

skall inte till beskattningUppskovsbelopp15 § tas mottagenupp om en
andelsbyte. stället övergår uppskovsbeloppandel Iettavyttras genom

andelarna.de mottagnanya
första gäller inte och vidVid tillämpning stycket 3 § 6 7av

andelsbyte.bedömning avyttring utgör ettav om en

Efterföljande överlåtelsekoncernintern

Är16 § säljaren juridisk och överlåter denna mottagenen person en
andel sådan överlåtelse mellan Företag inom koncerngenom en samma

i 2 § 4 lagen 1947:576 statlig inkomstskatt,som anges a mom. om
skall uppskovsbelopp inte till beskattning. stället inträderItas upp
köparen vid den nämnda överlåtelsen i säljarens skattemässiga situa-
tion såvitt uppskovsbelopp.avser

2 17-1243
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underprisöverlåtelseEfterföljande

Är överlåter dennajuridisk ochsäljaren§17 mottagenenen person
marknads-ersättning understigerersättning ellerandel motutan som

skall uppskovsbeloppaffärsmässigt motiverat,dettavärdet ärattutan
vid den nämndastället inträder köparenbeskattning.inte till Itas upp

situation såvitt uppskovs-skattemässigasäljarensöverlåtelsen i avser
belopp.

skallförsta stycketbestämmelserna ivillkor förSom att vara
grund be-skall skeuttagsbeskattning intetillämpliga gäller att av

beskattningenuppskov medlagen l998:XXXstämmelserna i §1 om
underpris.näringsverksamhet tillitillgångarvid överlåtelse av

Efterföljande m. m.arv

Övergår andel till18 § ägare testamente,mottagen genom arv,en nyen
ellerjämförligt med köpfång inteellerbodelninggåva, ärannat som

såvittskattemässiga situationförvärvaren i överlåtarensinträderbyte,
uppskovbelopp.avser

skall tillämp-första stycketbestämmelsen ivillkor förSom att vara
kalenderåretföre utgångenden närmastlig gäller ägarenatt avnye

Skattemyndigheten hantillsker anmälerdå förvärvetefter det år att
uppskovet.övertar

Villkoret §3 1i

villkoret i skallfysisk inte längre 3 §Uppfyller19 § upp-en person
till beskattning.skovsbelopp tas upp

Villkoret § 33i

i förstavid avyttringen sådan situation 3 § 320 § Förelåg som angesen
villkoret i meningenoch uppfylls inte längre andrameningen samma

gällerlagrum, skall uppskovbelopp till beskattning. iDettatas upp
köpande företagets verksamhet till ochfråga förändringar i det medom

efter då andelsbytet skedde.det tjugonde kalenderåret det år
bestämmelserna i första skallvillkor för stycketSom att vara

eller tillsammans med närstående,tillämpliga gäller säljaren,att ensam
verksamheten ellertidpunkten för förändringen direkt in-vidäven av
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andelar i det köpande företaget med minst fjärdedeldirekt äger en av
företaget.röstetalet for samtliga andelar i

katteflyktS

medges inteUppskov med beskattningen21 § om
rättshandlingar, med-eller i förening med andraandelsbytet, ensamt

väsentligskatteförmån for den skattskyldigeför otillbörlig ärsomen
och

skatteförmånen utgjort det övervägande skälet fördet kan attantas
andelsbytet.

Taxering

eftertillämpning länsrätten framställ-§ Fråga 21 §22 prövasom av av
skattemyndighet eller Riksskatteverket. Bestämmelserna ining av

beträffandekap. taxeringslagen 1990:324 gäller i tillämpliga delar6
handläggning framställning tillämpning och21 § över-av omav om
klagande beslut i anledning sådan framställning.av av

tillämpning får eftertaxering hinder23 § Vid 21 § ske be-utanav av
taxeringslagenstämmelserna i kap. 16 § 1990:324.4

Vid tillämpning kap. § taxeringslagen skall bestämmelserna6 8 iav
första stycket beaktas.

lag träder i kraft den januari ochDenna l 1999 tillämpas
avyttringar dagen ellerdengörssom senare.
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medtill lag uppskovFörslag3 om

fusioner, fissionerbeskattningen vid
verksamhetsöverlåtelseroch

följande.föreskrivsHärigenom

ellerfusion eller fissionföretagföretag iUppgårl § ett annatett genom
verksam-företagtillföretag tillgångar ett annatavyttrar ett genom en

enligt dennamed beskattningenuppskov medgeshetsöverlåtelse, skall
lag.

kommunalskattelagen 1928:370,tillämpninggäller vidLagen av
1990:663inkomstskatt, lagenstatlig ersätt-lagen 1947:576 omom

periodiseringsfonder och lagen1993:1538ningsfonder, lagen om
näringsverksamhet.för underskottavdrag1993:1539 avom

hos till aktiermed beskattningenuppskovBestämmelser ägareom
fissionfusion elleröverlåtande företaget vidi deteller andra andelar en

andels-med beskattningen viduppskovfinns i 1998:XXXlagen om
statlig inkomstskatt.fjärde stycket lagenbyten och i 3 § 8 ommom

Definitioner

följandeuppfyller samtligaombildning§ Med fusion2 somavses en
villkor:

skulder och andraföretags samtliga tillgångareller fleraEtt samt
företag.skallförpliktelser övertas ett annatav

företagen skalleller de överlåtandeöverlåtande företagetDet
likvidation.upplösas utan

Äger Övertagande företaget samtliga andelar i detinte det över-
fusions-eller de överlåtande företagen, skalllåtande företaget

vederlaget betalas till andra andelsägare i det överlåtande före-
eller de överlåtande företagen det Övertagande företaget.äntaget

3 § Med fission ombildning uppfyller samtliga följandeavses en som
villkor:

företags samtliga tillgångar skulder och andra förpliktel-Ett samt
skall två eller flera andra företag.övertasser av
överlåtande företaget skallDet upplösas likvidation.utan

Äger företageninte de Övertagande samtliga andelar i det över-
låtande företaget, fissionsvederlagetskall betalas till andra
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Övertagande före-företaget deöverlåtandei detandelsägare än
tagen.

uppfyllerombildningverksamhetsöverlåtelseMed4 § somavses en
villkor:följandesamtliga

eller i verk-verksamhettillgångar i desssamtligaföretagsEtt en
företag.tillskallsamhetsgren annatettavyttras

företaget.det köpandeandelar ii formskall lämnasErsättning av
förpliktelserskulder eller andrasäljande företagetdetHar som

lämnasfår ersättningentillgångarna,överlåtnatill dehänför sig
förföretagetköpandedetform övertar ansvaretockså i attav

förpliktelserna.
värde-skattemässigadeöverstigaskallErsättningen avsumman

1998:XXXlagenenligt 10 §tillgångarnaöverlåtnaför dena
itillgångaröverlåtelsevidbeskattningenmeduppskov avom

underpris.näringsverksamhet till
lämparverksamhetsådan delVerksamhetsgrenMed somav enavses

verksamhet.självständigtillavskiljassig för att en

företagMed5 § avses
svenskförening ellerekonomisksvenskaktiebolag,svenskt spar-

bank,
stycketandrai 16 § 2utländskt bolagsådantett mom.angessom

inkomstskatt ellerstatlig1947:576lagen om
utländskt företagtillämplig-inte-till den del punkt 2 är ett som

Europeiskamedlem ihemmahörande i ärär stat gemen-en som
i detleden ochvillkoren i artikel 3uppfyllerochskapen casom

juliråd den 23 1990gemenskapernasEuropeiska antagnaav
avseendebeskattningordning fördirektivet gemensamom en

andelsbyten,tillgångar ochöverföringarfusioner, ñssioner, av
lydelsedirektivetsmedlemsstater, ifrån olikaberör bolagsom

90/434/EEG.den januari 19951
bostadsaktiebolag, in-bostadsförening ellerföretag räknas inteSom

skadeförsäkringsföretag.utländsktvestmentföretag eller

visshemmahörande iföretag skall6 § Ett ärstat somanses vara en
lagstiftningen i dennaEuropeiska gemenskapen det enligtmedlem i om

och inte ha hem-hemmahörande i i skattehänseendeär statenstat anses
dubbel-avtal undvikandevist grundi påstat ett avav omen annan

hemvist isådant avtal haföretaget enligtbeskattning. Anses ett en
hemmahörande i denna andraskall detmedlemsstat, varaansesannan

medlemsstat.
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fusion7 § En eller fission skall genomförd det överlåtandenäranses
företaget eller de överlåtande företagen har upplösts.

8 § Vad i fråga det överlåtande företaget gäller vid fusion,sägssom om
det finns flera överlåtande företag, och dessa. Vadvart ettom av som

i fråga det Övertagande företaget gäller vid fission desägs över-om
tagande företagen.

Fusion fissionoch

Villkor för uppskov

villkor för följande:9 § Som uppskov gäller
företagetDet överlåtande skall omedelbart före fusionen eller

ñssionen ha varit skattskyldigt för inkomst åtminstone delav en
verksamheten. Inkomsten får inte ha varit undantagen från be-av

skattning grund avtal undvikande dubbelbeskatt-ettav om av
ning.

företagetDet Övertagande skall omedelbart efter fusionen eller
fissionen skattskyldigt för inkomst sådan verksamhetvara av

det överlåtande företaget beskattats för. Inkomsten får intesom
undantagen från beskattning grund avtalettvara av om

undvikande dubbelbeskattning.av
Beskattningsåret för den överlåtna verksamheten får inte genom
fusionen eller fissionen komma överstiga månader.att arton

Uppskov medges inte företag går i utländskt skade-när ett ettupp
försäkringsföretag.

10 § Föreligger särskilda skäl, skall Skattemyndigheten medge undan-
från villkoret i första9 § stycket Skattemyndighetens beslut fårtag

överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte över-
klagas.

Innebörden uppskovav

11 § överlåtandeDet företaget skall frågai sådan verksamhetom som
i 9 § första stycket 1 och inte2 någon intäkt ellertaavses göraupp

något avdrag grund fusionen eller fissionen eller för det beskatt-av
ningsår avslutas denna.som genom
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inträder i fråga sådan verksamhetövertagande företaget12 § Det om
överlåtande företagetsoch i detförsta stycket 1 2i 9 §som avses

fusionen eller fissionen,tidpunkten försituation vidskattemässiga om
§§.framgår 13-20inte annat av

Räkenskapsenlig avskrivning

avdragvilka reglernaandra tillgångar,inventarier eller13 § Tas om
tillanvisningarna 23 §punkternavärdeminskning i 12-14för av

värdetill högretillämpliga,1928:370kommunalskattelagen är ettupp
får före-följerräkenskaper 12Övertagande företagetsi det än som av

skillnadenendasträkenskapsenlig avskrivningtillämpa tastaget om
fusionenbeskattningsår dåskall detIntäktenintäkt. tas uppupp som

belopp det beskatt-fördelas med likagenomförs ellerfissioneneller
beskattningsåren.följandeoch de tvåningsåret

Underskott

företaget beskatt-hos det överlåtandeunderskott uppkommit14 § Har
fu-beskattningsår avslutasföre detningsåret attnärmast genomsom

genomförs, tillämpas lagen 1993:1539fissionen 7 §sionen eller om
i dettanäringsverksamhet. Med kostnadunderskottavdrag för avsesav

Övertagande före-utgifter detfusionsvederlaget ochfall vid fusion som
företaget. Vid fissionandelar i det överlåtandehaft för förvärvtaget av

utgifterfissionsvederlagen ochmed kostnad somavsumman avavses
företagen haft. Medmeningen de Övertagandei andra som nyanges

det Övertagande företaget.ägare avses
stycket gäller inte vid fusion enligt 12 kap.Bestämmelserna i första

föreningar, ochekonomiska kap. loch 3 lagen 1987:667 7l om
lagensparbankslagen 1987:619 eller kap. och2 10 1 2

medlemsbanker.1995:1570 om
Bestämmelserna första stycket gäller inte heller deti om

Övertagande före fusionen eller fissionenföretaget hade sådant be-
stämmande inflytande överlåtande företagetdet i 4 §över som anges
tredje stycket förlagen 1993:1539 avdrag underskott närings-om av
verksamhet.

Övertagande företaget15 § Det har till avdrag för gammalt under-rätt
skott först det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då fusion-

eller fissionen ägeren rum.
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Bestämmelsen i första stycket gäller inte vid fusion enligt kap.12
l och lagen ekonomiska3 1987:667 föreningar mellan sådanaom
föreningar kooperativa enligt 2 § 8 lagenär attsom anse som mom.

statlig inkomstskatt.1947:576 om
Med gammalt underskott underskott näringsverksamhetavses av

hos
det överlåtande företaget, kvarstår från beskattningsåret när-som

före beskattningsårdet avslutas fusionenmast attsom genom
genomförs,eller fissionen eller

det Övertagande företaget, kvarstår från beskattningsåretsom
förföre det beskattningsår den sedan tidigare bedrivnanärmast

verksamheten då fusionen eller fissionen genomförs.

16 § Bestämmelserna i § gäller inte koncernbidrag har kunnat15 om
med verkan beskattningenvid lämnas mellan det överlåtande och det

företaget beskattningsåretÖvertagande under före, i fråganärmast om

det överlåtande företaget: det beskattningsår avslutassom genom
fusionen eller fissionen genomförsatt

och
det Övertagande företaget: det beskattningsår för den sedan tidiga-

bedrivna verksamheten då fusionenre
eller fissionen genomförs.

17 § Förelåg i fall i 16 begränsning§ avseende koncern-som anges
bidrag enligt 8 lagen§ 1993:1539 avdrag för underskottom av
näringsverksamhet, har dock det Övertagande företaget till avdragrätt
för gammalt underskott först begränsningen skulle ha upphörtnär om
fusionen eller fissionen inte ägt rum.

Kvarstående realisationsförlust på aktier m. m.

Är18 § det Övertagande företaget vid utgången det beskattningsårav
då fusionen eller ñssionen genomförs fåmansföretag enligt punkt 14ett

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen 1928:370 ellerav var
det överlåtande företaget vid ingången beskattningsåret förenärmastav
det beskattningsår avslutas fusionen eller fissionenattsom genom
genomförs företag,sådant gäller 12 § denna lag i frågaett tillrättom
avdrag för underskott enligt 2 § 14 lagen 1947:576 statligmom. om
inkomstskatt endast det Övertagande företaget ägde nioänom mer
tiondelar andelarna i det överlåtande företaget vid den sistnämndaav
tidpunkten.
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Särskilda regler för fission

fissioner skall periodiseringsfonder19 § Vid tillämpning 12 § påav
ersättningsfonderenligt periodiseringsfonder,lagen 1993:1538 om

ersättningsfonder förenligt lagen till avdrag1990:663 rättsamtom
avdrag för underskottunderskott enligt lagen 1993:1539 avom

till avdrag för underskott enligt 2 § 14näringsverksamhet och mom.
fördelas de Övertagandestatlig inkomstskattlagen 1947:576 om

före-överförs till varjeförhållande till det nettovärdeFöretagen i som
skattemässiga värdenaskillnaden mellan denettovärdeMedtag. avses

uppskov medlagen 1998:XXXtillgångarna enligt 10 § om
näringsverksamhet tilltillgångar ivid överlåtelsebeskattningen av

gäller vid be-förpliktelsernaoch de värden påunderpris som
skattningen.

företagutgifter skall detreservering för framtida20 § En övertas av
reserveringen hänför sig till.den verksamhetövertar somsom

driftställe EG-landTillgångar knutna till fast i ett annatett

fusion eller fission tillgångar och förpliktelser21 § Har över-genom
till företagförts från företag hemmahörande i Sverigeär ettett som

Europeiskahemmahörande i medlem iär ärstatsom en annan som
gemenskapen, gäller andra stycket till den del de överförda tillgångarna
och förpliktelserna knutna till plats i medlemsstat, enligtär en en som
avtal undvikande dubbelbeskattning mellan och denSverigeom av

fast driftställe eller, sådant avtal finns, skulleinte hautgörstaten ett om
utgjort fast driftställe bestämmelserna i punkt 3 anvisningarnaett om av
till §k0mmunalskattelagen varit tillämpliga den53 1928:370 i staten.

Vid tillämpning punkt anvisningarna4 till kommunal-20 §av av
skattelagen och lagen 1986:468 avräkning utländsk skatt skallom av

den skatt i den där fastadet driftstället beläget,stat äranses som om
skulle ha förutanutgått lagstiftning där enligt det i 5 § 3 nämndasom

direktivet, faktiskt hade utgått.
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Verksamhetsöverlåtelse

Villkor för uppskov

villkor för uppskov gäller följande22 § Som
före överlåtelsen ha varitsäljande företaget skall omedelbartDet

för inkomst den överlåtna verksamheten ellerskattskyldigt av
får varit undantagen frånverksamhetsgrenen. Inkomsten inte ha

avtal undvikande dubbel-beskattning grund ettav om av
beskattning.

efter överlåtelsenföretaget skall omedelbartköpandeDet vara
eller verksamhets-skattskyldigt för inkomst verksamhetenav

beskattningfår undantagen från påInkomsten inte varagrenen.
undvikande dubbelbeskattning.grund avtalett avav om

och köpande företaget begärUppskov medges endast det säljandeom
det.

Innebörden uppskovav

företagetDet säljande

Vid verksamhetsöverlâtelse skall ersättningen inte23 § tasen upp som
intäkt hos det säljande företaget. stället skall intäkt deI tassom upp
skattemässiga enligt lagenvärdena 10 § l998:XXX uppskov medom
beskattningen vid överlåtelse tillgångar näringsverksamhet tilliav
underpris för andra tillgångar sådana på vilka reglerna i 25-31än
lagen statlig inkomstskatt1947:576 tillämpliga.ärom

Har överlåten egendom i form inventarier andra tillgångarochav
vilka reglerna avdrag för värdeminskning i punkterna 12-14om av
anvisningarna till kommunalskattelagen23 § 1928:370 tillämpligaär
utgjort endast del överlåtarens hela bestånd sådan egendom,en av av
skall skäligt belopp intäkt.ett tas upp som

24 § Realisationsvinst eller realisationsförlust uppkommer hos detsom
säljande företaget vid överlåtelsen skall inte intäkt respek-tas upp som
tive skall inte dras av.

25 § Värdeminskningsavdrag och andra avdrag i punkt 5som avses
första och andra styckena anvisningarna till 22 § kommunalskatte-av
lagen 1928:370 avseende överlåten näringsfastighet eller bostadsrätt
eller dylikt skall inte återföras till beskattning hos det säljande före-
taget.
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säljande företaget får i ersättning skallandelar det26 § De som anses
andra meningen den överlåtnaanskaffade för nettovärdet enligt 19 § av

eller verksamhetsgrenen.verksamheten

köpande företagetDet

ha anskaffat sådana förvärvadeföretaget skallköpande27 § Det anses
stycket för belopp motsvarandei förstatillgångar 23 § ettangessom

hos detnämnda paragrafen skallenligt denden intäkt tas uppsom
säljande företaget.

inträder köpande före-förvärvade tillgångar detfråga övrigaI om
situation inteskattemässigai säljande företagetsdet annattaget om

framgår 31av

reserveringarFonder och m.m.

periodiserings-Periodiseringsfonder enligt lagen 1993:153828 § om
ersättnings-fonder och ersättningsfonder enligt lagen 1990:663 om

skall det köpande företagetfonder hos det säljande företaget övertas av
företagen begär det.om

samtliga tillgångar hos detOmfattar inte verksamhetsöverlåtelsen
andel periodiseringsfondersäljande företaget, får högst så storen av

förhållandet mellan deoch ersättningsfonder övertas motsvararsom
de överlåtna tillgångarna och motsvarandeskattemässiga värdena på

i det säljande företaget vid tidpunkten förvärden på samtliga tillgångar
verksamhetsöverlâtelsen. Med skattemässigt värde värde enligtavses

uppskov med beskattningen vid överlåtelselO § lagen 1998:XXX om
tillgångar i näringsverksamhet till underpris.av

för framtida utgifter29 § Reserveringar skall till den del deövertas
hänför sig till det överlåts.som

köpande företaget får30 § Det inte till avdrag för underskottöverta rätt
förvärvskällai och till avdrag för underskott enligt lagen2 § 14 mom.

1947:476 statlig inkomstskatt.om
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Räkenskapsenlig avskrivning

beträffande det Övertagande företagetsi 13 §31 § Det rätt attsägssom
avskrivningräkenskapsenligfissionen tillämpaefter fusionen eller

sådan avskrivningföretagets tillämpaköpandegäller det rätt attäven
gäller i ställettillverksamhetsöverlåtelsen. Hänvisningen 12 §efter

stycket.första27 §

EG-landdriftställetill fastknutna iTillgångar annatettett

ochtillgångarbeträffande situationeni 21 §32 § Det attsägssom
företagöverförts fråneller fissionfusion ärförpliktelser ett somgenom

hemmahörande iföretagtillhemmahörande i Sverige ärett ensom
gällergemenskapeni Europeiskamedlem närävenärstat somannan

verksamhetsöverlåtelse.överförtsoch förpliktelsertillgångar genom en

fusioner ochfrågakraft den januari 1999. Iträder i llagDenna om
ellergenomförs den dagenförfarandenlagen påfissioner tillämpas som

tillämpas lagenverksamhetsöverlåtelserfrågaI över-omsenare.
låtelser den dagen eller senare.
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ändring itill lagFörslag4 om

70kommunalskattelagen 1928

1928:370kommunalskattelagenföreskrivs i frågaHärigenom om
punkt och 33till 13anvisningarna 22dels punkt 1att av an-av

till skall ha24 §anvisningarnapunkt 1till 23 §visningarna samt av
följande lydelse,

punkter, 1skall införastill §anvisningarna 22idels detatt anya
följande lydelse.och 1 av

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

Anvisningar
till §22

intäkter isamtligahänförsnäringsverksamhet1. intäktTill av
innebär,verksamheten. Dettainflutit ihareller attvaror, sompengar

räknanormaltdenbeskaffenhet,sådan ärskall attintäkten attvara av
inflytande betal-Hit räknasverksamheten.led ioch ingårmed ettsom

tillverkar.eller Dethandlar medskattskyldigedenförning somvaror,
verksamhetenöverlåtelsevidnäringsidkarendåsagda gäller även av

då såöverlåtelseöverlåtelsen.i Denna utgörbefintliga ingålåter varor
verksamheten.affarshändelsen isistadensägaatt

vidinflyterhänförs också vadnäringsverksamhetTill intäkt somav
in-bruk avseddastadigvarandeandra förmaskiner ochavyttring av

beräkningmed dessa vidlikställdaventarier eller tillgångar ärsomav
Även ii fall 2 §ersättningvärdeminskningsavdrag. som avsessomav

ersättningsfonderstyckena lagen 1990:663och tredjeandra upp-om
näringsverk-intäkteller dödsbofysiskbärs utgörett avpersonav en

skattskyldige begär det.samhet denom
näringsverk-Till intäktnäringsverk-Till intäkt avav

hänförs vidare vinst vidvid samhethänförs vidare vinstsamhet
yrkesmässig avyttring rea-avyttring ickeicke yrkesmässig rea-

lisationsvinst andel i sådanandel i sådanlisationsvinst avav
ekonomisk förening iekonomisk förening i som avsesavsessom

lagen 1947:576lagen 1947:576 2 § 82 § 8 omom mom.mom.
såvida inne-statlig inkomstskatt såvida inne- statlig inkomstskatt

betingatshavet andelen betingats havet andelenav av avav
sådan verksamhet. frågasådan verksamhet. IDetsamma om

gäller vinst vid icke yrkesmässig handelsbolag hänförs till intäkt
avyttring medlems fordran näringsverksamhet ocksåav rea-av en

lydelseSenaste 1997:851.
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sådan ekonomisk förening, lisationsvinst vid avyttringen av
medlemskapet betingas andra tillgångar i 27 §om av som avses

medlemmens näringsverksamhet. 1 tillgångar imom., av som avses
frågal handelsbolag hänförs 28 29 § 1 30 § lom mom., mom.

till intäkt näringsverksamhet och 31 § förpliktelsersamtav av
också realisationsvinst vid i 3 § nämnda1avytt- som avses mom.
ring andra tillgångar lag. Avyttrar handelsbolagettav som av- en

i 27§ tillgångar aktie1 eller andel i ettses mom., av annan
i 28 29 § svenskt1 aktiebolag, svensksom avses mom., en

30 § och1 31§ ekonomisk förening, svensktsamt ettmom. av
förpliktelser i handelsbolag3 § eller utländsksom avses en

lag.1 nämnda juridisk med realisations-mom. person
tillämpas bestämmelsernavinst, i

§ lagen2 statlig4 in-a mom. om
komstskatt.

Har tillgång tagits uten ur en
förvärvskälla sker beskattning

tillgången stället hadeisom om
för vederlagavyttrats ett mot-

svarande marknadsvärdet ut-
tagsbeskattning. Vad sagtsnu
gäller dock endast vederlagom
eller vid skullevinst avyttringen
ha intäkttagits upp som av
näringsverksamhet och särskilda
skäl uttagsbeskattning intemot
föreligger. bränsleUttag frånav
fastighet taxeradärsom som
lantbruksenhet för uppvärmning

den skattskyldiges privat-av
bostad på denna beskattas
Uttag andra aktier sådanaänav

omsättningstillgångarutgörsom
enligt punkt 4 anvisningarnaav
till §21 beskattas hellerinte om
aktierna delats eller skiftats ut
enligt 3 § 7 fjärde stycketmom.
eller §3 8 tredje stycketmom.
lagen statlig inkomstskatt.om

Uttagsbeskattning sker också
vid omfatt-i ringaänuttag mer
ning Värdet bilför-tjänst.av av
mån beräknas enligt bestämmel-
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ochpunkterna 2 4i an-avserna
till 42visningarna

skallUttagsbeskattning även
förutsättningske under sär-att-

före-skäl detskilda intemot
ligger-

för-verksamheten i enom
upphört,värvskälla har

näringsidkare upp-om en
förskattskyldig in-hört att vara

förvärvskälla,komst av en
för-inkomst av enom
frånundantasvärvskälla skall
avtalgrundpåbeskattning ettav

dubbel-undvikande avom
ellerbeskattning

hartillgångifråga somom
del för-förts frånöver av enen

del,värvskälla till omannanen
deleninkomst den senare menav

undantagenden förrainte ärav
påSverigefrån beskattning i

undvikandegrund avtal avav om
dubbelbeskattning.

stycketIfall isjätteavsessom
uttagsbeskattningoch skall32

deltill den till-dock skeinte
knutitsförvärvskällangångarna i

driftställetill fast Sverige.iett
endast delUndantas in-en av

från förvärvskällakomsten en
från beskattning grundpå av

dubbel-avtal undvikandeom av
stycketbeskattning, gäller sjätte

tillgångar hänförliga3 ärsom
till motsvarande del för-av
värvskällan.

tillgång1 Uttaga. av en
skall behandlas till-som om
gången ersätt-avyttrats mot en

marknads-ning motsvararsom
uttagsbeskattning.värdet
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Vad första stycketisägssom
har motsvarande tillämpning vid

värdettjänst,uttag av om av
tjänsten Uttagringa.är än imer
form användande bil skallav av
värderas enligt bestämmelserna i
punkterna och2 4 anvis-av

till 42ningarna
Med den skatt-%g attavses

skyldige tillgodogör till-sig en
gång eller från för-tjänst en
värvskälla för del elleregen

föra den till elleröverattgenom
tillhandahålla den för-i annan
värvskälla.

Uttag föreligger denäven om
skattskyldige eller handels-ett
bolag han delägare iärsom
överlåter tillgång eller till-en
handahåller tilltjänsten annan

ellerersättningutan mot er-
understiger mark-sättning som

nadsvärdet detta ärutan att
affärsmässigt motiverat.

fallI fjärdeisom anges
stycket skall, uttagsbeskatt-om

sker, förvärvarenning haanses
anskajfat tillgången eller tjänsten
för motsvarandeersättningen
marknadsvärdet.

Med marknadsvärde avses
det det kanpris antas attsom
den skattskyldige eller om-
överlåtaren handelsbolagär ett

detta kan erhålla tillgångenom-
eller bjudstjänsten på mark-ut
naden under villkor medsom
hänsyn till den skattskyldiges
affärsmässiga framstårsituation

naturliga.som
Uttagsbeskattning skall inte

ske
vid bränsle frånuttag av
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fastighet taxeradärsom som
lantbruksenhet för uppvärmning

skattskyldigesden privat-av
bostad på denna,

vid andra aktieruttag av
sådanaeller andelar än ut-som

omsättningstillgångar enligtgör
tillpunkt 4 anvisningarnaav

eller andelarna§ aktierna21 om
skiftats enligt §delats eller 3ut

tredjeeller §3 87a mom.mom.
lagen 1947.5 76stycket om

inkomstskatt ellerstatlig
överlåtelsevid uttag genom
andel,aktie eller annan omav

§bestämmelsen 2 4i a mom
statligstycket lagenförsta in-om

tillämplig.komstskatt är
lagen l998sXXzUI om upp-

vidskov med beskattningen över-
tillgångarlåtelse i närings-av

underpris finnsverksamhet till
uttagsbe-bestämmelser attom

skall ske fallskattning inte i vissa
fjärdevid iuttag angessom

överlåtelsestycket formi avav
tillgång.en

skallUttagsbeskattningb.1
skeäven

för-verksamheten i enom
värvskälla har upphört,

näringsidkare harom en
skattskyldig förupphört att vara

inkomst förvärvskälla,av en
inkomst förvärvs-om av en

från beskatt-källa skall undantas
avtalpå grundning ett omav

undvikande dubbelbeskattningav
eller

fråga tillgångi om en-
från delhar förts översom en av

delärvärvskälla tillen en annan
deninkomst senareom av-
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delen den förrainte ärmen av
undantagen från beskattning i

grund avtalSverige på av om
dubbelbeskatt-undvikande av

ning.
fall förstaI isom avses

stycket och skall uttagsbe-2 3
dock ske till denskattning inte

tillgångarna förvärvskällandel i
till fast driftställeknutits iett

endast delSverige. Undantas en
från förvärvs-inkomsten enav

beskattning på grundkälla från
undvikandeavtal avav om

förstadubbelbeskattning, gäller
hän-stycket tillgångar3 ärsom

motsvarande delförliga till av
förvärvskällan.

till 23 §
13.2 för värdeminskning sina in-skattskyldig har till avdragrätt av

i denna anvisningspunkt räkenskapsenligventarier enligt reglerna om
förutsättning för detta gälleravskrivning. Som

haft bokföring avslutas medden skattskyldige har ordnada att som
årsbokslut;

b avdraget avskrivningen i räkenskaperna;att motsvarar
tillfredsställande utredning föreligger inventariernasc att om

skattemässiga restvärde;
d inventarierna avskrivna belopp redovisas sådantochatt ett

i den skattskyldiges räkenskaper och i företedd utredningsätt att trygg-
het föreligger vinster vid avyttring tillgångarna inte undgår be-att av
skattning; samt

e den skattskyldige inte årsbokslut för detupprättatatt när-om-
föregående räkenskapsåret- det bokförda värdet inventariernamast av

före avskrivning bestämts med utgångspunkt i inventariernas skatte-
mässiga restvärde vid beskattningsårets ingång.

Som anskaffningsvärde för Som anskaffningsvärde för
inventarier skall då in- inventarier skall då in-anses, anses,
ventarierna har förvärvats ventarierna har förvärvatsgenom genom
köp, byte eller därmed jämförligt köp, byte eller därmed jämförligt
fång, den verkliga utgiften för fång, utgiften för deras an-

2 Senaste lydelse 1992:1343.
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då in- skaffande, varvid hänsyn skallderas anskaffande och,
förvärvats till bestämmelsen punktventarierna har 1itas a

marknadsvärde femte stycketderas anvisningarnasätt,annat av
inventariernaförvärvet. till 22 och, dåvid tiden för Har in-

har förvärvatsingått i närings- sätt,ventarierna annaten
marknadsvärde vid tidenskattskyl- derasverksamhet, densom

den skatt-för förvärvet.dige har förvärvat på Harsättannat
skyldige eller någon, ståreller byte ellerköpän somgenom

åtgärd förhonom vidtagitfång, skall,därmed jämförligt nära,om
skall kunnaden skattskyldigeomständighetersärskildainte att

tillgodoräkna sig högreanskaf-föranleder ettannat, an-som
skaffningsvärdeförningsvärde äninventarierna som synes

dettarimligt och kan detdet för den tidigare attantasägarenanses
obehörigför beredahar skettskattemässigagällande attrest-

beskattningsavseendeförmån iskattskyldigedenvärdet. Har
anskaff-skalldem,honom någoneller någon, står avsom
jämkas.ningsvärdet i skälig månåtgärd för denvidtagitnära, att

skall kunna tillgo-skattskyldige
anskaff-högredoräkna sig ett

rimligtningsvärde än synessom
haroch kan det dettaantas att

obehörigskett för beredaatt
beskattningsavseendeförmån i

skall anskaff-någon dem,av
skälig mån jämkas.ningsvärdet i

kontraktsavskrivningmedgivits avdrag förskattskyldigHar av-
anskaffats beskattningsåret, skallhar underseende inventarier, som

utgiften minskad med detanskaffningsvärde den verkligasom anses
tidigare avdraget.medgivna

beskattningsår med högstAvdrag för avskrivning får för visst göras
bokfört värde inventariernaför år räknat på30 procent av summan av

för Föregående räkenskapsår ochenligt balansräkningen närmast an-
skaffningsvärdet anskaffadesådana under beskattningsåret inventa-
rier, fortfarandevilka vid beskattningsårets utgång tillhörde närings-
verksamheten. Vad gäller under beskattningsåretnärsagts oavsettnu
inventarierna har anskaffats.

Har inventarier, har anskaffats före beskattningsårets ingång,som
under beskattningsåret eller har den skattskyldige till för-avyttrats rätt

säkringsersättning för inventarier, har förloradegått under beskatt-som
ningsåret, medges särskilt avdrag med belopp motsvarande deniett an-
ledning avyttringen eller försäkringsfallet uppkomna intäkten. Av-av
draget får dock inte överstiga underlaget för beräkning avdrag enligtav



örfattningsförslag52 F SOU 1998:1

avdragfjärde stycket. den skattskyldige fåttHar skallsagtssom nu
nämnda underlag fastställas till motsvarande lägre belopp.

särskilt högt pris eller eljestHar särskilt hög utgift för inventa-ett en
rier berott de skall utnyttjas för särskilt arbetstillfälle eller föratt ett

konjunktur, bli endast tillfällig, eller liknandeväntasen som av annan
omständighet, medges för beskattningsår,det varunder inventarierna
har anskaffats, avdrag för sådant överpris eller sådan merutgift. Om av-
drag har medgivits, skall avdrag enligt bestämmelserna isagtssom nu
fjärde stycket beräknas därefter återstående del anskaffningsvär-av
det.

föreskrivs får avdrag för avskrivning medOavsett vad medgesovan
belopp erfordras för det bokförda värdet inte skall överstigaattsom
anskaffningsvärdet vilkasamtliga inventarier, vid beskattningsåretsav
utgång tillhörde näringsverksamheten, sedan från detta värde har av-

avskrivningräknats beräknad årlig 20 Visar den skatt-procent.aven
skyldige inventariernas verkliga värde understiger sålundaävenatt ett
beräknat avdrag för den avskrivningvärde, medges ytterligare som
motiveras detta.av

Då inventarier, h anskaffats under beskattningsåret, avyttras,som ar
förloras eller under förår, medges avdrag anskaff-utrangeras samma
ningsvärdet. Med avyttring likställs inventarier närings-att tas ut ur
verksamheten för tillföras förvärvskälla eller för användasatt attannan
för ändamål. bestämmelserna i framgårAv 22 § med anvisningarannat

belopp, erhålls vid avyttring inventarier, i sin helhet skallatt tassom av
intäkt näringsverksamhet.upp som av

skattskyldig gjortHar avskrivning med belopp i räkenska-större
han får dra vid taxeringen, föranleder inte detta detän attperna av

värde, vilket räkenskapsenlig avskrivning beräknas, påverkas. Det
överskjutande beloppet får i stället dras årlig avskrivningav genom
efter 20 för helt år, räknat från och med beskattningsåret efterprocent
det under vilket avskrivningen i fråga verkställdes.

Den omständigheten vid tillämpning bestämmelsernaatt av ovan
avdrag vid beskattningen skall med avskrivning enligtöverensstämma
räkenskaperna inte hinder för skattskyldig efter övergång tillutgör att
räkenskapsenlig avskrivning avdrag enligt räkenskaperna till-utöver
godogöra sig avdrag för sådana avskrivningar, har gjorts i räken-som
skaperna före övergången inte har föranlett avdrag vid beskatt-men
ningen. Avdrag för sådant belopp årlig avskrivning efter 20görs genom

för helt år.procent
Har skattskyldig före övergång till räkenskapsenlig avskrivning

tillgodoräknats värdeminskningsavdrag vidstörre taxeringen enligtän
räkenskaperna, skall, för åstadkommande överensstämmelse mellanav
inventariernas bokförda värde och deras skattemässiga restvärde, det
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detrestvärde understigerskattemässigainventariernasvarmedbelopp,
första be-under detskattepliktig intäktbokförda värdet, tas somupp

gäller, eller,avskrivningräkenskapsenligvilketförskattningsår, om
nämnda beskatt-tredjedel förmeddet,skattskyldige begärden en

följande åren.de tvåochningsår och närmastettvart av
förlustmedges förAvdragför för- 33.33.3 medgesAvdrag

avyttringyrkesmässigickevidyrkesmässigvid ickelust avytt-
tillgångrealisationsförlusttill-realisationsförlustring avav

fråga vil-förpliktelse ielleri frågaförpliktelsegång eller omom
i ställetrealisationsvinsti ken,realisationsvinstvilken, omom

skullevinstenuppkommit,hadeuppkommit, vinstenhadestället
näringsverk-intäktha utgjortintäktutgjorthaskulle avav

inkomstberäkningenVidsamhet.inkomst-Vidnäringsverksamhet.
handelsbolag begränsasihandelsbolagiberäkningen ett av-ett

realisationsförlustfördragetrealisa-foravdragetbegränsas
tredjei 3§ 2mom.i 3§tionsförlust sättsätt angesanges

1947:576lagenstycketlagenstyckettredje2 ommom.
såvida inteinkomstskattstatliginkomst-statlig1947:576 om

eller för-tillgångeninnehavetinnehavetsåvida inteskatt avav
närings-betingaspliktelsenbe-förpliktelsenellertillgången av

denbedrivsverksamhetnäringsverksamhettingas avsomsomav
skattskyldige ellerellerskattskyldigedenbedrivs annan somav

äganderättsför-hänsyn tillmedtillmed hänsyn ägan-annan som
organisatoriskaellerhållandenorgani-ellerderättsförhållanden

denståkanförhållandenförhållanden kansatoriska ansesanses
skattskyldige Avyttrarskattskyldigestå nära.den ettnära.

tillgånghandelsbolag somen
statlig§§ lagen27-31i omavses

med realisations-inkomstskatt
b§förlust, tillämpas 2 4 mom.

nämnda lagen.den

till 24
beräkningenbokföring skallhaft ordnad1.4 skattskyldig harFör som

iakttagande be-bokföring medgrundval hansinkomst ske avavav
inkomstberäkningenanvisningspunkt. Vidstämmelserna i denna tas

inbegripet djur, rå-däritill in- och utgående lagerhänsyn av varor,
tilltill pågående arbetenmaterial, hel- och halvfabrikat samtm.m.,

i lager o.d. fåravsättningar.fordrings- och skuldposter Reservsamt
och fjärde styckena.tillämpning punkt tredjebeaktas endast vid 2av

3 Senaste lydelse 1994:1855.
l lydelse 1995:1613.Senaste
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Värdet utgående lager, pågående arbeten fordrings- och skuld-samtav
avsättningar bestäms med hänsyn förhållandenatill vid be-poster samt

skattningsårets utgång. Som värde ingående lager, pågående arbetenav
fordrings- och skuldposter och avsättningar värdetsamt tas när-upp av
föregående beskattningsårs utgående lager, pågående arbetenmast samt

fordrings- och skuldposter och avsättningar.
det bokfördaHar resultatet påverkats bland intäkterna harattav

tagits belopp, inte skall beskattas inkomst, eller uteslutitsupp som som
belopp, borde ha medräknats, eller bland kostnaderna har tagitssom

belopp, inte avdragsgilla vid inkomstberäkningen, skallärupp som re-
sultatet justeras så det kan läggas till grund för inkomstberäkningenatt
enligt denna lag. fallI de resultatet har påverkats lager, pågåendeattav
arbeten eller fordringspost har tagits med för lågt belopp ellerupp
skuldpost eller avsättningar förmed högt belopp skall dock på yrkande

den skattskyldige justering det bokförda resultatet underlåtas iav av
den mån det uppenbart denne i överensstämmelse med reglernaär att -
för inkomstberäkning i denna lag avskrivningarstörregenom an--
läggningstillgångar skett skulle ha kunnat redovisa lägreän ettsom re-
sultat det skulle framkomma efter justeringen.än som

Vid beräkning inkomst enligt bokföringsmässiga grunder skallav
iakttas, inkomst skall ha åtnjutits under det år, då den enligtatt en anses
god redovisningssed eller enligt vad beträffande jordbruk all-ärsom

brukligt bör intäkt i räkenskaperna,mänt in-tas ävenupp som om
komsten inte har uppburits kontant eller eljestännu kommit den skatt-
skyldige tillhanda i form levererade fullgjorda prestatio-t.ex. av varor,

eller på härmed jämförligt Vad gäller i frågaannat sätt.ner som om
inkomstposterna tillämpas också i fråga utgiftsposternaom .I fråga tiden för inkomst- och utgiftsposters upptagande enligtom
bokföringsmässiga grunder tillämpas i allmänhet det förfaringssättet,

fordringar inkomst under det år, då deatt uppkommer, ochtas upp som
hänförs till inkomsten för deträntor år, vilketatt de belöper, i bägge

fallen oberoende de verkligen har influtit under nämnda år ellerav om
Åinte. andra sidan bör förskottsvis influtna till ellerräntor, störresom

mindre del belöper kommande år, till denna del bokförings-ett
mässigt hänföras till det sistnämnda årets inkomst. Avdrag för ränta
lån lånefond för lån med uppskjutenstatens åtnjuts för det årräntaur
då har betalats.räntan

Vid tillämpning föregående stycke skall iakttas bl.a. värdetattav av
avyttrade skall fakturering inteäven skett redovisasvaror om som- -
fordran, såvida levererats till den före årets utgång.ägarenvarorna nye

Har avverkningsrätt till skog upplåtits betalning, skallmot som er-
läggas under loppet flera år, får intäkt för varje år dentasav som upp
del köpeskillingen influtit under år.av som samma
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fas-för reparation och underhållför kostnaderfråga avdragI avom
fjärde styckena anvisningarnatredje ochtighet gäller punkt 4även av

till 23
skattskyldigesfrångående denbeskattningsmyndighet, medOm av

inkomst förinkomstberäkning,grundaderäkenskaperhans ettsom
vinst förstbokföringen framkommeribeskattat vinst,år ettsomsom

då vinstenför det följande år,inkomstberäkningenskall vidår,senare
justerasbokförda resultatsistnämnda åretsdetredovisas i bokföringen,

gånginte beskattasbeskattade vinstenredandensådant sätt att en
till.

beskattningsmyndighetfall,för detMotsvarande gäller ansett attatt
vid in-får beaktasavdragsgill, inteför sigi ochförlust, ären som

ellerräkenskapernaredovisats idå denför det årkomstberäkningen
skattskyldigesdenår frångåttfall visstbeskattningsmyndighet i annat

inkomstberäkning.följande årspåverkardetbokföring sådant sätt att
vid denegendomavseende visseller utgifter närmastintäkterHar

tillhänförtsinkomstskatttill statligtaxeringenföregående
aktuella taxeringen ivid denbeskattningkapital och skerinkomstslaget

sådanaskattskyldigenäringsverksamhet skall deninkomstslaget ta upp
förerfordrasavsättningaroch skuldposteringående tillgångs- samt som

eller lämnasbeskattas två gångerutgift inte skallellernågon intäktatt
tillämpligt inkomstslag.skiftetgrundobeskattad avav

lagenlagen 3 § 7-11§ 7-113 mom.mom.
statlig inkomst-1947:576inkomst-statlig1947:576 omom

tillämp-har motsvarandetillämp- skattmotsvarandeskatt har
inkomstning vid beräkninginkomstning vid beräkning avavavav

näringsverksamhet. Vid beräk-beräk-näringsverksamhet. Vid
ellerrealisationsvinstrealisationsvinst eller ningning avav

hänför-realisationsförlusthänför-realisationsförlust ärär somsom
näringsverksamhet tilläm-lig tilllig till näringsverksamhet tilläm-

§1-5 27 1-27 § 24§24§ 1-5 1- pas mom.,pas mom.,
30 §3 28 29 § 1§ l 30 §4 28 29 mom.,mom.,mom., mom.,

nämnda lag.lag. och 31 §och § nämnda 11 31 mom.mom.

frågaträder i kraft den januari och tillämpas iDenna lag l 1999 om
inträffarhändelser den dagen ellersom senare.
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5 Förslag till lag ändring i lagenom

1947:576 statlig inkomstskattom

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1947:576 statlig in-om om
komstskattl

dels § skall upphöra gälla,27 4att attmom.
dels och2 § 4 9 10 3 §7, och 12 6 §att a, mom., a mom.,

l 7 § 8 24 § 2 skall ha följande27 § 2samtmom., mom., mom. mom.
lydelse,

dels det i skall införas2 § och b i1 4 3 §att moment,nya a mom.,
och i 24 §7 lett nytt moment, ett nytt moment,a mom., a mom., av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
mom1 Bestämmelserna i 3-6, 18-25, 27, 31-34, och41-43, 65

66 kommunalskattelagen 1928:370 tillämpas också vid taxeringen
till statlig inkomstskatt deni mån inte följer denna lag.annat av

I den mån bestämmelserna i kommunalskattelagen eller i denna lag
meddelade, med stadganden i kommunalskattelagen likartade be-
stämmelser tillämpliga vid taxeringen till statlig inkomstskatt, skallär

anvisningarna till kommunalskattelagen iäven motsvarande delar
tillämpas.

För juridiska juridiskaFörutom utompersoner personer
dödsbon gäller bestämmelserna i dödsbon gäller bestämmelserna i
fjärde-nionde styckena. fjärde-tionde styckena.

Beskattningsåret det Beskattningsåret detutgörs utgörsav av
räkenskapsår slutat räkenskapsår slutatnärmast närmastsom som
före taxeringsåret. fråga föreI taxeringsåret. frågaIom om
verksamhet vilken bok- verksamhet vilken bok-
föringslagen 1976:125 inte föringslagen 1976:125 inteär är
tillämplig skall beskattningsåret tillämplig skall beskattningsåret

kalenderår. kalenderår. Vid sådan fu-avse avse
eller fissionsion 2isom anges

respektive § lagen3 1998.XX0
uppskov med beskattningenom

vid fusioner, fissioner och verk-
samhetsöverlåtelser be-utgörs

Senaste lydelse lagens rubrik 1974:770.av
2 Senaste lydelse 1995:1614.
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skattningsåret för det Övertagan-
de företaget såvitt denavser

verksamheten tidenövertagna av
från ingången räkenskapsåretav
för det överlåtande företaget till
utgången räkenskapsåret förav
det Övertagande företaget.

förvärvskälla. kommandit-hänförs till FörAll inkomst samma
bolaget i den mån avdragetavdrag för underskott idelägare medges

tidigare års taxeringar inte överstigermedgetts vidoch avdrag ettsom
eller, det be-vad i bolagetdelägarenbelopp sattmot omsom svarar

högre, detta belopp. Föråtagit sigdelägarenlopp sätta är senaresom
övriga delägare ii förhållande tillhandelsbolagsådana delägare i som

förbindelserför bolagetsförbehållit sig begränsatbolaget ett ansvar
motsvarande det hanhögst beloppmed sammanlagtmedges avdrag ett

beräk-underskott medges avdrag vidöverskjutandeför. Föransvarar
beskattningsår.följandening inkomsten från bolaget närmastav

vad följernäringsverksamhet räknasintäktTill utöver avsomav -
kapitalavkastning, vinst realisa-styckena löpandeförsta och andra -

och sådana för-yrkesmässig avyttring tillgångartionsvinst vid icke av
inte frikalladlotterivinstpliktelser i 3 § 1 ärsamt somsom avses mom.

kommunalskattelagen.enligtfrån beskattning 19 §
för-begränsning i 14Ränteutgift och med den mom.som anges --

yrkesmässig avyttring tillgångarrealisationsförlust vid ickelust av
omkostnad i näringsverksamhetoch förpliktelser räknas även närsom

Avdrag medges inte fördetta inte följer första och andra styckena.av
eller för andra liknande insatser i lotteri.utgifter för inköp lottsedlarav

realisa-Vid beräkning realisa- Vid beräkning avav
realisationsförlusttionsvinst realisationsförlust tionsvinst ellereller

följer tillämpas vad följertillämpas vadutöver utöversom som- -
första stycket- och första stycket §25 § 1-9 25 1-av av -

och och11 26 § 1-8 9 26 § 1-8samtmom. mom. mom.
Vid tillämpning §10 25mom. av

11 eller § skall26 10mom. mom.
dock gälla 90att procent av en
förlust avdragsgill.är

Det värde tillgångar i 6 till vid in-tassom som avses a mom. upp
komsttaxeringen skall höjas i den mån den skattskyldige delat medelut
eller på förfogat uppkommen vinst i omfattningsätt överannat en som
inte lagligen kunnat ske tillgångarna tagits till det skattemässi-om upp

värdet i räkenskaperna.ga
Upplöses företagett som an-

§ lagen5 1998:GYXiges om
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uppskov med beskattningen vid
jissioner och verksam-fusioner,

hetsöverlåtelser sådangenom en
fusion eller fission 2isom anges

§ nämnda lagenrespektive den3
Övertagandeoch innehar det

eller andraföretaget aktier an-
överlåtande företagetdelar deti

skalllagertillgångar,utgörsom
förandelarna ha avyttratsanses
detersättning motsvararsomen

dem vid be-värde gäller försom
skattningen.

Avyttrar1 etta mom.
aktiebolag, svensksvenskt en

svenskförening,ekonomisk en
svensktsparbank eller ömse-ett

skadeförsäkringsföretagsidigt ett
finansiellt instrument angessom

stycket, undantas hälftenandrai
realisationsvinst frånav en

Uppkommer förlust,skatteplikt.
hälften för-räknas endast av

omkostnad.lusten Dettasom
förlust ifallgäller dock inte som

§ första24 2ianges mom.
ochstycket 1

förstaBestämmelserna i
stycket avser

aktie eller andel i ettannan
svenskt aktiebolag, svensken
ekonomisk förening eller ut-en
ländsk juridisk betrafan-person
de vilken gäller utdelningatt, om

andelen lämnas, den skatt-på
skyldige enligt bestämmelserna i

§ treafie-åttonde7 8 mom.
skulle undantagenstyckena vara

från skattskyldighet för utdel-
andelen behålls underningen om

beskattningsåret och
finansiellt instrumentannat

§ under27 1isom anges mom.
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förutsättning den skattskyl-att
dige innehar andelar isom anges

det företag1 i in-gett utsom
strumentet.

Gäller fråga finan-i ettom
siellt hela beloppetinstrument att

vid skallvinst avyttringav en en
intäkt inträjfaroch itas upp som

handägares omstän-samma en
dighet medför hälftenattsom av

skall undantas frånvinsten
skatteplikt, skall instrumentet an-

ha för prisavyttrats ett mot-ses
svarande marknadsvärdet och
köpts tillbaka för prissamma
fiktiv Konsekvensenavyttring.

densamma det frågaiär om om
finansiellt gällerinstrumentett
hälften viavinstatt av en en av-

undantas från skattepliktyttring
och det handi ägaressamma
inträffar omständigheten som
medför hela beloppetatt av en

skall intäkt.vinst tas upp som
vid fiktivVinst avyttringen

skall till beskattning närtas upp
andelen Motsvarandeavyttras.
gäller betráfande avdrag för
förlust.

mom.3 Bestämmelserna4 i
andra-åttonde styckena nedan
gäller ifråga fusioner enligtom

14 kap. § aktiebolags-22
lagen 1975:1385,

12 kap. 3 och §§ lagen8
1987:667 ekonomiska före-om
ningar,

11 kap. och1 18 §§ bank-
aktiebolagslagen 1987:618,

kap.7 och §§2 8 spar-
bankslagen 1987:619,

3 Senaste lydelse 1996:1227.
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§§ lagenoch 8kap. 210
medlemsbanker,1995:1570 om

§§för-ochkap. 18115 a
säkringsrörelselagen 1982: 713.

lik-ochfordringarlager,Har
hos dettillgångarnande över-

tillföretagettagande tagits upp
värdedetvärde ihögre än som

gäller förbeskattningsavseende
skallöverlåtande företaget,det

företagetÖvertagandedet ta upp
intäkt.mellanskillnaden som

markanlägg-byggnad,Har
ellermaskin inven-ning, annat

ellerhyresrätttarium, patenträtt,
goodwillstillgång över-naturav

beräkningskall vidtagits av
ochvärdeminskningsavdrag av

oavskrivetåterstårvad avsom
anskaffningsvärdetillgångens

ochöverlåtandesom omanses
Övertagande företag utgjort en
skattskyldig.

andraellerHar inventarier
skrivasfårtillgångar av en-som

räkenskapsenligförreglernaligt
och haravskrivning övertagits

räkenskapernadessa tillgångar i
vadtill värdehögretagits änupp

stycket, hartredjeföljersom av
företagetdet Övertagande rätt att

tillämpafusionenefteräven
avskrivning.räkenskapsenlig

gällerförutsättningSom att
mellanskillnaden in-tas somupp

beskattningsår dåtäkt under det
genomförs eller medfusionen en

nämnda beskatt-tredjedel för
och de tvåningsår och vart ett av

följande åren.närmast
skall be-skogHar övertagits

träffande skogens anskaffiings-
värde och gällande ingångsvärde
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Överlåtande ochanses som om
Övertagande företag utgjort en
skattskyldig.

betalningsansvaret förHar
framtida utgifter ochÖvertagits

det företagethar Överlåtande
medgetts avdrag för utgifterna
skall beloppett motsvararsom
avdraget intäkt hostas somupp
det Övertagande företaget. Av-
dragsrätten för det Övertagande
företaget med utgångs-prövas
punkt de förhållandeni som
gäller vid utgången beskatt-av
ningsåret.

skall leda till försäk-Fusionen 4 Harinte ettmom.
någon skattepliktig realisations- ringsföretags försäkrings-hela

eller avdragsgill realisa- bestånd Övertagitsvinst ett annatav
tionsförlust försäkringsföretag,för något de del- gäller följan-av
tagande företagen. till- de. överlåtande företagetAvyttras Det
gångar vid fusio- skall intäktnågonÖvertagits inte tasom upp

skall vid bedÖmandet frå- eller något avdrag pågöranen av
skattepliktig realisa- grund överlåtelsen. Det över-gan om av
eller avdragsgill tagande företagettionsvinst inträder detirea-

lisationsförlust uppkommit Överlåtande företagets skatte-anses
Överlåtande och såvitt gällermässiga situationöver-som om

tagande företag skatt- den verksamheten.utgjort övertagnaen
skyldig. Vad gällersagtsnu
också då försäkringsföretagsett
hela försäkringsbestånd över-
tagits försäkrings-ett annatav
företag.

Det Övertagande företaget
har till avdrag förrättsamma
underskott 14isom avses mom.

det Överlåtande företagetsom
skulle ha haft fusionen inteom

Om moderbolagetägt rum. var
fåmansföretag enligt punkt 14ett

till §32 kom-anvisningarnaav
munalskattelagen I 928.3 vid70
utgången beskattningsåretav
eller dotterbolaget sådantettvar
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detföretag vid ingången när-av
föregående beskattnings-mast

krävs dock moderbolagetåret att
ägde tiondelarnioän avmer

dotterbolaget vid denaktierna i
tidpunkten. Vid fu-sistnämnda

före-mellan ekonomiskasion
krävs båda före-ningar att

koope-ningarna är att somanse
enligt 8rativa mom.

realisationsför-Avdragsgill
lust uppkommainte när enanses
juridisk icke yrkesmässigtperson

egendom eller rättighetöverlåter
§§ till25-31isom enavses

dejuridisk person omannan
båda juridiska ärpersonerna

och dotterföretagmoderföretag
under huvudsakeller står i ge-

detledning. Om över-mensam
skall beskattastagande företaget

för hänförlig tillinkomst ärsom
eller rättighetenegendomen

bestämmelsernatillämpas om
värdeminskningsavdrag im.m.

styckena.tredje och femte När
eller rättighetenegendomen se-

skatte-beräknasavyttrasnare
pliktig realisationsvinst eller av-
dragsgill realisationsförlust som

överlåtande och Övertagandeom
företag skattskyldig.utgjort en

Skattepliktig realisationsvinst
uppkommainte ju-näranses en

ridisk icke yrkesmässigtperson
överlåter aktiebolagaktie elleri
andel handelsbolag, ekonomiski

förening eller utländsk juridisk
till företag inomettperson

koncern. förutsätt-Somsamma
gäller moderföretagetning iatt

koncernen aktiebolag,är ett en
ekonomisk förening, sparbanken
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eller ömsesidigt skadeförsäk-ett
ringsföretag, det överlåtandeatt
företaget samtidigt ingårinte i en

koncern den vilkeniänannan
det Övertagande företaget ingår

den överlåtna aktiensamt att
eller andelen innehas ledettsom

koncernens verksamhet. Vidarei
krävs det Övertagande före-att

skulle beskattats härhataget om
det omedelbart efter övertagan-
det aktien eller andelen.avyttrat

aktien eller andelenNär senare
skattepliktigberäknasavyttras

realisationsvinst eller avdrags-
gill realisationsförlust som om
överlåtande Övertagandeoch

skattskyldig.företag utgjort en
fusionsamband med sådanI

första stycket skallisom avses
punktuttagsbeskattning enligt 1

till §22anvisningarnaav
kommunalskattelagen ske.inte

tillgång delats tillHar uten
företag frikallat frånärett som

skattskyldighet för utdelningen
enligt § tillämpas be-7 8 mom.
stämmelserna andra, tredje ochi
femte styckena sjundesamt
stycket första och andra

det utdelandemeningarna om
företaget uttagsbeskattatsinte
enligt punkt J anvisningarnaav
till § kommunalskattelagen.22

mom/När4 aktiebolag, 4 Avyttrar juri-etta a mom. en
ekonomisk förening, disk icke yrkesmässigten en spar- person en

bank eller ömsesidigt skade- andel företag med realisa-iett ett
försäkringsföretag samtliga till företagtionsvinstäger in-ett som
andelar utländskt bolag ochi går koncern säl-iett samma som
överlåter dessa till skalljaren, vinstenett annat ut- tas upp som
ländskt bolag får Riksskatte- intäkt först omständighetnär en

4 Senaste lydelse 1996:1227.



SOU 1998:1örfattningsförslag64 F

medför andelenintro/farbe-befrielse frånmedgeverket attsom
företaginnehaslängrerealisationsvinst inteskattning ettavomav

koncerntillhördet.skäl talarsärskildainte mot somsammasom
säljaren.detförutsättningEn över-är att

säljarenUpplösessamtligalåtande företaget äger genom
ellerfusionlikvidation ellerÖvertagande bo-detandelar i

respektive2fissionÖvertagande idetlaget och att angessom
I998IXXÅÖ§ lagenför 3skattskyldigtbolaget inte är om upp-

vidmed beskattningenskovhärdriftställefast iinkomst från
verksam-ochfusioner, fissioneravyttradeskall detVidarelandet.

skallhetsöverlåtelser, vinsten ihemmahörande ibolaget vara
intäktstället närdetland tasövertagan- somuppsomsamma

Motsvarandeinträjfar.dettaavyttrade bolagetbolaget.de Det
säljarengällerindirekteller ettdirektfår inte av-genomom-

dubbel-undvikandetalellermedandelar röst- aväga omen
erhåller hemvistbeskattning iöverstigande 25 ettkapitalandel

land.hemma-bolag annati ärprocent som
köparenAvyttrarland. etthörande i genomannat

§ lagen1andelsbyte ifårbeslutRiksskatteverkets angessom
uppskov med be-förvalt- 1 9989000till allmänöverklagas om
andelsbytenvidskattningenningsdomstol. an-, ingårtill någondelen iintesom

uppskoverhållsochkoncernen,
skallbeskattningen,med vinst

stycketförstai tas uppavsessom
säljaren försthosintäkt närsom

andels-den vidköparen avyttrar
andelen eller,bytet mottagna om

koncern-sker tidigare,detta när
mellan säljarengemenskapen

bryts.och köparen
första-tredjeDet isägssom

vidgällerstyckena vinstäven
fiktiv iavyttring angessom

tredje stycket.1 a mom.
bestämmel-villkor förSom att

styckenaförsta-jjärdeiserna
gäller föl-tillämpligaskall vara

jande:
Moderföretaget koncer-i

svenskt aktie-skall ettvaranen
ekonomisk före-bolag, svensken

sparbank ellersvenskning, etten
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svenskt ömsesidigt skadeförsäk-
ringsföretag.

Säljaren får ingåinte i en
koncern den vilkeniänannan

köparen ingår.
Säljaren skall tillsammans

med andra företag koncerneni
andelar det företagiäga som

den avyttrade andelen medavser
fjärdedelminst röstetaleten av

för samtliga andelar företaget.i
Alternativt skall det göras sanno-
likt innehavet andelen be-att av

verksamhettingas be-av som
drivs säljaren eller ettav av

företag koncernen.iannat
Bestämmelserna eller11i

§ lagen24 1998:OX om upp-
skov med beskattningen vid fu-

fissioner och verksam-sioner,
hetsöverlåtelser får inte vara
tillämpliga.

Det beträffandesägssom an-
del gäller fråga aktie elleri om

andel svenskt aktie-i ettannan
bolag, svensk ekonomisk före-en

svenskt handelsbolagning, ett
eller utländsk juridisken person.

b4 Avyttrar juri-mom. en
disk icke yrkesmässigtperson en
tillgång 25-31§§isom avses
med realisationsförlust till en

juridisk och deärannan person
båda juridiska personerna
moderföretag och dotterföretag
eller står de under huvudsaki

ledning, medgesgemensam av-
drag för förlusten först när en
omständighet intrajfar med-som

för tillgången längreinteatt
innehas företag står iettav som
sådant förhållande till säljaren

sagts.som nyss

3 17-1243
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ochförstaDet isägssom
gäller för-andra styckena även

sådan fiktivlust vid avyttring
tredje1i a mom.som anges

stycket.
bestämmel-villkor förSom att
skallstycketi örsta varasen

gäller följande:tillämplig
fårErsättningen inte

marknadsvärdetunderstiga av
egendomenÖverlåtnaden utan

affärsmässigtdetta moti-äratt
verat.

§ lagenBestämmelsen 11i
meduppskov1998:XXL7 om

fusioner,vidbeskattningen
verksamhetsöver-ochfissioner

tillämplig.låtelser får inte vara
föreningekonomiskeller svenskmom aktiebolagsvenskt9 Har

delvis be-helt ellerstorlekmedlöperupptagit lån ärränta varssom
vinstandelslårt,vinsteller dessutdelningföretagetsroende avav
nedan.utsträckningi denavdrag förmedges räntan som anges

det lån-beroendeintevinstandelslånsådan ärFör ränta avsom
enligt be-avdragfår företagetutdelning eller vinsttagande företagets

kommunalskattelagen 1928:370.stämmelserna i §23
utdelning eller vinstföretagetsberoendestorlekRänta, är avvars

endastomkostnad för företagetavdragsgillrörlig ränta, anses som
förutsättningunder att

ellermarknadenteckning den allmännautbjudits tilllånet hara
har lämnatstill teckning lånetföreträdesrättb ellerensamrätt av

företaget ochi det låntagandeeller andelarinte aktiernågon ägersom
punktföretaget iintressegemenskap med linte har sådan avsom avses

få-såvitt gällerkommunalskattelagenanvisningarna till 43 § samt-
kommu-anvisningarna till 32 §mansföretag i punkt 14avses avsom

företaget eller närståendeheller företagsledare inalskattelagen inte är-
aktie- eller andelsägare i företagettill sådan företagsledare eller till

eller
aktierna eller andelarna i det låntagande företaget noteradec är

svensk börs eller föremål för liknande notering här i riket och före-
trädesrätt till teckning lånet har lämnats aktie- eller andelsägarna iav
företaget aktier eller andelar.i förhållande till deras innehav av

5 Senaste lydelse 1991:181.
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fallI i tredje stycket skall det låntagande företagetsom avses c
dock intäkt belopp motsvarande detta ett sammanlagda värdesom upp

företrädesrättema kan ha tillförts aktie- eller andels-som genom anses
Beloppet till beskattningägarna. vid taxeringen för det beskatt-tas

ningsår under vilket teckningen lånet har avslutats.av
På ansökan låntagande företag får Skattemyndigheten, under för-av

utsättning lånevillkoren med hänsyn till omständigheternaatt vid lånets
upptagande får ha bestämts affärsmässig grund, beslutaantas att
rörlig skall avdragsgillränta omkostnad för företaget utananses som
hinder till teckning lånet har förbehållitsrättatt ellerav av person per-

aktier eller andelar i företaget.äger Beslut skattemyndig-soner som av
heten i fråga här får överklagas hos riksskatteverket. Riks-som avses
Skatteverkets beslut får inte överklagas.

Är det låntagande företaget sådant fåmansföretag i punktsom avses
14 anvisningarna till kommunalskattelagen,32 § gäller- oberoendeav

bestämmelserna i tredje fjärdeoch styckena rörlig ränta,av att som-
utbetalas till aktie- eller andelsägare eller företagsledare i företaget eller
dem närstående eller någon på grund har intresse-personer som annan
gemenskap med företaget, inte avdragsgill.är

Uttrycken företagsledare och närstående har den innebördpersoner
i punkt 14 anvisningarna till 32 kommunalskattelagen.§som anges av

Har svenskt aktiebolag utgivit
skuldebrev förenat med options-

till nyteckning eller köprätt av
aktie medges bolaget avdrag

för skillnaden mellan emissions-
ochpriset skuldebrevets mark-

nadsvärde.
momf10 Vid inkomstberäkningen för investmentföretag gäller,ett
vad följerutöver övriga bestämmelser i denna lag,som av

hänsyn inte till vinst eller förlustatt vidtas avyttring aktier ochav
andra värdepapper i 27 § lsom avses mom.,

intäktatt 2 för år räknattas värdet vidprocent in-som upp av
gången beskattningsåret egendom i 27 § 1av av som avses mom.,

avdrag får föratt göras avdrag får föratt göras
utdelning iän utdelningannan iänsom avses annan som avses

3§ 7m0m. fjärde stycket 3 § 7 företaget harsom a mom. som
företaget har beslutat för beskatt- beslutat för beskattningsåret,
ningsåret, dock inte med så dock inte medstort så beloppstort att
belopp det föranleder under-att det föranleder underskott.
skott.

° Senaste lydelse 1996:1227.
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förstaföreskrivitsVad isom
investmentföretagförstycket

värdepappers-också förgäller
värdepappersfonderfonder. För

förstaintäkten enligtutgör
dockstycket 2 1,5 procent.

svenskelleraktiebolagsvensktinvestmentföretagMed ett enavses
uteslutande för-uteslutande eller såföreningekonomisk gott somsom
uppgiftochegendomlikartad lös väsent-ellervärdepappervaltar vars

aktie-erbjudavärdepappersinnehavvälfördelatligen är ettatt genom
fysiskaantalvariochriskfördelningandelsägare storteller ett personer

andelar.elleraktieräger
Intrajfar fråga in-ilängre ettföretag inteEtt omsom

för-sådanvestmentföretagföregåen-enligtkravenuppfyller en
företagetbeträffandeändringdetskallstycke intede ärnär-

vill-dettaägandet tillellerupplösesföretaget attfråga attom
längrestyckettredje intekorenintäkt ilikvidation tasomgenom -

bestämmelsernagälleruppfylls, ibelopp motett svararsomupp
femte-nionde styckena.det högsta40 vär-procent avav

skallföretagetintäkt hosSomdena tillgångar isom avsesav
det högsta16vid ingångenstycketförsta 1 procenttas avuppav

aktiermarknadsvärdena pånågotellerbeskattningsåret avav
värdepapperoch andraföregående beskattnings-de fem som

innehas§ 127vid ingången idock tidigaståren, mom. somavses
detvid ingångenföretagetfårintäktår 1991. Som i avavav

förändringendåbeskattningsårdestället tas summan avupp
föregåendede feminträffar ochoch realisa-realisationsvinster

avskattnings-beskattningsårenhaftföretagettionsförluster som
intäkt.åringångenfrån och med av

ande-eller andraaktierHarpå tillgångar i1991 som avses
under detföretagetlarförsta stycket i avyttrats

dåför företagetbeskattningsår
inträffar,förändringen utgörs

ställetavskattningsintäkten i av
belopp beräknatden andel ettav

stycketfemtepå isätt somanges
mellanförhållandetmotsvarar

ochicke avyttrade andelar samt-
andelar företaget.liga i

Äger eller juridiskjâisisken
vid utgången beskatt-person av

andelar företaget medningsåret i
röstetalet förhälftenän avmer
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samtliga andelar, gäller föl-
jande. får anmäla hosPersonen
skattemyndigheten andelar iatt
företaget ägde vidsom personen
ingången beskattningsåretav
skall avskattas. Sådan anmälan

skallmedför andelarnaatt anses
ha för pris mot-avyttrats ett
svarande marknadsvärdet vid in-

beskattningsåret ochgången av
köpts tillbaka för pris.samma

Är juridisk iavsesperson som
investmentföre-sjunde stycket ett
tillämpningskall vidtag, av

andelar företagetstycket isjätte
ägde vid ingångensom personen

företagets beskattningsår an-av
beskatt-ha underavyttratsses

ningsåret.
fjärde-Bestämmelserna i

åttonde styckena gäller inte om
företaget upplöses likvi-genom
dation.

Vad föreskrivits förstaisom
investmentföretagstycket för

gäller också för värdepappers-
fonder. värdepappersfonderFör

intäkten enligt förstautgör
stycket dock2 1,5 procent.

3 §
mom.7 frånUtdelning aktiebolag eller ekonomisk förening,7 som

utgår i förhållande till inköp eller försäljningar eller efter därmed jäm-
förlig grund, skattefri, utdelningen endast innebär minskning iär när en
levnadskostnader.

skattskyldigHar grund sitt innehav aktier i svenskt aktie-av av
bolag eller andelar i svensk ekonomisk förening erhållit företrädesrätt
till teckning sådant företaget vinstandelslån iupptagetav av som avses
2 § 9 skall, han utnyttjar företrädesrätten, det värdemom. om som ge-

företrädesrätten kan ha tillförts honom inte in-utgöranom anses anses
täkt kapital.av

7 Senaste lydelse 1996: 1227.
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från bostadsföretagkapital räknas utdelningTill intäkt som avsesav
förhållande till inne-utdelningen inte utgått ii 2 § 7 även ommom.

endast utdelningenVad gällerhavda andelar eller aktier. sagts omnu
förmån fastighet.bostadsförmån eller En-består änannat annan avav

andra inbetal-överstiger avgifter ochutdelningendast den del somav
stycketfemtekapitaltillskott enligt 3ningar till företaget ärän mom.

skattepliktig.
svenskt aktie-Utdelning från

den harbolag skattefriär om
tillförhållandeuppburits inne-i
formhavda aktier och utgår i av

svenskt aktie-aktier i ett annat
gällerförutsättningarbolag. Som

bolagetutdelandeföljande. Det
vidinregistreradeskall ha aktier

utdelningsvensk börs. Nären
direktskall bolagetlämnas -

ha innehafteller indirekt samt--
bolagetliga aktier det andrai se-

före-dan ingången närmastav
ellerbeskattningsårgående

börjadesedan det andra bolaget
bedriva verksamhet någotav

andraslag. Samtliga aktier deti
verk-bolaget skall delas Denut.

bedrivssamhet däreftersom
vartderaeller skall bedrivas i

bolaget skall betydandevara av
denomfattning förhållande tilli

verksamhet bedrevs deti ut-som
delande bolaget. deUtgör ut-
delade aktierna lager hos mot-

utdelningen skalltagaren av
denne intäkt värdettasom upp

aktierna. Värdet skall be-av
enligt punkt första2stämmas

och sjunde styckena anvis-av
till § kommunal-24ningarna

Ärskattelagen det1928:370.
utdelande bolaget bank-ett
aktiebolag gäller tredje ochinte

detta stycke.sjätte meningarna i
Sjätte detta styckemeningen i
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gäller heller det utdelan-inte om
de bolaget kreditmark-år ett
nadsbolag moder-utgörsom
bolag koncern vilken deti ien
ingår bankaktiebolag.ett

Utdelning fjärdeenligt stycket
skattefri förär även mottagare

aktierna detinte iägersom
utdelande bolaget.

utdelningSom utbetalning till aktieägare från svensktettanses
aktiebolag vid nedsättning aktiekapitalet minskning ak-av genom av
tiernas nominella belopp eller vid nedsättning reservfonden ellerav

Ävenöverkursfonden. utbetalning från utländsk juridisken person ge-
motsvarande förfarande utdelning.ettnom anses som

Utdelning7 fråna mom.
svenskt aktiebolag formiett av

aktier eller andra andelar i ett
dotterföretag svensktär ettsom
aktiebolag eller utländsktett
bolag undantas från skatteplikt

samtliga följande villkorom
uppfylls:

Utdelningen skall ha läm-
förhållande till innehavdainats

aktier moderföretaget.i
Aktier moderföretageti

skall marknadsnoteradevara en-
ligt §27 2 andra stycket.mom.

Samtliga moderföretagets
andelar dotterföretaget skall hai
delats ut.

Dotterföretagets verksam-
het skall till huvudsaklig del be-
stå rörelse eller direkt ellerav
indirekt innehav andelar iav
dotterföretag till moderföretaget

till huvudsaklig del bedriversom
rörelse. Med rörelse avses annan
verksamhet innehav kon-än av

medel eller förvaltningtanta av
värdepapper.

deUtgör utdelade andelarna
lager hos utdel-mottagaren av
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intäktskall denneningen, tasom
motsvarande detbeloppettupp

punktföljer 2värde avsom
styckenaoch sjundeförsta av an-

kommunal-§till 24visningarna
70.skattelagen 192853

förstavillkorenUppjjølls i
skattefriutdelningstycket, är

för inte ägeräven mottagare som
moderföretaget.aktier i

ideell fore-samband medivadräknasmom Till utdelning8 som
utskiftas tille.d.föreningenmedlems avgångupplösning,nings ur

insats.inbetaldmedlem utöver
demedföreningekonomisksvenskfrånutdelningSom anses -

vidvadocksåstyckenatredje-femteibegränsningar somangessom -
medlem.tillutskiftasupplösningföreningens

vadbeloppskall inte än motsvararutdelning störreSom somanses
för-aktiebolag. Somsvensktiaktierierhållermedlemmen än ettannat

får inteföreningenutskiftandeföljande. Denutsättningar gäller vara
Föreningentredje stycket.i 12fåmansföretagsådant mom.asom avses

skiftasskallsamtliga aktierochi bolagetaktier ut.samtligaskall äga
får inteaktierformiskiftasegendom ändenVärdet ut annansomav

deaktierna.värdet Utgörnominelladetöverstiga fem procent av
intäktskall dennehoslager tautskiftade aktierna mottagaren uppsom

första ochpunktenligt 2skall bestämmasVärdetaktierna.värdet av
kommunalskattelagentill §anvisningarna 24styckenasjunde av

1928:370.
iVid fusion,§i 2Vid fusion, som avsesavsessom

lagen§§och 3kap. 1skall 12stycketförsta4 mom.
före-ekonomiska1987:667belopputdelning ett omansessom

ochkap. 110vad medlemmen iningar samtmotsvararsom
med-§§ 1995:1570den lagenandelar i 2erhåller i änannat om

utdelninglemsbanker, skallin-föreningen.Övertagande Som som
beloppÖvertagandei denbetald insats motsvararett somanses

erhåller ivad medlemmeninbetaldföreningen skall annatanses
Övertagandeföre- andelar i denöverlåtandeinsats i den än

inbetald insats iföreningen. Somningen.
föreningen skallden Övertagande

inbetald insats i den över-anses
låtande föreningen.

8 lydelse 1995:1626.Senaste
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andra fall i tredje och fjärde styckenaI skallän ut-som avses som
delning vad utskiftas till medlem inbetald insats.utöveranses som

mom aktie i fåmansföretag kvalificerad,12 En ett ansesa om
eller denne närstående varit verksam i före-aktieägaren någon

i betydande omfattning under beskattningsåret eller något detaget av
fem beskattningsår föregått beskattningsåret, eller undernärmastsom

tidsperiod varit verksam i betydande omfattning inågon del dennaav
bedriver eller likartad verksamhet,fåmansföretagett annat som samma

eller
juridiskdirekt eller förmedlingföretaget av persongenom --

eller någonfåmansföretag i vilket aktieägarenaktier iäger ett annat
beskatt-i betydande omfattning underdenne närstående varit verksam

beskattningsår föregått be-ningsåret eller de femnågot närmastsomav
skattningsåret.

fåmans-aktieHar i etten
företag, skallintesom anses
kvalificerad på grund be-av

första stycket,stämmelserna i
ellerunder beskattningsåret

fem beskattningsårnågot deav
beskatt-föregåttnärmastsom

ningsåret erhållits utdel-genom
på kvalificerad aktiening i ett

fåmansföretag påannat som
grund bestämmelserna iav

har beskattats,7 intea mom.
skall villkoren första stycketi
tillämpas det företagsom om

den utdelade aktien ärsom avser
det företag delat aktien.utsom

Upphör företag i första stycket fåmansföretag,ett attsom avses vara
aktie ändå kvalificerad under förutsättning aktieägaren ellerattanses en

någon denne närstående ägde aktien företaget upphördenär att vara
fåmansföretag eller förvärvat den med stöd sådan aktie. Aktienav an-

dock kvalificerad längst femunder beskattningsår efter det år dåses
företaget upphörde fåmansföretag.att vara

Vad förstås med fåmansföretag, och närstående framgårägaresom
punkt 14 anvisningarna till 32 § kommunalskattelagenav av

1928:370. Vid bedömningen fåmansföretag föreligger järn-ettav om
ställs utländska juridiska med svenska aktiebolag och svenskapersoner
ekonomiska föreningar. Vidare skall vid bedömningen fåtalettav om

° Senaste lydelse 1996:1611.
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aktierna i företag sådanaäger ägareettpersoner anses som en person,
själva eller någon närstående eller under denågot femärsom genom av

beskattningsår föregått beskattningsåret har varit verk-närmastsom
i företaget i betydande omfattning.samma

Avlider till kvalificerad aktie, aktien kvalificeradägaren en anses
hos den avlidnes dödsbo. Delägare i dödsboet jämställs då medäven

närstående.
6 §

m0m.° Skyldighet erlägga skatt för inkomst åligger,1 att om
särskilda bestämmelser, meddeladeföreskrivs i denna lag eller iannat

grund beslut, i §21 sägs:av varom
fysiska person:

bosatt här riket:för tid under vilken han varit i
förvärvats riket;för all inkomst inom eller utom samtsom

för tid under vilken han bosatt här riket:varit i
fastighet ellerför inkomst näringsverksamhet hänför sig tillav som

fast driftställe här i riket;
för näringsverksamhet intäkt egendominkomst utgör närsomav

och innefattar nyttjanderätt till hus eller deli 26 § ett avsom avses som
hus här i riket övergår till privatbostad ellerett avyttras;
för inkomst utdelning andelar i svenska ekonomiska före-genom

ningar;
för löpande inkomster hänför sig till privatbostadsfastighet ochsom

privatbostad här i riket;
för fastighet ellervinst vid avyttring här i riket egendomav av som

i innefattar till hus del26 § och nyttjanderätt ellerett ettavses som av
hus här i riket;

för vinst vid avyttring dels aktier och andelar i andra svenskaav
aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar sådanaän som

i dels konvertibla och2 § 7 skuldebrev konvertiblaavses mom., av
vinstandelsbevis utgivits svenska aktiebolag, dels sådanasom av av av
svenska aktiebolag utfästa optionsrätter till nyteckningrättsom avser
eller köp aktie och blivit utfästa föreningi med skuldebrev och delsav
optioner och terminer något nämnda finansiella in-som avser av nu

överlåtaren vid något tillfälle under de tio kalenderårstrument, om som
föregått det år då avyttringen skedde haft sitt egentliga bo ochnärmast

hemvist här i riket eller stadigvarande vistats här;
för återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen 1981:691 om

socialavgifter, för egenavgifter har fallit bort i den mån avdrag harsom
medgetts för avgifterna för avgifter i 46 § 2samt som avses mom.
första stycket kommunalskattelagen3 1928:370 och har nedsattssom

° Senaste lydelse 1996: 163.
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ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts for avgifternagenom
och dessa hänför sig till näringsverksamhet;

b svenska aktiebolag och sådana bolag, enligt särskild författ-som
ning skyldiga avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar,äro att
samfund, stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska juridiska per-

dock såvitt gäller sådana juridiska enligt författ-soner, personer som
ning eller därmed jämförligt bildats för förvalta samfällighetsätt att
endast samfälligheten såsom särskild taxeringsenhet ochtaxeratsom

marksamfällighet eller regleringssamfällighet:avser
for all inkomst, dem här i riket eller utländsk förvär-å ortsom av

vats;
utländskac bolag:

för inkomst näringsverksamhet hänför sig till fastighet ellerav som
fast driftställe här i riket;

for inkomst näringsverksamhet vid avyttring egendomav av som
i och innefattar26 § nyttjanderätt till hus eller delett ettavses som av

hus här i riket;
för slutlig skatt eller tillkommande skatt, fallit bort, i den månsom

avdrag därför bolaget åtnjutits vid tidigare års taxeringar; samtav
för inkomst utdelning å andelar i svenska ekonomiska före-genom

ningar;
d andra utländska juridiska utländska bolag:änpersoner
för inkomst under med avdrag for delägares inkomstsom anges c

i punkt 10 andra stycket anvisningarna till kommu-53 §som avses av
nalskattelagen.

frågaI vad med fast driftställe gäller vad isägsom som avses som
punkt 3 anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen.av

frågaI sådan realisa-om
§ andrationsvinst 23isom avses

stycket lagen 1994:1854 om
inkomstbeskattningen vid gräns-
överskridande omstruktureringar

EG, skall med ordetinom avytt-
första stycketring i sistanästa

ledet förstås elleravyttring över-
låtelse testamente,genom arv,
bodelning eller gåva mottagenav
andel det förvärvande bolageti
eller, falli tredjeisom avses
stycket den nämnda paragrafen,
vederlagsandel där.som avses



SOU 1998:1örfattningsförslag76 F

§7
svenskaktiebolag ochfrån svensktutdelningmom."8 Mottagare av

omfattningskattskyldighet i denfrånfrikalladeföreningekonomisk är
harsådan utdelningutdelning förståsMednedan. upp-somangessom
harellereller andelarinnehavda aktiertillförhållandeburits i som upp-

utdelande före-avdragsgill för detintegrundefterburits ärmenannan
tredje stycketiBestämmelsernastycket.förstaenligt 2 § 8taget mom.

avdragsgillförlagsinsatser,utdelning ärinte sådannedan gäller som
företaget.utdelandeför det

elleraktiebolagSvensktelleraktiebolagSvenskt
föreningekonomisksvenskföreningekonomisksvensk somsom

lik-ellervärdepapperförvaltareller lik-värdepapperförvaltar
och därutöveregendomartad lösdärutöveregendom ochartad Iös
indirekt-ellerdirekt iintebe-indirekt-ellerinte direkt --

omfattning be-obetydligobe-endastellerdriver någon änmer
för-verksamhetdriverförvaltnings-verksamhettydlig annan
frånfrikallatvaltningsföretag,skatt-frikallat från ärföretag, är

iutdelningförskattskyldigheti denutdelningförskyldighet
sammanlagda beloppetden månbeloppetsammanlagdamån av

utdelningen motsvarasutdelningen avmotsvaras avannanav
iutdelningi 3 § änutdelning än avsessomannanavsessom

harföretagetföre- 3 § 7fjärde stycket7 sommom.asommom.
beskattnings-förbeslutatbe-förbeslutathartaget sammasamma

förvaltningsföretagår. Somförvaltnings-skattningsår. Som an-
investmentföretaginteinte investment-företag somsesanses

i 2 § lOi § 10företag 2 mom.avsesmom.som avses
med undan-föreningekonomisksvenskaktiebolag eller ärSvenskt

från skatt-frikallatförvaltningsföretag,ochinvestmentföretagtag av
andelar.aktier eller Det-näringsbetingadeför utdelningskyldighet
skadeförsäk-ömsesidigtsvensktSparbank ochsvenskgällersamma

elleraktieandelnäringsbetingad aktie ellerringsföretag. Med an-avses
underverksamheti företagetsomsättningstillgångdel inte utgörsom

förutsättning att
detandelar iaktier ellerröstetalet för företagetssammanlagdadeta

fjärde-motsvaradebeskattningsårets utgångvidutdelande företaget en
i detaktier eller andelarröstetalet för samtligadel eller ut-mer av

delande företaget, eller
andelen betingasaktien ellersannolikt innehavetb det görs att av

med hän-eller företagbedrivs företagetverksamhet somavsom avav
organisatoriska förhållanden kanäganderättsförhållanden ellertillsyn

stå det nära.anses

" Senaste lydelse 1996:1227.
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Skattefrihet enligt tredje Skattefrihet enligt tredje
stycket föreligger dock inte för stycket föreligger dock inte för
utdelning aktie eller andel i utdelning aktie eller andel i
förvaltningsföretag eller invest- förvaltningsföretag eller invest-
mentföretag, detta mentföretag, detta direktägerom mer om -

eller andelar eller indirekt ellerenstaka aktierän ettgenom
flera andra förvaltnings- ellervilka utdelning skulle ha varit

aktierna eller investmentföretagskattepliktig äger änmerom -
andelardirekt det enstaka aktier ellerandelarna hade ägts av

vilka utdelning skulle ha varitföretag aktien elleräger an-som
ellerskattepliktig aktiernaförvaltningsföretaget ellerdelen i om

andelarna hade direkt detinvestmentföretaget. ägts av
aktien ellerföretag äger an-som

förvaltningsforetaget ellerdelen i
investmentföretaget.

och det inteandel i företagföretag aktie ellerFörvärvar ärannat
erhåller tillgångförvärvet därigenomföretaguppenbart det göratt som

verksam-till ägarföretagetsvärde med hänsynverkligt och särskiltav
för utdelning ak-skattefrihet enligt dettaföreligger intehet, moment

fanns hos detmedel vid förvärvettien eller andelen sådana ut-somav
belopp eller in-tillskjutetdelande företaget och inte motsvararsom
medel sådanai första hand gälla andrabetald insats. Utdelning änanses

tillskjutet belopp eller inbetald insats.motsvararsom
för utdelning ak-frikallat från skattskyldighetSvenskt företag är

utländsk juridisk under förutsättningtie eller andel i attperson
förutdelningen skulle ha varit skattefri enligt vad sägssom ovan

svensktdet fall det utdelande bolaget hade varit och
den utländska juridiskaden inkomstbeskattningatt personensom

med den inkomstbeskattning skulle haunderkastad jämförligär är som
skett enligt denna lag, inkomsten hade förvärvats svensktettom av
företag.

juridisk de länder medUtländsk hemmahörande i någotperson av
vilka dubbelbeskattningSverige ingått avtal för undvikande av
avtalsländer skall underkastad inkomstbeskattning jämförliganses
med den skulle ha skett enligt denna lag. presumtion gällerDennasom
dock endast intäkter härrör från verksamhet i Sverigeom personens
eller avtalsland och verksamheten underkastad normal inkomstskatt iär
det eller de länder där den bedrivs. det fall intäkter endastI personens
till obetydlig del härrör från verksamhet i andra länder eller från sär-
skilt skattemässigt verksamhetgynnad skall den ändå under-anses
kastad jämförlig beskattning.

Svenskt företag med undantag investmentföretag och förvalt-är av
ningsföretag, frikallat från skattskyldighet för utdelning aktie eller
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andel i bolag i främmande medlem i Europeiskaett ärstaten som ge-
menskapen förutsättningarna enligt sjätte stycket inte föräven ärom-
handen innehavet aktier eller andelar i bolaget 25motsvararom av-

eller andelskapitalet i detta.procent mer av
Med bolag i främmande medlem i Europeiskaärstaten som gemen-

skapen utländskt företag uppfyller villkoren i artikel i det2avses som
Europeiska gemenskapernas råd den juli direktivet23 1990 antagnaav

ordning för beskattning avseende moder- och dotter-om en gemensam
bolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den januaril 1995
90/435/EEG. förutsättning den inkomstbeskattningEn bolagetär att

underkastad jämförlig med den inkomstbeskattning skulle haär är som
skett enligt denna lag inkomsten hade förvärvats svensktettom av
företag.

Utdelning från svenskt företag enligt avtal undvikandeett som om
dubbelbeskattning skall ha hemvist i främmande skallstatav anses en

vid tillämpning detta behandlas utdelning aktie ellermomentav som
andel i utländsk juridisk hemmahörande i den främmandeperson
staten.

24 §
1 aktieHara mom. en

eller andel juridiskiannan en
andelszöretaget avytt-person

med realisationsförlustrats av en
juridisk ggg:annan person

företaget, gäller andra sjätte-
styckena.

värde hos andels-Har ett
företaget överförts till ägarföre-

skall omkostnadsbeloppettaget,
för den avyttrade andelen mins-
kas med belopp motsvarandeett
den minskning värdetav av an-
delen värdeöverföringen kansom

ha medfört. Detta gällerantas
dock endast fråga värdeni om

fanns vid tidpunkten försom
förvärvet andelen. Omkost-av
nadsbeloppet skall minskasinte
till den del värdeöveiföringen
medfört beskattning för utdelning
hos ägarföretaget eller, dettaom

handelsbolag, hos direktär ett
eller indirekt detta.iägare
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värde överförtsHar tillett
andelsföretaget från ägar-före-

skall omkostnadsbeloppettaget,
ökas med belopp motsvarandeett
den ökning värdet andelenav av

värdeöverföringen kan antassom
ha medfört. gäller dockDetta

värdeöverföringeninte utgörom
förbättringskostnad enligt

Omkostnadsbeloppet1 mom.
skall ökas till den del värde-inte
ökningen andelen överstigerav
beloppet sådan minskning avav
värdet andelen isom angesav
andra stycket.

omkostnadsbe-Justering av
den delloppet skall ske tillinte

uppkommer.realisationsvinst
värdeöverföring skallEn an-

första hand värdenises avse
efter förvärvetuppkommitsom

andelen.av
Vid tillämpning andra ochav

tredje styckena skall beak-även
värdeöverföring till respek-tas
från företag vid tid-tive ett som

punkten för överföringen ingick i
ägarföretagetsamma grupp som

och värdeöverföring från respek-
till företag vilket andels-tive iett

företaget vid tidpunkten för
värdeöverföringen direkt eller-
indirekt ägde andelar.-

företagTvå skall ingå ianses
företagen ärsamma grupp om

moderföretag och dotterföretag
till varandra eller står under i
huvudsak ledning.gemensam

inom.2 Med avyttring egendom försäljning, byte ellerav avses
därmed jämförlig överlåtelse egendom. Med avyttring jämställsav
också tiden för utnyttjande option löpt optionen haratt ut utan attav en

Z lydelseSenaste 1995:854.
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utnyttjats. Avyttring finansiellt instrument föreliggaocksåettav anses
det företag givit instrumentetutom som

upplöses konkurs eller, det svenskt aktiebolagär ettgenom om
eller svensk ekonomisk förening, företaget försätts i konkurs,nären

träder i likvidation,
sådan fu-upplöses fusion upplöses genomgenom en-

ligt kap. § aktiebolagslagen eller fission 214 1 sion isom anges
§ bank- respektive § lagen J998JXXXkap. 31975:1385, 11 1

uppskov med beskattningenaktiebolagslagen 618,1987: om
fissioner och verk-§forsäkringsrörelse- vid fusioner,kap.15 1a

samhetsöverlåtelser ellereller, detlagen 1982:713, om
bo-utländskt bolag,är närett

laget upplöses ett mot-genom
svarande förfarande eller

april enligtavregistreras efter den 4 1995upplöses attgenom
övergångsbestämmelserna till lagen 1994:802punkt eller 65 omav

ändring i aktiebolagslagen.
egendom förinte utlåningavyttring däremotMed avavses

andel definitivtföreliggablankning. Avyttring inte heller näranses en
tredje stycket.förlorar värde i fall i 3 § 8sitt avses mom.som

sin andel i bo-handelsbolag skall hadelägare iEn avyttratett anses
laget andelen inlöses eller bolaget upplöses.om

köp,andelen övergått till någonHar sätt änannatannan genom
fång det justerade ingångsvärdetbyte eller därmed jämförligt och är

beskattning andelenenligt negativt, skall ske28 § avyttrats.som om
värdepappersfond utskiftas fondens behållnaInlöses andel i eller

tillgångar fondandelsägare i samband med fonden upplöses, skalltill att
avyttring andelen ha skett vederlag motsvarande vadmotav anses
fondandelsägaren eller utskiftning. gälleruppbär vid inlösen Detsamma

medlem ekonomisk förening.avgårom ur en
finansiellt delrätt,Utnyttjas instrument, teckningsrätt,ett som avser

företrädesrätt till teckning vinstandelslån, köpoption, termin,av op-
tionsrätt, konvertibelt skuldebrev eller konvertibelt vinstandelsbevis,
för förvärv aktier eller egendom, detta inteav annan anses ensom av-
yttring det utnyttjade instrumentet. Anskaffningsvärdet för den för-av
värvade egendomen anskaffningsvärdet för instrumentetär summan av
och vederlag.annat

Bestämmelsen förstai
stycket gäller finansiellt3 inte in-

innehas detstrument som av
Övertagande företaget eller de

företagen.Övertagande
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27§
3 anskaff-2 Som 2 Som anskaffnings-mom. mom.

ningsvärde det genomsnitt- värde det genomsnittligaanses anses
liga anskaffningsvärdet för anskaffningsvärdet för samtliga
samtliga finansiella instrument finansiella instrument av samma

slag och det slag och det avyttrade,sort sortav somsamma som
avyttrade, beräknat grundval beräknat grundval faktiskaav

faktiska anskaffningsutgifter anskaffningsutgifter och medav
och med hänsyn till inträffade hänsyn till inträffade för-
förändringar beträffande inne- ändringar beträffande innehavet

genomsnittsmetoden. genomsnittsmetoden.havet Har Har
aktier erhållits sådan aktier erhållits sådan ut-genomgenom

iutdelning i delning 3 § 7a3 § 7m0m som avses mom.som avses
anskaffningsvärde föranskaff- skalljärde stycket skall som som

deldessa aktier såningsvärde för dessa aktier storanses avanses
genomsnittliga anskaffnings-genomsnittliga detså del detstor av

värdet för aktierna i detanskaffningsvärdet för aktierna i ut-
delande bolagetdet utdelande bolaget motsvararsom svarar som

förändringen marknads- förändringen i marknadsvärdetimot
till följdvärdet på dessa aktier till följd dessa aktier avav

genomsnittligautdelningen. genomsnittliga utdelningen. DetDet
anskaffningsvärdet för anskaffningsvärdet för aktierna iaktierna i
det skall mins- det utdelande bolaget skall mins-utdelande bolaget

kas i motsvarande mån.kas i motsvarande mån. För För
intesådan inte sådanäger ägermottagaremottagare somsom

bolagetaktier i det utdelande bolaget aktier i det utdelande
skall, vederlag för skall, vederlag erlagts förerlagtsom om

till utdelning, vederlaget till utdelning, vederlageträtten rätten
anskaffningsvärde. anskaffningsvärde.I Ianses som anses som

fall skall de utdelade fall skall de utdeladeannat annat
aktierna anskaffade aktierna anskaffadeutan utananses anses
kostnad. aktier erhållits kostnad. aktier erhållitsHar Har

sådan utskiftning sådan utskiftninggenom som genom som
i 3 § 8 tredje stycket i tredje stycket3 § 8avses mom. avses mom.

skall anskaffningsvärde för skall anskaffningsvärde försom som
dessa aktier anskaff- dessa aktier anskaff-anses anses
ningsvärdet för andelarna i den ningsvärdet för andelarna i den
förening skiftat aktierna. förening skiftat aktiernaut utsom som

fråga aktiebolagI ellerettom
ekonomisk förening tidi-en som

investment/företagvarit ettgare

Senaste lydelse 1995:577.
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gäller följande. sådant finan-Ett
siellt instrument isom avses

och anskafats1 som avmom.
förändringföretaget sådaninnan

fjärde§ 102isom anges mom.
skall hastycket inträfade anses

för beloppanskafats ett mot-
marknadsvärdet vidsvarande

fär förändringen.tidpunkten
Är för noteringföremålifinansiella instrument lavses mom.som

kontinuerlig noteringellerutländsk börsinländsk eller avannan
marknads-tillgängligallmäntomsättning,marknadsmässig ärsom

anskaffnings-och termineroptionerfår såvittnoterade, utom avser
erhåller vidskattskyldigevad dentill 20värdet bestämmas procent av

för avyttringen.avdrag för kostnadavyttringen efter
aktieinnehav igrundasteckningsrättsbevis,Delbevis eller ettsom

anskaffat kostnad.bolag, utananses
alle-värdepappersfondanskaffningsvärde för andel iSom änannan

får fysisk ochjanuariförvärvats före den 1995mansfond 1 personsom
decembermarknadsvärde den 1992. Det-andelens 31dödsbo ta upp
innehavare registrerasfondandelsbevisgäller i fråga varsomsamma

efter utgången år 1994.av
bildats under år ellervärde för andel i fond 1993Motsvarande som

först noterade marknadsvärdet.1994 detär

frågaträder kraft den januari och tillämpas ilag i l 1999Denna
inträffar den dagen eller intehändelser annatom som senare om

framgår punkterna 2av -
bestämmelsen i nionde stycket förstaHar den äldre 2 § 4 mom.

meningen tillämpats vid överlåtelse, gäller de äldre bestämmelsernaen
i andra och tredje meningarna stycke för det Övertagandesamma
företaget efter ikraftträdandet.även

den äldre bestämmelsenHar i 2 § 4 tionde stycket förstamom.
meningen tillämpats vid överlåtelse, gäller den äldre bestämmelsen ien
sista meningen stycke för det Övertagande företaget efterävensamma
ikraftträdandet.

lydelsenDen 2 § 9 tillämpas första gången vidnya av mom.
taxeringen år 2000.
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6 Förslag till lag ändring i lagenom

1951:442 förhandsbesked iom

taxeringsfrågor
Härigenom föreskrivs lagen förhandsbesked1 § l995lr442att om

i taxeringsfrågor skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förhandsbesked får, det Förhandsbesked får, detom om
synnerlig vikt för någon, synnerlig vikt för någon,är ärav av

efter ansökan lämnas angående efter ansökan lämnas angående
viss fråga, sökandens viss fråga, sökandenssom avser som avser
taxering kommunal inkomst- taxering till kommunal inkomst-till
skatt, statlig skatt, statlig inkomstskatt, statligstatlig inkomstskatt,
förmögenhetsskatt, förmögenhetsskatt,avkastnings- avkastnings-
skatt på pensionsmedel eller skatt pensionsmedel ellersär- sär-
skild löneskatt pensionskost- skild löneskatt pensionskost-
nader fråga rörande tillämp- fråganader rörande tillämp-samt samt
ningen lagen ningen1951:763 lagen 1951:763av om av om
statlig inkomstskatt ackumu- statlig inkomstskatt ackumu-
lerad inkomst. Gäller ansök- lerad inkomst. Gäller ansök-
ningen fråga tillämpning ningen fråga tillämpningom av om av
lagen skatteflykt1995:575 lagen 1995:575 skatteflyktmot mot
får förhandsbesked meddelas, eller § lagen21 099896519 om

det vikt för sökanden. uppskov med beskattningen vidärom av
andelsbyten får förhandsbesked
meddelas, det vikt förärom av
sökanden.

frågorI i första fårstycket förhandsbesked också med-som avses
delas, det vikt för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.ärom av

Vad har i första stycket första meningen och andrasagtssom
stycket skall också tillämpas, till fastighet önskar erhålla för-när ägare
handsbesked angående viss fråga, taxering fastigheten.som avser av
Detsamma gäller den enligt kap.l fastighetstaxeringslagen5 §som
1979:1152 skall ägare.anses som

l Senaste lydelse 1995:582.
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förhandsbesked finns också i lagenerhållaBestämmelser rätt attom
prisregleringsavgifter, fordonsskatte-ochpunktskatter1984:151 om

mervärdesskattelagen 1994:200.ochlagen 1988:327

januari 1999.kraft denlag träder i 1Denna
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Förslag till lag ändring i lagen7 om

1984:404 stämpelskatt vidom

inskrivningsmyndigheter

Härmed föreskrivs i fråga lagen stämpelskatt1984:404 vidom om
inskrivningsmyndigheter

följandedels och skall ha lydelse,7 33att
dels det i lagen skall införas paragrafer, b och32 32 43,att tre nya
följande lydelse.av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§4
skerfast egendom skattepliktiga deFörvärv är om genom:av

köp eller byte,1
skifte från bolageller förening, utdelning ellertillskott till bolag2

eller förening,
§ expropriation ellerfusion enligt kap. 33 14 1 annan

grund stadgandeaktiebolagslagen 1975:1385, inlösen på av
eller skyldighet lösaexpropriation eller4 rätt attannan om

inlösen grund stadgande fast egendom.av
eller skyldighet lösarätt attom

fast egendom.
upplåtelse,skattepliktiga de skerFörvärv tomträtter är genomomav
stycket.överlåtelse ersättning eller fång i förstamot annat avsessom

7 §
Överlåts tillägg till ellerköp fast egendom någotett utan annatav

ändring köpevillkoren tiden för tillträdet och betal-någon i änannan
ningen, för betalningen i den mån ändrade inteckningsför-sättetsamt
hållanden påkallar det, skall för detstämpelskatt betalas endast senaste
köpet. Skattebefrielse för tidigare erhålls lagfartköp dock endast om
för samtliga köp söks inom den tid stadgad för det första köpet.är lsom

skatten för tidigareHar köp redan betalats avräknas beloppet från
skatten det köpet.på sista Bestämmelserna återvinning i 36 §om
tillämpas skatten inte kan avräknas helt.om

Bestämmelserna i första stycket gäller vid upplåtelse elleräven
överlåtelse Vad där lagfart gäller då inskrivning.tomträtt. sagtsav om

Skattebefrielse enligt första

Senaste lydelse 1994:809.
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stycket medges inte om
den förvärvat1 som egen-
vid det första köpetdomen är en

juridisk person,
det första köpet har skett2

från juridisk ingåren person som
denkoncerni som somsamma

egendomen ochförvärvat
den förvärvat3 som egen-

köpetdomen vid det är ensenare
moder-juridisk ärperson som

dotterföretag tillföretag eller
egendomenden förvärvatsom

första köpet.vid det
framställasparagraf skalltillämpning dennaBegäran näravom

Överlåtare skall därvidoch förvärvarelagfart eller inskrivning söks.
ersättning för denoch intygaskriftligen heder samvete attsamt

lämnasoch inte heller skallöverlåtna egendomen inte lämnats utöver
överlåtelsehandlingen, och inteingivnavad framgår den attavsom

ändring i villkorenträffats tillägg till ellerheller i övrigt avtal annanom
för förvärv vad i överlåtelsehandlingen.tidigare än angettssom

§32 a
juridiskHar en person

åörvärvaren förvärvat fast
egendom eller fråntomträtt en

juridisk ingårperson somannan
förvär-koncerni samma som

överlåtaren, skall in-varen
skrivningsmyndigheten medge
uppskov med betalning av
skatten om

moderföretaget koncer-1 i
aktiebolag,svensktär ettnen en

svensk ekonomisk förening, en
svensk sparbank eller svensktett
ömsesidigt skadeförsäkringsföre-

ochtag
2 överlåtaren ingårinte i en

koncern den vilkeniänannan
förvärvaren ingår.
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Överlåter förvärvaren under
bestående koncernförhållande
egendomen till än ettannan
moderföretag eller dotterföre-ett

skall skatten eftergestag,
Inskrivningsmyndigheten

skall, skatten eftergivitsinteom
enligt andra stycket, förklara
uppskovet förfallet om

koncernförhållandet mel-1
lan överlåtaren och förvärvaren
upphör eller

överlåtaren eller förvär-2
upplöses likvida-genomvaren

tion..
eller för-Uppgår överlåtaren

företagivärvaren ett annat
§fusion enligt lagen2genom

uppskov med be-1 99812009 om
skattningen vid fusioner,
fissioner och verksamhetsöver-
låtelser, inträder det övertagan-
de företaget det vid fusioneni
överlåtande företagets rättig-
heter och skyldigheter såvitt

stämpelskatten. Mot-avser
svarande gäller vid fission enligt

§ den lagen. detta3 nämnda I
fall med Övertagande före-avses

det företag till vilkettag egen-
domen övergått.

b §32
tillämpningBegäran om av

reglerna uppskov §32iom a
skall framställas tidigast lag-när
fart eller inskrivning söks och

år efter den dag dåsenast ett
den skatt hänförlig tillärsom
förvärvet fastställts.

Medges uppskov och är
skatten betald, skall återbetal-

ske enligt reglerna 40ning i
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Förklaring uppskovattom
förfallit skall sådantanses som
beslut skatten iom som avses
31

33§
fårInskrivningsmyndighetenfårInskrivningsmyndigheten

handlinginte lämnahandlinginte lämna utut somensomen
för skattensligger till grundför skattensligger till grund

pantbrevfastställande ellerpantbrevfastställande eller ettett
betalats. Vadförrän skatten harförrän skatten har betalats.

uppskovgäller intesagts omnu
bestämmelsernamedgetts enligt i

§ första stycket.32 a
tillskeppsbyggnadsregistretfrånförtsinteckningHar överen

registreratsskeppsbyggesamband mediskeppsregistret ettatt som
förränlämnasnationalitetshandlingen för skepptskepp, får inte ut

har betalats.för inteckningenskatten

§43
skall lämnaSkattskyldig

inskrivningsmyndig-uppgift till
omständighetheten som an-om

stycket.§ andra32iges a
uppsåtligen ellerUnderlåts detta

tilloaktsamhet, döms böterav
eller fängelse högst år.ett

och tillämpas i frågai kraft den januari 1999lag träder lDenna om
förvärv den dagen ellergörs senare.som
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8 Förslag till lag ändring i lagenom

1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga lagen själv-1990:325om om
deklaration kontrolluppgifteroch

dels kap. kap. § skall ha följande lydelse,2 17 § 3 32att samt c
införas följandedels det i kap. skall paragraf, 192att en ny av

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.2
17 §

fastbeskattningsåret har ellerden skattskyldige underOm avyttrat
skall haneller överlåtit lån i utländsk valuta, ilös egendom eller betalat

behövs för beräknasjälvdeklarationen lämna de uppgifter attsom
gäller, skattskyldigeskattepliktig realisationsvinst. denDetsamma om

överfört upplåtit egendom under sådanaunder beskattningsåret eller
lagenförhållanden överföringen eller upplåtelsen enligt §25 2att mom.

med avyttringstatlig inkomstskatt skall jämställas1947:576 avom
denfastighet. totala belopp inte fastställas på grundintäktensKan attav

skall uppgift lämnas detta iberoende viss framtida händelse,är omav
självdeklarationen.

enligtyrkar uppskovsavdrag lagen 1993:1469Den som om upp-
skovsavdrag självdeklarationenvid byte bostad skall i lämna uppgiftav

beteckning sådan ersättningsbostadpå i § nämndaom som avses
lag. Om ersättningsbostaden bostad i andra11 §utgörs av som avses
meningen nämnda skall uppgiftlag, lämnas föreningens elleräven om
bolagets organisationsnummer ersättningsbostad för-och Omnamn.

först nästkommande år, skall uppgift i stället lämnas i själv-värvas
deklarationen för det året.

Har äganderätten till sådan ersättningsbostad i andraen som avses
stycket under beskattningsåret övergått till testa-annan genom arv,

bodelning eller gåva skall i självdeklarationen lämnas uppgiftmente,
om

storleken det belopp enligt 10 § nämnda lag skall drassom
ifrån omkostnadsbeloppet ersättningsbostadennär avyttras,

Senaste lydelse 1994:1875.
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ersättningsbostadenbeteckningersättningsbostadens ut-samt, om
föreningensandra meningen,i andra stycketbostadgörs avsessomav

ochorganisationsnummereller bolagets samtnamn
organisations-elleradress ochden ägarens person-namn,nye

nummer.
lagenenligtunder DenskattskyldigedenHar som

uppskov medI998JXXÅOandelarbeskattningsåret avyttrat om
andelsbytenvidbeskattningeninternationelltsådant ärettgenom

uppskovsbeloppskattskyldig för§ lagen6andelsbyte iavsessom
andel skall läm-vidinkomstbeskatt- avyttring1994:1854 avom

behövs föruppgifterdegränsöverskridandevidningen somna
nämndadentillämpningEG,omstruktureringar inom av

lagen.självdeklarationeniskall han
uppgifter behövslämna de som

§23för tillämpningen sjätteav
motsvarande hän-och, istycket

stycket denjjärde§seende, 24
nämnda lagen.

§19 a
andelarDen avyttratsom

sådan avyttring som an-genom
lagen§2 4i a mom.ges

statlig inkomst-1947:576 om
självdeklarationenskatt skall i

behövsuppgifterlämna de som
bestämmel-tillämpningför av

sernai momentet.

kap.3
§32

skall, ifinansiellt instrumentavyttringKontrolluppgift annatom av
värdepappersinstitut i deeller lämnasfall i 22 32än avasom avses

kap.enligt 3 9 §avräkningsnotafall institutet skyldigt upprättaär att
värdepappersrörelse.lagen 1991:981 om

dödsbo.fysisk och Kon-Kontrolluppgift skall lämnas for person
överenskommits vidersättningskall dentrolluppgiften ta av-somupp

liknande kostnader,forsäljningsprovision ochefter avdrag foryttringen
slag ochantalet avyttrade finansiella instrument samt sort.

Uppgiftsslcyldighet föreligger

2 lydelse 1995:576.Senaste
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vid byteninte §27isom avses
lagen4 1947:576mom. om

statlig inkomstskatt respektive
6§ lagen 1994:1854 in-om
komstbeskattningen vid gräns-
överskridande omstruktureringar

EG.inom

lagDenna träder i kraft den januari1 1999 och tillämpas första
gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering tillämpas äldreäven
bestämmelser i 2 kap. § fjärde17 stycket.
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i lagenändringtill lagFörslag9 om

ersättningsfonder1990:663 om

ersättningsfonderlagen 1990:6639 §föreskrivsHärigenom att om
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§9
beskattningtillåterförasErsättningsfond skall om

med eller 5i strid 4i anspråktagitsharfonden
under be-förvärvskällandelenhuvudsakligadenellerhela av

fondenupphört ochharverksamhetenöverlåtits ellerharskattningsåret
stycket,enligt sjätteövertagitsharinte

harfonden inteochfusion över-upplöstsharföretaget genom
stycket,enligt sjättetagits

fonden skallinneharföretagdethar fattatsbeslut4. att somom
likvidation,iträda

försättas iskallskattskyldigedenmeddelatsharbeslut attom
konkurs,

beskattningsårdetunderanspråktagits iharfonden inte senast
föravdragefter det dåtaxeringsårettredjeunderskerför vilket taxering

ellermedgetts,avsättningen har
ellerupphörtförvärvskällan harför inkomstskattskyldigheten av
avtalgrundbeskattningfrånundantasinkomst skall ettsådan avom

dubbelbeskattning.undvikande avom
grundasavsättningengäller intestycketi första 2Vad sägs omsom

andra stycket l-3.iavyttring 2 §avsessom
likställs förvärvs-första stycket 2iöverlåtelseMed attavsessom

ellerbodelningtillfalliteller delviskällan helt ägare arvgenomnyen
Skattemyndigheten får dock,förordnande ieller testamente. omgenom

återföras tilli stället förmedge fondensärskilda skäl,det finns attatt
bestämmelserna iDärvid skalldenbeskattning ägaren.övertas nyaav

förfått avdragfysisktillämpas. Hartredje stycket avsätt-11 § person
fallmarkanläggningar iför byggnader ochersättningsfondning till som

beskattningskall återföring tilltredje styckenai andra och2 §avses
intäktbelopp tagitsdel fondentill dengöras motsvarar avsom upp som

första och tredje-bestämmelserna i punktnäringsverksamhet enligt 5
kommunalskattelagenanvisningarna till 22 §sjätte styckena av

lydelse 1994:1887.Senaste
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1928:370. Fonden i övrigt skall återföras till beskattning i inkomst-
slaget kapital. Ersättningsfond för mark skall återföras till beskattning i
inkomstslaget kapital.

Skattemyndigheten kan, det finns särskilda skäl, medge fondattom
skall återföras förstaenligt stycket får6 behållas under viss tid,som

dock längst till och med det beskattningsâr för vilket taxering sker
under sjätte eftertaxeringsåret det då avdrag för avsättningen har med-
getts.

Vid sådan fusion ekonomisk föreningHarisom avses en
§ första skiftat2 stycket lagen aktier enligt4 3 § 8utmom. mom.

statlig inkomst- tredje1947:576 stycket nämnda lag fårom
skatt får ersättningsfond ersättningsfond i föreningenövertas.

ekonomisk föreningHar det aktiebolagövertasen av vars
skiftat aktier enligt aktier skiftats3 § 8 fondenHarut ut.mom.
tredje stycket nämnda lag får övertagits skall detanses som om
ersättningsfond i föreningen företagetÖvertagande har gjort

det aktiebolag avsättningen under det beskatt-övertas av vars
aktier skiftats fonden ningsår dåHar avsättningen gjortsut.
övertagits skall det hos det överlåtande företaget.anses som om

företagetÖvertagande har gjort och §§ lagen1 12, 19 28
avsättningen det beskatt-under 1998:XXLO uppskov med be-om
ningsår då avsättningen gjorts skattningen vid fusioner, fissio-
hos det företaget.överlåtande och verksamhetsöverlåtelserner

finns bestämmelser innebärsom
ersättningsfond kan kommaatt

vid fusionövertasatt m.m.

lagDenna träder i kraft den januari1 1999 och tillämpas första
gången vid taxeringen år Vid2000. denna taxering tillämpas äldreäven
bestämmelser i femte9 § stycket.
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ändring i lagentill lagFörslag10 om

periodiseringsfonder1993:1538 om

periodiserings-1993:1538lagenföreskrivs 7 §Härigenom att om
lydelse.följandeskall hafonder

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7§i
enligt 8 kap.ombildningVid§2Vid fusion iavsessom

och1987:619sparbankslagenlagenstycketförsta4 mom.
i 5Övertagandevidstatlig inkomst-1947:576 avsessomom

1992:702lageneller 6 §enligtombildningvidochskatt om
med anled-inkomstskattereglersparbankslagenkap.8

omstruktureringarvissaningÖvertagandeoch vid1987:619 av
finansiella sektorn,deninomlagen6 §elleri 5som avses

ochombildningvidinkomstskatte-1992:702 samtm.m.om
respektive 3 §enligt 2 §tillskottvissaanledningregler med av

lagenmeningenförstadeninomomstruktureringar
ombildning1994:758finansiella sektorn, samt avomm.m.

landshypoteksinstitutionentillskottochombildningvid ansesen-
Övertagandeochöverlåtandeförstarespektive §3ligt §2

företag. Harföretag1994:758lagenmeningen ett ensomom
skiftatFöreningekonomisklandshypoteks- utombildning av

tredjeaktier enligt 3§ 8överlåtandeinstitutionen mom.anses
inkomst-statligstycket lagenföretagÖvertagandeoch ett omsom

detochföreningenskallskatt,ekonomisk före-Företag. Har en
skiftatsaktieraktiebolagenligt § 8aktier 3 utning skiftat ut vars

Företag.lagentredje stycket ettsomansesommom.
§§ lagenoch 2819skall före- I 12,inkomstskatt,statlig

be-uppskov med09981000aktiebolagdetningen och omvars
fissio-vid fusioner,skattningenaktier skiftats ettut anses som

verksamhetsöverlåtelserochföretag. ner
innebärfinns bestämmelser som

periodiseringsfond kanatt
fusionvidkomma övertasatt

m.m

lydelse 1995:1587.Senaste
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lagDenna träder i kraft den januari1 1999 och tillämpas första
gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering tillämpas äldreäven
bestämmelser i första7 § stycket.
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i lagenändringlagtillFörslag11 om

underskottföravdrag1993:1539 om

näringsverksamhetav

1993:1539lagenioch 12föreskrivs 7Härigenom att om av-
lydelse.följandeskall hanäringsverksamhetunderskottfördrag av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 §
bankaktiebolag,förening,ekonomiskaktiebolag,Med företag avses

förlustföretagMedutländskt bolag.ellerförsäkringsbolagsparbank,
det be-förebeskattningsåretunderskott närmastmedföretagettavses

iägarförändringsådanomfattatsföretagetskattningsår angessomav en
eller 54

ideellstiftelse,dödsbo,fysiskrättssubjektMed annat person,avses
Medbolag.utländsktjuridiskutländsk änellerförening personannan
slagdesubjektvilkethandelsbolag irättssubjekt även avannat avses

Närstående räknasdelägare.meningföregåendei är som ensom anges
make,morföräldrar,ochfar-föräldrar,närståendeMed avsesperson.

avkomling.ochmakesyskonssyskon,make,avkomlingsavkomling,
närståendeMedfosterbarn.ochstyvbarnavkomlingMed ävenavses

sådanvilka någonhandelsbolag iochdödsbon sompersonävenavses
delägare.meningarnafemtefjärde och ärianges

underskottgammaltMedunderskottgammaltMed av-av-
frånkvarstårunderskottfrånkvarstårunderskott somsessomses

före detbeskattningsåretföre det närmastbeskattningsåret närmast
förlust-dåbeskattningsårförlust-då ettbeskattningsår ett

sådanomfattatsföretagsådanomfattatsföretag enavav en
i 4ägarförändringi 4ägarförändring som angesangessom

överlåtandeeller utgjortelleröverlåtande 5 §utgjorteller eller5 §
sådanföretag iÖvertagandeellersådanföretag iÖvertagandeeller

sådantombildning eller över-ombildning ellerfusion, över-
förstai 12 §tagandeförstai 12 §tagande angessomangessom

stycket.stycket.

lydelse 1995:1617.Senaste
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7
Har förlustföretag omfattats sådan ägarforändringett av en som an-
i första4 § stycket eller första5 § stycket medges avdrag endast tillges

den del gammalt underskott inte överstiger 200 den äga-procent av nya
eller de kostnad för erhålla detägarnas bestämmande in-attrens nya

flytandet förlustföretaget.över
Kostnaden minskas med kapitaltillskott förlustforetaget- ellersom

företag såväl före efter ägarförändringen ingickannat isom som
koncern forlustföretaget erhållit under periodsamma som en om--

fattande den del det beskattningsår då ägarförändringen skeddeav som
föregick ägarforändringen och de två föregående beskatt-närmast
ningsåren. Vad gäller inte kapitaltillskott erhållitssagtssom nu som
från företag såväl före efter ägarförändringen ingick iannat som som

koncern förlustföretaget.samma som
fallI i första4 § stycket gäller inte första stycket dennasom anges

paragraf forlustföretaget redan före ägarförändringen ingick iom
koncern den ägaren.samma som nya

Regeringen kan efter ansökan medge undantag från första stycket
det finns anledning ägarforändringen har väsentlig be-att anta attom

tydelse från samhällsekonomisk synpunkt och ägarforändringen inteatt
skulle genomföras undantag inte medgavs.om

örsta-jjärdeF styckena gäller §I 14 lagen 1998:XXÅO om
tillämpliga delari uppskov med beskattningen vidäven ettom

förlustföretag överlåtan- fusioner,utgjort fissioner och verksam-
de företag sådan fusion hetsöverlåtelseri finns bestämmel-en som

11 kap. § bankaktie-1i tillämpning dennaanges ser om av
bolagslagen 1987:618 eller paragraf vid fusion och fission.
15 kap. §försäkringsrörelse-1a
lagen 1982:713. Med kostnad

detta fall fusionsvederlag.iavses
Med detägare över-ny avses
tagande företaget

.

12
1 fråga sådan fusion Vid ombildning enligt 8kap.om som

§2 4 förstai stycket sparbankslagen 1987:619 ochanges mom.
lagen 1947:576 statlig vid Övertagande i 5 §om som avses
inkomstskatt, ombildning enligt 8 lagen 1992:702 inkomst-om
kap. sparbankslagen 1987:619 skatteregler med anledning av

2 Senaste lydelse 1994:1890.
3 Senaste lydelse 1995:1588.

4 17-1243
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omstruktureringar inom deni vissaÖvertagandeoch vid avsessom
skall vidsektorn,finansiellain-1992:702§ lagen5 m.m.om

denna lag dettillämpninganledningmedkomstskatteregler av
Övertagandeöverlåtande och detinomomstruktureringarvissaav

ochföretagetfinansiella sektorn, ettden anses somm.m.
ekono-företag. Harlagtillämpning dennavidskall ensammaav

aktierskiftatföreningmiskoch det utöverlåtandedet över-
styckettredjeenligt 3 § 8företagettagande ett mom.somanses

inkomstskatt,statliglageneko-företag. Haroch omensamma
aktie-och detföreningenskallaktierskiftatföreningnomisk ut

skiftatsaktierbolagstyckettredje utenligt 3 § 8 ansesvarsmom.
företag.ochinkomstskatt,statliglagen ett sammasomom

aktie-och detföreningenskall
skiftatsaktierbolag ut ansesvars

företag.ochett sammasom
§§ lagenoch 1912, 14-17har 1Övertagande företagetDet

be-uppskov med1998:OCXgammaltföravdragtilldock rätt om
fissionervid fusioner,skattningenvidförstunderskott taxeringen

verksamhetsöverlåtelserochbeskattningsåretför det sjätte
innebärbestämmelserfinnsfusio-dåbeskattningsârefter det som

underskottföravdragtillellerombildningen rättöver- attnen,
vid fusionkan kommaskedde. övertastagandet att

fission.ochochöverlåtandeOm det över-
ingicktagande företaget i samma

ombild-fusionen,förekoncern
gällerövertagandetellerningen

Förelågstycket.andra iinte
§enligt 8sådant fall begränsning

mellankoncernbidragavseende
dock detharföretagen över-

till avdragtagande företaget rätt
vidförstgammalt underskottför

begränsningendåden taxering
fusionenskulle ha upphört om -

inte ägt rum.
mellanfråga fusion1 om
gällerekonomiska föreningar

bådastycket endastförsta om
föreningarna är att anse som

§kooperativa enligt 2 8 mom.
inkomstskatt.statlig 1lagen om

sådana fusionerfråga somom



SOU 1998:1 Författningsförslag 99

kap. eller §12 1 3 lagenianges
1987:667 ekonomiska före-om

gäller bestämmel-ningar inte
andra och tredjeiserna

styckena.

lag träder i kraft denDenna januaril 1999 och tillämpas första
gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering tillämpas äldreäven
bestämmelser femtei § stycket. Vid7 taxeringarna år 2000-2006
tillämpas äldre bestämmelser i 12även



SOU 1998:1örfattningyörslag100 F

lagenupphävandetill lagFörslag12 avom

inkomstbeskattningen8541994: 1 om

gränsöverskridandevid
EGinomomstruktureringar

inkomstbeskatt-1994:1854lagenföreskrivsHärigenom att om
skallEGomstruktureringar inomgränsöverskridandevidningen upp-
tillämpaslagenupphävda1998. Denårutgångengälla vidhöra att av

dock
förfarandenfissionerochfusionerinternationellaj$åga somi om

januari 1999,den 1genomförts före
överlåtelserverksamhetsöverlåtelserinternationellafrågai om

ochjanuari 1999denföre 1
januariföre den lförvärvandelsbyteninternationellaifråga om

1999.
detgenomfördskall näreller fissionfusioninternationellEn anses

upplösts.bolagen haröverlåtandedeelleröverlåtande bolaget
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Utgångspunkter1

tidigare har utredningen lämnat förslag till reglerI gräns-etappen om
överskridande omstruktureringar grundade det s.k. fusionsdirektivet

lagstiftning,90/434/EEG. Förslaget har lett till lagen 1994:1854 om
inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom

Uppgiften i den föreliggande sista utredningsetappenEG IGOL. - -
inkomstbeskattningen vid omstruk-lämna samlad översynär att aven

med tilläggsdirektiv dir. bilaga tilltureringar. enlighet 1993:54,I se
den principiella utgångspunktenbetänkandet medöversynengörs att

näringslivetskattereglerna bör motverka omstruktureringar inominte
uppkomma.obehöriga skatteförmåner inte skall En utgångs-och att

dir.punkt också förslagen skall finansieras inom bolagssektornär att
1992:61.

lösa många problem har med omstrukture-Ett radikalt sätt att som
ring avskaffa beskattningen reavinster aktier ochgöraatt attvore av

dotterföretag och intresseföretag. skäl framgår iandra andelar i Av som
kap. enligt utredningens uppfattning inte möjligt.2 detta Däremotär

lindras endast hälften vinstbör beskattningen kunna så sätt att av en
oprecist uttryckt näringsbetingade aktier och andra andelarnågot

beskattas, vilket utredningen också föreslår. minskar allmäntDetta sett
skattekostnaden för omstruktureringar undanröjer inte behovetmen av

genomgripande regelsystemet.översynen av
regler omfattas i huvudsak följande:De översynen ärsom av

reglerna uttagsbeskattning i punkt anvisningarna till1 22 §om av-
kommunalskattelagen 1928:370, KL,
den s.k. strukturregeln i 27 § 4 lagen 1947:576 statligmom. om-
inkomstskatt, SIL,
reglerna för fusioner i 2 § 4 SIL,mom.-
den s.k. förlustregeln i 2 nionde§ 4 stycket SIL,mom.-
den s.k. koncernregeln i 2 § tionde4 stycket SIL,mom.-
de regler i bl.a. fjärde3 § stycket7 SIL brukar kallas Lexmom. som-
ASEA,
den s.k. avskattningsregeln för investmentföretag i 2 § 10 mom.-
tredje stycket SIL samt
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inkomstbeskattningen vidreglerna i lagen 1994:1854 gräns-om-
omstruktureringar inom internationella fusio-överskridande EG om

verksamhetsöverlåtelser och andelsbyten.ñssioner,ner,

betydelsen vidfrågorkan ocksåHär nämnas att tas upp om rea-
överförts till eller bortförts frånvärdenvinstbeskattningen ettattav

överlåtelse fastig-stämpelskatt vidföretag samtavyttras avomsom
koncerner.heter inom

Förkortningar m.m.

i varjeolika kapitlen introducerasanvänds i deförkortningarDe som
dock endast här.introducerasoch SILkapitel. Beteckningarna KL

aktierandel för betecknaallmänhet ordetanvänds ibetänkandetI att
juridiskaoch utländskai svenskaoch andra andelar personer.
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2 Vinster och förluster på
näringsbetingade andelar

beskattas vinster näringsbetingade aktier ochEnligt gällande rätt
ordning medförintäkt näringsverksamhet.andra andelar Dennasom av

dotterföretag och intresse-försäljning andelar iskattekostnader vid av
köpare inte ingår i koncernen.företag stigit i värde till en somsom

motverkaröverlåtelser, kap. 9.Beträffande koncernintema Dense
näringslivet. Beskattningenomstruktureringar inomdärigenom av

vidareandelar i fortsättningenvinster näringsbetingade BWV är
detsådana andelar inte beskattas.förena med utdelning Isvår att att

avskaffasfrågan börföreliggande kapitlet i avsnitt BVN2.1tas upp om
be-Förluster näringsbetingade andelareller åtminstone lindras.

handlas i avsnitt 2.2.

Vinster1

Därefter,första avsnitt, problemet iI 2.1.1, närmare.ett presenteras
förutsättningarna för avskaffa eller lindraavsnitt behandlas2.1.2, att

samlad bedömning och förslagBVN. avsnitt 2.1.3 lämnasI görs en om
lindring avsnitt slutligen, särskilda frågorBVN. I 2.1.4, tas etten av par

upp.

Problemetl 1
.

Enligt svenskt aktiebolag7 § 8 SIL eller svensk ekono-är ettmom. en
misk förening frikallat från skattskyldighet för utdelning närings-
betingade andelar i svenska aktiebolag och svenska ekonomiska före-
ningar. En andel kan ha karaktär näringsbetingad endera tvåav av
grunder:



näringsbetingade andelaroch förluster på104 Vinster SOU 1998:1

röstetalet för ägarföretagets andelar i detsammanlagdaDet ut-
vid beskattningsârets utgång minstdelande företaget motsvarar

iröstetalet för samtliga andelar detta.%25 av
betingas verksam-sannolikt innehavet andelenDet görs att av av

eller företag medbedrivs ägarföretagethet ettav somavsom
organisatoriska för-äganderättsförhållanden ellerhänsyn till

ägarföretagethållanden kan stå nära.anses

näringsbetingadeskattefrihet för utdelningfrånvaro reglernal omav
uppkomma inomföretagsinkomsterkedjebeskattningandelar skulle av

i dotter-inkomst tjänasexempel illustrerar. Enkoncerner. Ett ett
delasdotterföretagetefter skatt hosdär.företag och beskattas Nettot ut

Återstodenandra gång.Beskattning sker härvidmoderföretaget.till en
tredjebeskattning sker gång.varviddelas till de ägarna,ytterstaut en

kedjebeskattningundanröjaSILSyftet med reglerna i § 87 är attmom.
utdelningsin-sker dettaSåvitt exempletdetta slag. attgenomavserav

från beskattning.moderföretaget undantashoskomsten
intäkt närings-andelar beskattasnäringsbetingadeVinster som av
näringsbetingadetrippelbeskattningleder tillverksamhet. Detta när

förutsättsvinstmedel överlåts detföretag medandelar i attett
innehaft andelarna.tid överlåtarenunder denvinstmedlen tjänats

förexemplet, i ställeti det anfördamoderföretagetOm taatt emotnyss
i detta och därigenomandelarnautdelning från dotterföretaget, avyttrar

form aktievinsti dotterföretaget itillgodogör sig inkomsten somav en
i dotterföretaget be-medför inkomstendelas till de slutliga ägarna,ut

hos till moderföre-hos moderföretaget ochskattning hos detta, ägarna
taget.

dotter-fråga inkomst, beskattats hosexemplet detI somvar om en
Trippelbeskattningföretaget före avyttringen andelarna i detta. upp-av

dotterföretaget innehåller upparbetade,kommer emellertid även om
innehaftobeskattade värden upparbetade under den tid överlåtaren

moderföretaget skeandelarna. Härvid kommer beskattningen hos att
före beskattningen hos dotterföretaget.

kedjebeskattning följer inte begränsad tillDen BVN ärsom av
trippelbeskattning kan uppkomma i flera led. kon-Antagutan t.ex. en

moderföretag,med dotterföretag och "dotterdotterföre-ett ett ettcern
inkomst tjänas dotterdotterföretagettag". En och beskattas hosav

detta. Dotterföretaget andelarna i dotterdotterföretaget, varefteravyttrar
moderföretaget andelarna i dotterföretaget delar vinstenochavyttrar ut
till detta fall beskattningI sker den inkomst tjänatsägarna. av som av
dotterdotterföretaget fyra gånger.
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princip i den svenska företagsbeskattningenEn företagensär att
vinster frågaskall beskattas i två led. I vinster i onoterade företagom

brutitshar principen i viss utsträckning de regler lättnader igenom om
införts fr.0.m.ägarbeskattningen med verkan inkomståret 1997.som

kumulativa beskattning upphov till således inteDen BVN ärsom ger
Omstruktureringar i form överlåtelser andelar i dotter-önskvärd. av av

intresseföretag motverkasföretag och mellan oberoende företag av
uppfattningskattekostnader omotiverat Enligt utredningenssätt.ett

eller, hinder föreligger för detta, lindras ibör undanröjasBVN om
möjligaste mån.

helägtdet företag andelardet följandeI är ettatt avyttrasantas vars
svenskt dotterföretag.

eller lindraFörutsättningarna för avskaffa2.1.2 att

på näringsbetingadebeskattningen vinsterav
andelar

flera följandeallmänt bero ellervinst andel kanEn sett avenen
faktorer:

andelen hållits kvar realiserade,företaget har efter förvärvetI av
beskattade inkomster.

inkomster i företaget har förbättratsframtidaPrognosen om
i företa-andelen. innebär tillgångarsedan förvärvet Denna attav

i dotterföretag, har stigit i värdefastigheter eller andelarget, t.ex.
uppkommit.eller goodwillvärdenatt

företagsrelaterade orsaker, allmänt ökat utländsktIcke t.ex. ett
intresse för svenska andelar.

Förutsättningarna för avskaffa olika för andelar i svenskaBVN äratt
dotterföretag utländska underföretag, utländska dotter-andelar iutan
företag och andelar i svenska dotterföretag utländska underföretag.med

det följande förstdiskuteras förutsättningarna beträffande ochI var en
dessa Därefterkategorier. samlad bedömning.görsav en
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2.1.2.1 i dotterföretagAndelar svenska utländskautan
underföretag

Faktor Beskattade inkomster har hållits kvar företageti

faktorInnebörden avskaffande såvitt illustrerasBVN 1ett avserav av
moderföretag, fysiskaföljande exempel. Ett ägssom av personer,av
dotterföretag, med kvarhållna, beskattadei D,andelarna ettavyttrar

innehavstid till företag,inkomster intjänade under Szs K,ett annat
Överlåtelsen skullefysiska frånvarodet Iägsäven avsom av personer.

delas till beskattning hos Genomvinstmedlen i ha kunnat SD ut utan
form vinst belopptillgodogör sig S iÖverlåtelsen ett motsva-somav en

ha kunnat delasde medel skulle ut.rar som
uppkommit hosbeskattning den vinstAvskaffas skerBVN, somav

Överlåtelsen ande-med beskattasföljande. Till börja D.enligtD att av
reavinsten till sinadelarbeskattning hos När Slarna medför inte ut
beskattas inte förutdelningsinkomsten.dessa för Kbeskattasägare,

överhuvudtaget ingentill uppkommerutdelning från KD. Hos ägarna
kommer medhosförändras inte. Inkomsten Dinkomst värdet Kav

eftersträ-vilket det resultattvå gånger,andra ord beskattas äratt som
skulle ha beskattatssker hos subjektBeskattningen omsomsammavas.

till och vidare tillöverlåtits vinst delats Sandelarna i inte D:sD ututan
tillägarna

med till det anfördafaktor isolerad framstår hänsynSåvitt 1avser
oproblematiskt.avskaffande BVNett av som

framtida inkomster företaget har förbättratsFaktor Prognosen iom

Vid överlåtelse direktägda tillgångar sker avskattning atten genomav
övervärden kommer fram till beskattning hos överlåtaren. konsekvensI

beräkning avdrag förhärmed bildar köpeskillingen utgångspunkt för av
värdeminskning hos förvärvaren. Vid överlåtelse andelar i dotter-av
företag upphov till indirekt avskattning, innebärBVN attger en som en
värdestegring andelarna dotterföretaget,på i beror övervär-attsom
den uppkommit i det företaget, beskattas moderföretaget.hos Avskriv-
ningsunderlaget i dotterföretaget påverkas inte. innebär beskatt-Det att
ning sker gång till företagsnivån, nämligen övervärdena reali-nären

hos detta företag. Eftersom beskattning sker ägarnivånävenseras
uppkommer trippelbeskattning.

Avskaffas kommer beskattning skeBVN, hos till moder-ägarnaatt
företaget, reavinsten delas och hos dotterföretagetnär ut, när övervär-
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Även detta fall framstår avskaffandedena realiseras. i BVNett av som
oproblematiskt.

skulle trippelbeskattningen kunna elimineras med be-Teoretiskt
dotterföretaget får skattemässig good-hållen BVN taattgenom upp en
övervärdena skillnaden mellan köpeskillingenwillpost motsvarande

dotterföre-skattemässiga värdet tillgångarna iför och deandelarna av
övervärdena realiseras.i takt med Dennafår skrivastaget attavsom

endast vid avyttringemellertid kunna användasstep-up-metoa skulle av
problematiskt tidsmässigtVidare dethelägda dotterföretag. är att

realisationengoodwillvärdetmatcha avskrivningen övervär-mot avav
fördelas olika slag till-goodwillvärdet måstedena delen t.ex. avav

verkligt alternativ tillStep-up-metoden därför integångar. är ettett
avskaffande BVN.av

orsakerföretagsrelateradeFaktor Icke

utredningenshar det enligtberor faktor 3gäller vinstVad somen
eller så längeden beskattasbetydelseuppfattning ingen större om
tiden tordesymmetriskt.behandlas Settvinster och förluster näm-över

denna faktor, igrundasligen vinster och förluster, stort sett tasom
skilja värdeökning,det dock intevarandra. praktiken gårI ärattut som

faktor Värde-från värdeökning beror påhänförlig till faktor som
därför behandlasökning det förra slaget bör sättsamma somav

slaget.värdeökning det senare

Slutsats

bedömning avseende andelar iSlutsatsen det hittills anförda är att enav
till börutländska underföretag leder BVNsvenska dotterföretag attutan

avskaffas.

2.1.2.2 dotterföretagAndelar i utländska

Utgångspunkter

syftarReglerna i SIL, till motverka beskattning i7 § 8 attmom. som
flera led företagssektorn,inom innehåller inte endast bestämmelser av-
seende utdelning näringsbetingade andelar i svenska företag utan
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bestämmelser avseende utdelning motsvarande andelar iäven ut-
ländska företag.

Enligt de bestämmelserna svenskt aktiebolag ellerär ettsenare en
svensk ekonomisk förening frikallat från skattskyldighet för utdelning

andelar i utländska juridiska dels utdelningen skulle hapersoner om
företagetvarit skattefri det utdelande varit svenskt, dels den in-om

komstbeskattning, den utländska juridiska underkas-ärsom personen
jämförlig med den inkomstbeskattning skulle ha sketttad, är som om

företag jämförlighetsvill-inkomsten hade förvärvats svensktettav
Jämförlighetsvillkoret innebära krav på inkomst hoskoret. ett attanses

beskattas efter minst % påden utländska juridiska 15 ettpersonen
enligt svenska regler jfrunderlag beräknat i huvudsak prop.

1990/9l:107 29.s.
presumtionsregel knuten.jämförlighetsvillkoret EnTill är ut-en

land med vilkethemmahörande i någotländsk juridisk ärperson, som
jämförlig beskatt-skatteavtal, skall underkastadSverige ingått anses

intäkter härrörgäller dock endastning. Presumtionen om personens
underkastad normalavtalsland och verksamhetenfrån Sverige eller är

bedrivs.eller de länder där den Ominkomstskatt i det land personens
från verksamhet i andra länderobetydlig del härrörintäkter till endast

skallskattemässigt gynnad verksamhet,eller från särskilt personen
underkastad jämförlig beskattning.dock ändå anses

hänförligainte avdrag för kostnaderEnligt medges22 § SIL ärsom
beskattasdubbelbeskattningsavtal inte itill intäkt grund aven som

från utländsktdock inte i fråga utdelningSverige. gällerDetta ettom
fall utdelningen skulle ha varitföretag till svenskt företag i dåett un-

beskattning båda företagen varit svenska.dantagen från Be-om
utformning lagstiftningstämmelserna fick sin nuvarande årgenom

Undantagsregeln innebär avdrag medges för på lån1986. räntoratt som
utländska företagför finansiering anskaffning andelar ianvänts avav

oberoende utdelning andelarna beskattas eller Regelnpåav om
kommenterades i förarbetena jfr 1985/86:13linte närmare prop.

den får ha föranletts önskan likställa förut-98, antas atts. men av en
sättningarna för investeringar i Sverige och utlandet.

Jämförlighetsvillkoret bör bakgrund undantagsregeln imotses av
frånvaro22 § SIL. villkoret skulle undantagsregeln kunna med-I av

föra oönskade skattekonsekvenser. exempel illustrerar. svensktEtt Ett
moderföretag, har löpande rörelseinkomsterM, 100 år. M tarper

lån med Medel100 år. motsvarande lånet överförsräntanettupp per
till utländskt dotterföretag, kapitalD, och avkastar där 100ett egetsom

år. Inkomsten i beskattasD någon anledning inte. Medel mot-per av
svarande inkomsten delas till frånvaro beskattningM. I utdel-ut av av
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förfarandetkonsekvensenskulleningsinkomsten hos M att,varaav
hosobeskattade inkomsten Mdentransaktionskostnader,frånbortsett

kvittas bortrörelseinkomstenbeskattad inkomsttillomvandlats mot
harutdelningsinkomsten. Manskattefriafinns denkvarränteutgiften,

jämförlighetsvillkoret kanförUppgiftenpengamaskin.konstruerat en
pengamaskinspärr.således utgörasägas att envara

för denredovisadeinte detomfattaruppdragUtredningens systemet
från utländskautdelningsinkomsterbehandlingenskattemässiga av

utred-förutgångspunkternadärförbildardotterföretag. Detta en av
lämplighetenochönskvärdhetenrörandeöverväganden attningens av

avskaffa BVN.

Bedömning

pengamaskin-förgrundernastridafår inteavskaffande BVN motEtt av
skallintemoderföretagsvensktliggervillkordettaI att ettspärren.

reavinst-dotterföretagutländsktandelarna i utankunna ettavyttra
vinstmedelsigkan tillgodogöradär köparensituationbeskattning i en

beskatt-ellerutdelningform sätti utandotterföretaget annathos av
transak-frånbortsettköpeskillingen,situation kommersådanning. I en

exempel illustre-vinstmedlen. Ettprincipitionskostnader, motsvaraatt

rar.
meddotterföretag, D,utländsktharmoderföretag, M,svensktEtt ett

uppfyller intedotterföretag. Dsaknarvinstmedelupparbetade egnasom
jämförighetsvillkoret.

iandelarnautdelning från Avyttrar Mför D.beskattas Mdetta fallI
skattefri,ändå kunnabör reavinstensvenskt företagtillD annatett vara

be-utdelning från Dkaninteandra företageteftersom det utanemotta
tillavyttring skerborde kunnabedömningskattning. Samma göras om
detjämförlighetsvillkorliknandei land harföretag ettettett somsom

till närings-det landetmotsvarigheten iutdelningsvenska för att
fall för-Sverige i dettaskattefri,skallbetingade andelar trots attvara

Skälet förutdelning frånbeskatta D.lorar den latenta atträtten att rea-
köpeskillingfall denskattefri i dettavinsten bör kunna även är attvara

kommande utdel-latenta skatterhåller påverkas köparensM avsom
frånning D.

itill kan andelarnaemellertid hänsyn M DMan måste att avyttrata
utdelning från be-företag, kan Dtill utländskt utanta emotett som

Är avyttringskattning. hemmahörande i Skatteparadis, kanD t.ex.ett
Ärland. reavinst andelarna iske till företag i på DMzsett samma

pengamaskinförfarandenskattefri situation, skulle möjlighet tilli denna
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eftersom köpeskillingen inte påverkas framtida skattekost-öppnas, av
nader hos köparen.

Med hänsyn härtill måste villkor för skattefrihet detett att ut-vara
ländska dotterföretaget uppfyller jämförlighetsvillkoret. Frågan är
emellertid det i alla situationer går rimligt tillförlitligtatt ett sättom
konstatera utländskt dotterföretag uppfyller detta villkor eller iettom

reavinstsituation.en
fråga utdelning svensktI moderföretag tagit frånett emotom som

utländskt dotterföretag, i sinD1, erhållit utdelning frånett tur ettsom
underföretag, gäller följande i frågaD2, jämförlighetsvillkoret jfrom

1990/91:107 30.prop. s.
utdelningen beskattats hos kan undersökningenHar D1, jämför-om

lig förhållandenabeskattning begränsas till för det företaget. Detsamma
gäller utdelningen inte beskattats hos detta direktD1 D1 trotsom men
uppfyller jämförlighetsvillkoret.

utdelningen från inte beskattats hos och uppfyllerHar D2 D1 D1
inte direkt jämförlighetsvillkoret, får undersöka utdelningenman om
skulle ha varit skattefri hade varit svenskt företag.D1 Dettaäven ettom
innefattar krav varit underkastad jämförlig beskattning.på D2ett att
Om så fallet får utdelningsinkomsten räknas bort, under-är när man
söker kravet jämförlig beskattning hos uppfyllt.D1 Har D2är ettom
underföretag från vilket tagit skattefri utdelning, får under-D3 D2 emot
sökas varit underkastad jämförlig beskattning,D3även etc.om

RÅinte helt enkelt. rättsfallet ref.Systemet I 1996 60 har Rege-är
ringsrätten funnit prövningen jämförligheten inte skall begränsasatt av
till förhållandena under enstaka verksamhetsår. bidrar tillDettaatt avse

bedömningarna kan bli svåra.att
Bedömningen jämförligheten i fråga utdelningsinkomsterav om

från utländskt dotterföretag i den situationen faktisk be-görsett att en
talning har skett från dotterföretaget till moderföretaget och eventuellt
tidigare från underföretag i eller flera led till dotterföretaget. Iett rea-
vinstfallet finns inte någon betalning fasta på situationenatt ärta utan

obestämd.mer
När det gäller kvarhållna vinstmedel faktor i underföretagl till det

utländska dotterföretaget skulle jämförlighetsvillkor för reavinstbe-ett
skattningen innebära följande fråga fick ställas. Om vid tidpunktenatt
för avyttringen andelarna i dotterföretaget dels vinstmedlen i samt-av
liga underföretag hade delats till dotterföretaget, dels dotterföretagetut
hade delat befintliga vinstmedel och medel motsvarande denut egna
hypotetiskt erhållna utdelningen till det svenska moderföretaget, skulle
då jämförlighetsvillkoret ha varit uppfyllt Med beaktande att ettav
utländskt dotterföretag kan ha underföretag i många länder och i flera
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förutomordentligt svår,fall blimångabedömningen iskulle attled,
ogörlig.i praktikeninte säga

vid reavinstbe-jämförlighetsvillkormedsvårighetytterligareEn ett
dotterföretagetutländskai detandelarnapåvinstenskattningen är att

eller ii dettaorealiserade värdenupparbetade,finnsdetbero påkan att
utsträck-vilkenisvårtkanfaktor 2. Det avgöraunderföretag attvara

realisation.framtidavidbeskattaskommervärdenning sådana att en
hemmahörande, kanföretageti vilketland,i det ärSkattelagstiftningen

beskattasinteinkomsterslagvissainnebärreglerinnehålla att avsom
förmånligtbeskattas sätt.eller ett

vida-uppkommerunderföretaghardotterföretagetutländskadetNär
intedotterföretaget,iandelarna motsvarasvinsthurfrågan somenre

i denföretagenolikadefördelasskall ut-vinstmedel,synligaav
fördelningdet klartverket stårsjälvaI attländska koncernen. en

föregåendei detmöjlig. Denskulleofta integrunderobjektiva vara
utsträckningvilkeni övervär-svårighetenpåpekade avgörastycket att

definitivtblirrealisationframtidavidbeskattaskommerden att en
och där-företag-till vilketkaninte avgöraoöverstiglig, ensmanom

övervärdeland-till vilketländer,fleraföretag i ettfinnsdetmed, om
hänförligt.är

möjligtinteuppfattningutredningens attenligtdetSammantaget är
dotterföretag. Frågautländskaandelar ii frågaBVNavskaffahelt om

möjlig.lättnadbegränsaddärmed äruppkommer om en
beskattasdotterföretagutländsktandelar iutdelningNär ett

avräkningmedgesuppfyllt,inteattjämförlighetskravet motgrund ärav
schablonmässigtutdelningenkällskattförsvenskt skatt utom en-

utdelningens13 %företagetdet utdelandehosberäknad skatt av
28-13efterbolagsskatt utgårsvenskinnebärbruttobelopp. Det att
följergrund häravPåavjämförlighetsvillkoret.jfr tolkningen15 % av

inteutdelningfrågagäller i äntill vadhänsynstagande merett omsom
bör skedotterföretagutländskaiandelarvinst påbeskattningatt av

syftet med dentillMed hänsyn%.lägst 15efter faktisk skattesats aven
lindramöjligaste måneller iavskaffadiskussionenaktuella attnu -

alltså %.möjliga 15lägstaske efterbeskattningbörBVN sats,-
skatteavtalmångadet enligtskull börfullständighetsFör nämnas att

från vilkenden vinst,krävsförjämförlighetsvillkoret-stället ut-i att-
i dennormal bolagsskattunderkastadvaritskall hadelningen härrör,

beskattningenfall det endastsådanaavtalsslutandeandra I ärstaten. av
bestämmel-enligtoch inte,aktuellden utdelade vinsten är somsom

Skullesådant.företagetbeskattningeni SIL,7 § 8 somavserna mom.
den skattskyldigeförenligt SILemellertid villkoret gynnsammarevara



112 Vinster och förluster på näringsbetingade andelar SOU 1998:1

det Förekomsten dessa avtalsvillkor påverkar inte giltighe-över.tar av
den dragna slutsatsen.ten av nyss

2.1.2.3 Andelar i svenska dotterföretag med utländska
underföretag

föregåendedet har diskuterats förutsättningarna för avskaffaI BVNatt
dels för andelar i svenska dotterföretag utländska underföretag,utan

Ävendels för andelar i utländska dotterföretag. förutsättningarna för ett
svenska dotterföretag med utländskaavskaffande vad gäller andelar i

underföretag diskuteras lämpligen särskilt.
finns anledning skilja mellanDet att

värdestegringvinstdel grundas på kvarhållen inkomst ellersom
goodwillvärden i det svenskatillgångar eller uppkomst avav

inhemskdotterföretaget eller svenska underföretag till detta
i utländska underföretagvinst; värdestegring andelaravser

och
motsvarande omständigheter i utländ-vinstdel, grundassom

underföretag till det svenska dotterföretaget eller i utländskaska
svenska underföretag till det svenska dotter-underföretag till

företaget utländsk vinst.

Såvitt inhemsk vinst saknas anledning till bedömning änavser annan
den gjorts i fråga vinst andelar i svenska dotterföretag utansom om
utländska underföretag. isolerat till detta vinst kanSer slag så-man av
ledes avskaffas.BVN

Vad gäller utländsk vinst uppkommer pengamaskinproblemett av
liknande slag det tagits vid behandlingen vinstersom som upp av
andelar i utländska dotterföretag. skillnad vinstmedel hosEn är att ett
utländskt underföretag i princip inte kan delas till de ägarnaut yttersta

det svenska dotterföretaget. gällerDettautan att ävenpassera genom
andelarna i det svenska dotterföretaget sålts till utländska köpare.om

Härvid kommer beskattning utdelningen ske hos det svenskaattav
dotterföretaget, inte jämförlighetsvillkoret uppfyllt. Sverige be-ärom
håller således beskattningsrätten till kommande utdelning.en

Beskattning lämnad utdelning kommer dock inte undantagslöstav
ske hos det svenska dotterföretaget. dubbelbeskattningsavtalIatt finns

bestämmelser skatterättsligt hemvist. aktualiserasDessa fy-närom en
sisk eller juridisk bosatt hemmahörande i bådaär staternaperson resp.
enligt interna lagstiftningar. Enligt bestämmelsernastaternas anses en
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fysisk juridisk ha hemvist i avtalsslutandeeller statperson en om per-
skattskyldig grund bosättning, plats för företagsled-där påärsonen av

ning omständighet. grundeller liknande Omannan en person av en
hemvist i båda de avtalsslutandesådan bestämmelse ha staterna,anses

frågasärskilda regler. brukar i juri-bestäms hemvistet enligt Dessa om
de skall ha hemvist i den därdiska innebära att statanses per-personer

har sin verkliga ledning.sonen
utländsk tordedotterföretag till köparesvensktEtt avyttrats ensom

flytta skatterättsligaanförda i vissa fall kunna sittmed hänsyn till det
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochhemvist enligt statett en

samarbetsområdet,Europeiska ekonomiskainom det attt.ex. genom
majoriteten styrelseleda-sammansättning såförändra ledningens att av

bosatta i detverkställande direktören kommeroch attmöterna vara
Sverigesådant fall förlorarkap.andra landet jfr 8 4 § ABL. I ett

underföretag tillfrån utländskakommande utdelningbeskattarätten att
utländska under-andelarna i detdotterföretaget om intedet svenska

Å andra sidan skalldriftställe i Sverige.företaget till fastknutnaär ett
jfr punktsvenska dotterföretaget 1uttagsbeskattning ske hos detdå

innebärtillanvisningarna 22 § KL. Detsjätte och sjunde styckena av
tillunderföretag skall haandelar i utländskabl.a. avyttratsatt anses

andelar utländskareavinstbeskattning behålls för imarknadsvärdet. Om
underföretagdärför vinstmedel i utländskadotterföretag, kommer att

dotterföretageti Sverige hos det svenskatill beskattning ut-tas genom
värderingsproblem medfrån eventuellatagsbeskattning. Bortsett synes

hemvist intemöjligheten byta skatterättsligthänsyn härtill öppnaatt
pengamaskinförfaranden.möjlighet för

den principielltemellertid anledning ställa frågan hurfinnsDet att
underföretag inte kanriktiga vinstmedel hos utländskttanken att ett

delas det avyttradetill de ägarnayttersta utan attut passera genom
svenska dotterföretaget skulle ställa sig i praktiken.

i svenskt dotterföretag, harandelarna A,Antag ett ettt.ex. att som
underföretag vinstmedel Skatteparadis,med noll-beskattade i ett av-

till företag i skatteparadiset,det svenska moderföretaget C.yttras ettav
Då uppkommer koncern med moderföretag i skatteparadiset C,etten

dotterföretag i Sverige och "dotterdotterföretag" i skattepara-Aett ett
Ävendiset Vinstmedlen överförs sedan från till medlenB. B C. om

enligt utredningens uppfattning civilrättsligt och skattemässigt sett
i form och utdelning, för-lämnad tordeA mottagen ettpasserar av

farande detta slag i praktiken kunna ske någon beskattningutan attav
aktualiseras i Sverige, såvida inte den utdelningen iA tar mottagnaupp
deklarationen. Risken för upptäckt underlåter detta tordeAom vara
obetydlig.
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skulle avskaffas for andelar i dotter-såledeskan BVNMan om-
tänka sig pengamaskinför-utländska underföretagföretag med ett-

lån medmoderföretaget till A, M,farande vilket etttar uppgenom
till-Medel motsvarande lånetrörelseinkomst.motsvarande Mzsräntor

motsvarande medeltilli sin skjuterkapital. Askjuts till A turegetsom
i tillandelarna A CEfter 10 år Mkapital.till B avyttrart.ex.egetsom

ersättning for tjänsterfrån Czsköpeskilling bortsettför motsva-somen
Förfarandetavkastningen detta.kapitalet jämtetillskjutnadetrar

i någonkapitalet hosså Boftapraktiken kunnatorde i attarrangeras
förfarandetlånet. Genomför det Msäkerhetform upptagnautgör av

skattefritillomvandlatsrörelseinkomstskattepliktiguppnåtthar M att
reavinst.

tillandelarna itänkbart Aförfarandeliknande ettavyttrasEtt är om
skatte-landhemmahörande i ändotterföretag till C är ett annatsom

Sverige.paradiset, t.ex.
kundepengamaskinproblemetmedtillkommamöjlighetEn rättaatt

Kriteriernagodtas.angivna ländervissaunderföretag itänkas attvara
före-delslistan" skulle"vitaskulle förasför land attettatt varaupp

säkerkandelsärjämförligbeskattade,i landet attatttagen varaman
land,underföretag iharinte i sinunderföretag i landet etttur ettett som

problema-sistnämnda kriterietSärskilt detlistan. ärinte är upptaget
nödvändigtuppfyllt detskall kunnakriteriettiskt. För att synesanses
revisionföranstaltamöjlighetharsvenska myndigheter attatt avom

underföretag inteuppgift "svarta"utlandet.underföretag i En attom
Även i många skatte-detkontrolleras.nämligen kunnafinns bör om

i OECD:sinformationsutbyte jfr 26bestämmelseravtal finns art.om
lämna begärd in-förpliktigadandra intemodellavtal den attär staten

revision be-skallförutsättning förformation. En göraatt stat enen
hartorde ofta gemensamtettatt staternagäran ett stat varaannanav

till stånd.revision kommerintresse att enav
till informations-uppfattning den möjlighetEnligt utredningens är

for bilda underlagavtal, inte tillräckligfinns i gällandeutbyte, attsom
tänka sig gällandeinte realistisktför vit lista. Vidare detär attatten

nödvändiga infor-tid omförhandlas för detavtal under överskådlig att
skall säkerställas.mationsutbytet

gjorda beskrivningen förenklad.själva verket den DetI är nyss
underföretag i land vita listan,räcker kontrollera på A,inte att att ett ett

underföretag i land, inte påinte i sin har något ärett upptagettur som
förvissa sig inte tidigare har haft någotlistan. måste AMan även attom

fråga vilket kunnat jämförligbeskatt-sådant underföretag, i A utanom
sig skattefria eller lågbeskattade inkomsterning tillgodogöra genom

utdelning eller avyttring andelar.av
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anledning beröra reglering i punktfinns slutligen 10Det att aven
begreppenreglering byggeranvisningarna till 53 § KL. Denna

och "utländskt bolag" i 16 § 2 SIL. En"utländsk juridisk person" mom.
utländsk association,allmänt talat"utländsk juridisk person" är somen

"utländskt bolag"juridisk Medsvensk ut-motsvarar avsesperson.en
före-hemmahörandedär deni denländsk juridisk ärärstatsomperson,

under-svenska företaglikartad den,för beskattningmål ärär somsom
utländsk juridiskalltidutländskt bolagkastade. Som person, somanses

meduppräknadevissa i lagtextenhemmahörande i någon staterär av
skatteavtal.ingåttvilka Sverige har

innebär in-till 53 § KLanvisningarnai punkt 10Regleringen attav
utländskt bolagjuridiskutländskhoskomsten än ettpersonen annan
delägareeller, i frågabosattadelägare ärbeskattas hos är somomsom
förutsättningar.Sverige under vissahemmahörande ijuridisk person,

minst 10 %huvudsak delsinnebär iförutsättningarDessa att perso-av
intressent-delägaren ellerinnehasröstetal skallkapital eller enavnens

ellerkapitalethälftendels minst röste-ingår,i vilken hankrets att av
hemmahörandeelleri riket bosattainnehas härtalet skall personer.av

regleringen skallenligtdelägarbeskattningförförutsättningEn att
i dendelägaresvenska subjektetdetenligt lagtextenkunna ske ärär att

aktua-tycks såledesDelägarbeskattningjuridiskautländska personen.
första generationen,dotterföretag iutländskafrågaliseras endast i om

andradotterföretag iutländsktindirekt ägandeinte vid ett genera-av
delägar-generationeni förstadotterföretagettionen i falletens att

kommapraxis kanvisserligen inte uteslutaskanbeskattas. Det attatt
forägande. Såvittmed indirekttillräckligtinta ståndpunkten det äratt

utländskt under-emellertid inkomst ikannärvarande kan bedömas ett
företag inte del-till svensktutländskt underföretagföretag till ettett

ägarbeskattas.
avskaffas för vinstbörBVN inteUtredningens slutsats är att an-

den delunderföretag tilldotterföretag med utländskadelar i svenska
Å överensstämmelsedet- iutländsk vinst. andra sidanvinsten ärutgör

föregående fråga andelar i utländskai det imed vad sagts omsom
sker efter faktisk skattesatsdotterföretag -tillräckligt beskattningatt en

%.15av
vidfråga, därmed inställer sig, det möjligt be-Den är är attsom om

skattningen skilja mellan inhemsk och utländsk vinst.
Härvidlag det till börja med klart det i praktiken intestår äratt att

möjligt särskilja inhemsk och utländsk vinst beror på värdesteg-att som
ring tillgångar eller skapade goodwillvärden faktor på grund2av av
värderingssvårigheter. skulle det möjligt identifieraDäremot attvara
inhemsk vinst beror beskattad inkomst har hållits kvar iattsom
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företag faktor blir därmed det i övrigtsvenska Frågan även ärom
möjligt och lämpligt undanta sådan vinst från beskattning.att

undantagande från reavinstbeskattning vinstdel,Frågan om av som
beror beskattade inkomster hållits kvar i det företag deatt av-som

andelarna hänför sig till, har nyligen varit aktuell. det utred-yttrade I
efterhand visade sig-ningsarbete, föregick det- det i tempo-somsom

utdelade företagsinkoms-avskaffandet dubbelbeskattningenrära avav
generellt undantagande frånbehandlades nämligen frågan ettter, om

vinstdel JIK-metod SOU 1994:13.beskattning sådan engenomav
läggs till anskaffningsvär-kvarhållna inkomsterMetoden går attut

JIK-metod borde införas skötsandel.det för avyttrad Frågan enomen
i och med dubbel-och förföll sedermeraemellertid på framtiden att

återinfördes.utdelade företagsvinsterbeskattningen av
komplice-JIK-metod inte alltförförFörutsättningarna äratt somen
tillämpasför metod, skallbättrerad skall kunna konstrueras är en som

för metodnäringsbetingade andelar,i fråga vissaendast än en somom
dock vid handenöversiktlig bedömningskall tillämpas generellt. En ger

i skenetrelativt komplicerad. börändå skulle bli Dettametodenatt ses
fall torde kunnaJIK-metod i mångai frånvaroföretagenatt enav av

vinstmedeldela kvarhållnamoderföretaget låtabeskattning hos ututan
föreståendetill detta infördotterföretag och i underföretagi ett av-en

JIK-metod skulle sannoliktdotterföretaget. Effektenyttring av enav
del JIK-metod får bety-bli relativt begränsad. Till dengrund härav en

konsolidering svenska dotterföretagdelse innebär den gynnande iett av
dotterföretag, vilket medförjämfört med konsolidering i utländska

snedvridningar.
.TIK-metod inte bör införas.Utredningens slutsats är att en

Samlad bedömning2.1.3

föregående leder till följande utgångspunkter för samlad be-Det en
dömning.

motiverat avskaffa såvitt vinst andelar iDet BVN påär att avser-
svenska dotterföretag, inte har utländska underföretag.som
Vinst andelar i utländska dotterföretagpå bör beskattas efter en-
faktisk skattesats 15 %.
Såvitt gäller vinst andelarpå i svenska dotterföretag, har ut-som-
ländska underföretag, det motiverat från beskattningär att un-
danta inhemsk vinst. praktiken det inte möjligt isoleraI in-är att
hemsk faktor-2-vinst från utländsk faktor-2-vinst. Inhemsk
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helägda under-dotterföretaget ochavseendefaktor-1-vinst
särskiljasteknisktgenerationen kanförstaföretag sett genomav

lämpligemellertid inteframstårJIK-metod. Detta som enen
åtgärd.

möjlig:lösningföljandeframstårSå långt som

under-utländskadotterföretagsvenskaandelar iVinster utan-
skattefria.företag är

dotterföretagi utländskaandelarvinstbeloppetHalva av en-
under-med utländskadotterföretagsvenskaiandelareller

beskattning.tillföretag tas upp

symmetriskt vidbehandlasmåni möjligastebörförlusterVinster och
för före-möjlighetlösningennämndabeskattningen. öppnarDen en

dotterföretag blirandelarna ivinstså ettattatttagen enarrangera
nämligenbeloppet. Haravdragsgill med halvaförlustskattefri och en

har utländskaintedotterföretag,iandelarmoderföretags ettett som
planeradinförmoderföretagetvärde, kannedgått iunderföretag, en

dessaned"dotterföretageti "svärtaandelarna attavyttring genomav
utländskt företag.förvärvaunderföretagellerdotterföretaget ettlåta ett

stigitandelarmoderföretag harsituationenden när1 ettmotsatta som-
andelarnakanunderföretagutländskameddotterföretagii värde ett -

tillförsunderföretagenutländskade över"tvättas" att en annangenom
koncernen.gren av

dotterföretagutländskaiinvesteringarvidareinnebärLösningen att
diskrimineras iutländska underföretagmeddotterföretagsvenskaoch i

utländskadotterföretagi svenskainvesteringarförhållande till utan
snedvridningar.önskvärdatill ickeskulle ledaunderföretag. Detta

svenskt moderföretagmedkoncernerinternationella ärMånga ett
underkoncernerfinnskoncernernaaffärsområden. Iorganiserade efter

innebäri frågaföretag. Lösningenutländskasvenskamed såväl attsom
desmittarsåunderkoncernföretagen ide utländska sägaatt neren

strukturtillincitamentkan uppkommasvenska. Härigenom ett en som
underkoncer-i olikautländska företag placerassvenska ochinnebär att

minskad effektivitet.skulle medföraDettaner.
uppfattning den diskute-utredningensSammanfattningsvis enligtär

svenskaandelar ibehandling å sidanrade lösningen med olika enaav
andelaroch andra sidan iutländska underföretag ådotterföretag utan
utländskadotterföretag meddotterföretag och i svenskautländska

då till budslämplig. åtgärd stårunderföretag inte Den är attsom
generelltnäringsbetingade andelar be-skatteplikten vinsterför
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till halva beloppet vinst. Utredningen föreslårgränsas att avse av en
detta. preciserat förslagetMer vinster andelar beträffandeavser
vilka gäller utdelning andelen lämnats, ägarföretaget enligtatt, om
bestämmelserna i 8 tredje-åttonde styckena skulle7 § SIL hamom.

från förvarit undantaget skattskyldighet utdelningen andelen iom
stället behållts under beskattningsåret.

skattearbitrageFör inte möjligheter till skall uppkomma böratt
aktierelateradelösningen omfatta värdepapper, konvertibler,även t.ex.

i företag näringsbetingade andelar hänför sig till.ett som
bestämmelser föranleds förslagen bör iDe tas ett nyttavsom

i 2 § SIL, lmoment a mom.

frågorVissa2.1.4

2.1.4.1 Karaktärsbyten

företag, kan karaktär i den meningenandel, innehas bytaEn ettsom av
näringsbetingad ellernäringsbetingad andel upphör tvärt-attatt varaen

innehav,första fallet föreligger andelen ingår iDet ettt.ex. om somom.
företaget andelar inne-och25 % rösterna, avyttrarrepresenterar urav

havet, 1 % rösterna.representerarsom av
förVid karaktärsbyte bör andelen ha prisavyttrats ettett anses

motsvarande marknadsvärdet och ha köpts tillbaka för prissamma
fiktiv Vinsten bör emellertid inte till beskattningavyttring. tas upp

först verkligenomedelbart andelennärutan avyttras.
det företag, andelen i fråga hänför sig till, kanOm är noterat,som

uppskattningen verkliga värdet vid karaktärsbytet baserasdet påav
noteringarna. fall får eftervärdet bestämmas skälig grund.I annat

2.1.4.2 Fastigheter

detI för behandling utdelningsinkomster och vinstersystem av an-
delar tillämpades vid 1995 års taxering skulle generellt endastsom
hälften vinst svenska andelar till beskattning.tasav en upp
Lättnaden för vinster gällde inte sådan del vinst, svarade motav en som
värdet hyresfastigheter i det företagetavyttrade i förhållande tillav
värdet samtliga tillgångar i företaget. Med hyresfastighet avsågsav en
fastighet, taxerad hyreshusenhet. Med innehav fas-som var som av en
tighet jämställdes fastighet innehades företag i intresse-att etten av
gemenskap med det avyttrade företaget. Med värdet fastighetav en
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taxeringsvärdet och det bokförda värdet. Dennaavsågs det högsta av
andelar företag noterade vidlättnaden omfattade inte ibegränsning av

i dotterföretag tillheller andelarsvensk börs och inte ett ett noterat
moderföretag.

gällergällde vid års taxering1995till detI ut-systemmotsats som
aktiebolag och eko-innehasendast andelarförslagredningens som av

i dotter- ochöverlåtelser andelarSyftetnomiska föreningar. är att av
skatt utgår.skall motverkasmån inteintresseföretag i möjligaste attav

annorlundaföreligger inte skäluppfattningutredningensEnligt att se
fastighets-överlåtna företaget bedriverdetskäletsaken det attav

fastighetsför-isåledes andelarUtredningenförvaltning. attanser
särbehandlas.inte börvaltande företag

Förluster2.2

vinstbakomkan liggafaktorerharavsnitt 2.1.2I angetts tre ensom
andel allmäntverklig förlustkanmotsvarandeandel. På sätt enenen

grundfaktorer förlusterföljandeflerabero ellersett avaven
behandlas i kap. 3:värdeöverföringar

andelenefter förvärvetuppkommit förlusterföretaget harI av
vinst.kapitaltillskott ellerinte täckts senaregenomsom

försämratsföretaget harframtida inkomster iPrognosen om
sida sig dettaföretagetsandelen. Frånsedan förvärvet ut-tarav

"goodwill-itillgångar ellervärdenedgångtryck i enav
andelen.vid förvärvetjämfört med förhållandenaminskning" av

minskatorsaker, allmäntföretagsrelateradeIcke ut-t.ex. ett
andelar.för svenskaländskt intresse

bolags-görligaste mån bör präglautredningen iprincip,En ansersom
avseende risk-skall neutral meddennabeskattningen, är att vara

bör behandlasföljer vinster och förlustertagande. denna principAv att
jfr 1996:119särskilda skäl talar det SOUsymmetriskt inte motom

förluster,hårdare vid beskattningenSlår vinster igenom11 14.l-l äns.
investeringarmed högre risk i förhållande tillmissgynnas investeringar

vinstsituationrisk. Leder visst transaktionsmönster imed lägre ett en
transaktions-till trippelbeskattning, bör såledesexempelvis samma

förlustsituation medföra trippelavdrag.imönster en
fysisk andelarna i företag, A,Antag äger ettt.ex. att en person,

uppkommitdotterföretag, På andelarna i harmed helägt B. Bett en
ökad intjäningsförmåga ifaktor-2-vinst förväntad B. A avyttrar an-
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delarna i Detta medför trippelbeskattning lindradB. förslagetgenom
endast halva beloppet vinst näringsbetingade andelarattom av en

skall till beskattning: beskattning i intäkternaB kommer,närtas upp
beskattning halva vinsten hos beskattning hosA, F vinsten efternärav
skatt delas ut.

i stället faktor-2-förlust uppkommit andelarna iAntag Batt ennu
förväntad intjäningsförmågaminskad i B. medför de minskadeHos B

avdragseffekt förhållandeinkomsterna i till de ursprungligen för-en
Även uppkommer avdragseffekt,väntade inkomsterna. hos påF en

i förhållande till ursprungligengrund den minskade utdelningen denav
förväntade utdelningen. Medges avdrag för halva förlustenA

i uppkommer avdragseffekt gånger. innebärandelarna B, Dettre atten
förlustfallet behandlas symmetriskt.vinst- och

har in-fullständigt symmetriskt resultat förutsätter dockEtt Aatt
från. Vidare kan denavdraget för förlusten kankomster, görassom

förbi dvs. sig uttryck iminskade intjäningsförmågan i "gå noll",B ta
framtida in-kan utnyttjas endastförluster efter överlåtelsen, omsom

uppkommer.komster
i fak-i stället förlusten andelarna BVi tänker att avvaross nu

realiserad förlust hos1-karaktär, dvs. den berodde redan B.atttor en
faktor-2-fallet, därprincip fall det nämndaiDetta är samma som nyss

efterintjäningsförmågan tagit sig uttryck i förlusterden minskade
skattemässig skillnad dock för-överlåtelsen andelarna. En är attav

koncernbidrag från det förvärvande före-lusten inte kan utnyttjas mot
fem avdrag förunder spärrtid på år 8 § lagen 1993:1539taget omen

förutsättningar,underskott näringsverksamhet, UAL. Under vissaav
till förlust-sikte överlåtelser s.k. skalbolag, kan rättentarsom av

avdrag förloras överlåtelsendelvis grund §7 UAL.av
förlust fallAv det anförda framgår andel i vissa be-att en en

handlas från symmetrisynpunkt oförmånligarepå vadsätt änett en
vinst skulle ha gjort, beroende avdrag faller bort ellerpå att ett senare-
läggs. fullständigt symmetriskt resultat i alla situationer förutsätterEtt
negativ skatt, dvs. utbetalning från vid skattemässiga underskott.staten
Det emellertid inte aktuellt frågan negativ skattär övervägaatt nu om
jfr ofullkomligheterSOU 1992:67 52. Vissa i symmetrin får därförs.
accepteras.

Sammanfattningsvis bör halva beloppet förlustverklig vidav en av-
yttring näringsbetingade andelar avdragsgill.av vara

förstaAv 24 § 2 stycket följerSIL andelar i dotterföre-att ettmom.
skall ha såvitt intresse, företagettag äravyttrats,anses nu av om upp-

lösts konkurs eller det i likvidation eller, företagetträttgenom om om
svenskt, det försatts i konkurs. dessa fallI medför frånvaronär om av
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till skatteminskning pådotterföretagets möjlighetnegativ skatt att
förbör därför få avdragbortfaller. Moderföretagetförlustgrund av en

andelarna.förlusthela beloppet av en
införasvalmöjlighet skalluppkommitfrågaEn är avenomsom

förlustför hela beloppetmoderföretag får avdraginnebörd ettatt av en
från sindotterföretag, detta avståriandelarnavid avyttring ett omav

emellertid direkt kopplingfinns ingenunderskottsavdrag.till Deträtt
förlusten andelarnadotterföretaget ochstorlek iunderskottetsmellan

mycket väldotterföretag kanförlusterna irealiseradeföretaget.i De ett
kraftigt iföretaget nedgättandelarna isamtidigtobetydliga, somvara

dotter-meduppkommitproblemgrund avsättavärde, attattt.ex. av
slut-Utredningenslönsamhet.till priserprodukterföretagets gersom

bör införas.valrätten intediskuteradedenärsats att
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Värdeöverföringar3

detta kapitel fråganI och i så fall under vilka förutsättningartas upp om
anskaffningsvärdet omkostnadsbeloppet enligt terminologin i 24 §

för näringsbetingad andel i företagl SIL bör minskas tillettmom. en
följd värden har överförts från företaget till företagatt ett annatav
avsnitt Vidare behandlas frågan omkostnadsbeloppet för3.1. om an-

erhållit kapitaltillskott koncernbidragdelarna i företagett som genom
avsnitt omkostnadsbeloppet för andelarna i3.2. Frågan ettom
företag bör påverkas företaget erhåller kapitaltillskott i formettom av

förvärv egendom till underpris i avsnitt 4.2.2.1.ett tasav upp

Överföring värden till3.1 ett annatav

företag

förlust moderföretag andelar dotterföretagEn i kannär ettett avyttrar
behöver inte innebära innehavet andelarna varit förlust-attmen av

bringande för moderföretaget. Andelarna kan nämligen ha nedgått i
värde grund eller egendom i dotterföretagetattav pengar annan
överförts till moderföretaget eller företag i koncernen. Moder-ett annat
företaget har då gjort förlustinte någon totalt inte beskattningHarsett.
för utdelning skett hos moderföretaget, framstår det omotiverat attsom
medge avdrag för den formella förlusten andelarna, eftersom denna
inte verklig förlust.utgör en

Intill skattereform1990 års förlust andra andelar lager-änvar en
andelar hänförlig till inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. I
fråga näringsbetingade rörelsebetingade med äldre terminologiom
andelar hade emellertid skattskyldig i stället hänföra förlustenrätt atten
till inkomstslaget rörelse. det falletI inte i det förra reduce-senare men
rades förlusten med skattefri utdelning vid beräkning detmottagen av

RÅavdragsgilla beloppet 1986 ref. 52.
denI lagrådsremiss föregick 1989/901110 skattereforms-som prop.

propositionen föreslogs lagregel innebörd värdeöverföringaratten av
från egendom skulle beaktas vid beräkning omkost-avyttratssom av
nadsbeloppet. Lagrådet ifrågasatte lagreglering denna punktom en
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talade för praxis, under demotiverad och anförde mycketatt att nyavar
skattereformen, skulle kommaförutsättningar skapades attgenomsom

vid rörelse-tillämpa de principer följtsfinna oförhindradsig att som
propositionen detreavinstbeskattningen.vid Ibeskattningen togäven

yttrande och anförde följan-fasta Lagrådetsstatsrådet påföredragande
substansi något skedeavyttrade egendomende. denHar tömts utan

reavinstbeskattning, bygger påkanbeskattningskonsekvenser, somen
anskaffnings-ursprungligtförsäljningspris ochmellanjämförelseen

1989/902110värdeöverföringför prop.korrigeraspris, behöva s.
f..394

RÅRÅ förhandsbeskedref. båda1997 11ref. och1995 83I
skattereformårstillkom 1990lagstiftningavseende den genomsom
andelar isäljermoderföretag,betydelsenprövades ettatt ett somav

dotterföretaget.koncernbidrag frånförlust, erhållitmeddotterföretag
samtligaförvärvaaktiebolag, X,övervägderättsfallårsI 1995 attett

för-efterfastighetägdeaktiebolag, YY.aktier i annatett som manen
Vinstenskulle uppkomma.varvid vinstavsågvärvet avyttra,att var

koncern-tillskulle överföras Xupparbetad. Densåledes redan genom
förlust. Skatte-i medaktierna Yskullevarefterbidrag, X avyttra

för dentill avdraginte hadebeskedet Xlämnaderättsnämnden rättatt
Regeringsrätten,koncernbidraget.svaradedel förlusten motsomav

skulle stridadetbl.a.beskedet, anfördefastställde motattsom
i bolags-gångskall beskattasaktiebolags vinstprincipen att ett en

till avdrag.sektorn medge X rättatt
aktier isinamoderbolagrättsfall hadeårsI 1997 ettavyttratett

moderbolagets aktierna hadeinnehavUndermed förlust.dotterbolag av
moderbolaget.utdelning tillkoncernbidrag ochlämnatdotterbolaget

från vinstmedelsin helhet tagitshade iBidragen och utdelningarna som
beskedetlämnadeSkatterättsnämndeninnehavstiden.uppkommit under

koncernbidragen ochbeaktandeberäknasreaförlusten skulle utanatt av
identitetförelåg sådananförde bl.a. detNämndenutdelningarna. att

för-förvärvats och vadursprungligenmellan vad avyttrats attsomsom
anslöt sig tillverklig. Regeringsrättenbedömalusten attvar som

fastställde beskedet.bedömning ochSkatterättsnämndens
sammanfattningsvis innebära avdrag intetordeGällande rätt att

dotterföretag berormedges för förlust andelar i påpå attett somen
fanns hos dotterföretaget vidvinster eller upparbetade värden, som

förts tillmoderföretagets förvärv andelarna gamla värden, överav
koncernbidrag ellermoderföretaget utdelning, sätt.annatgenom

inteför förlust andel påverkas däremotRätten till avdrag omen en
moderföretagetdotterföretaget under den tidvärden, upparbetats isom

moderföretaget.andelarna värden, överförts tillnyaägt
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finns anledning lagreglering och preciseringDet övervägaatt en av
värdeöverföringar.konsekvenserna praktiskt teknisktDet är mestav

reglera konsekvenserna i justering omkostnads-sett att termer av av
företaget i fråga. Diskussionen följandebeloppet för andelarna i i det

framställningen återkommer till börförs därför i sådana Somtermer.
justeras endast och till den deldock omkostnadsbeloppet avytt-om

medfört reaförlust.ringen andelarna enav
formenkla fallet värdeöverföring sker ibehandlas detFörst att aven

moderföre-från dotterföretag till desslämnasutdelning i ettatt pengar
föreslåssituationer ochkompliceradeDärefter andratastag. uppmer

generell reglering.en

från dotterföretag tillUtdelning i3.1.1 ettpengar
moderföretagdess

värdenNya

i helägt dotter-tjänasföre bolagsskatt 139vinstAntag ettatt en
innehav andelarna imoderföretagets,tiden för M,företag, underD, av

D.
andelarna i stiga med 139bolagsskatt skulle DfrånvaroI av

värdestegringen påemellertid vidaregrund vinsten. Antag att an-av
framtidsutsikter för verk-till grund dåligadelarna begränsas 39 av

bolagssek-då värde skapats ihar 39samheten i SammantagetD. ett
sektorskall beskattas gång i dennaUtifrån inkomstatttorn. ennormen

bör beskattning ske 39.av
bolagsskatt de varefter återstår.betalar dock i 139, 100D 39

med Med hänsynvärdestegring andelarna 100.motiverarDetta en
verksamhet uteblir värdestegringen helt.till dåliga utsikterna förde Dzs

situation lika med omkost-Värdet andelarna i i denna MzsD är
nadsbelopp. Delas vinstmedlen minskar värdet andelarna i100 ut,

med belopp. Medges avdrag för den förlust 100D Msamma som
uppkommer vid andelarna, har beskattatsavyttring 39sammantagetav
i bolagssektorn hos139 hos D, minus 100 M. Detta överensstämmer
med beskattning gång i bolagssektorn.normen om en

RÅslutsats kanDen dras utgången i ref. eko-1997 11är ärattsom
nomiskt riktig.
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Gamla värden

behållna, beskattade vinstmedel ande-Hade dotterföretag, D, närett
moderföretaget, vinstmedlenlarna i Företaget förvärvades M, såärav

för andelarna. Motsvarandeinbakade i omkostnadsbeloppM:ssägaatt
skullupparbetade värden. enkelhets begränsasgäller hade FörDom
alltsåtill det förstnämnda fallet. Frågan M:sdiskussionen är om

skall reduceras med beloppomkostnadsbelopp för andelarna i D ett
till utdelningendessa delas Mmotsvarande vinstmedlen, ärutom

skattefri hos M.
svensktförvärvats frånandelarna itill börja med DAntag ettattatt

den tid andelarna.uppkommit under Soch vinsten iföretag, D ägtatt
såle-reavinst. Vinsten hari formdå beskattats hos SVinsten har av en

dels den uppkom,bolagssektorn, hos Dgånger ides beskattats två när
andelarna iomkostnadsbelopp för Ddels hos Reduceras M:s
förlustvarken vinst eller Muppkommergrund utdelningen, när av-av

omkostnads-ursprungligavederlaget understiger M:sandelarnayttrar
såledesmotsvarande vinstmedlen. stårKvarbelopp med beloppett en

ingen reduktionbolagssektorn. Sker däremotdubbelbeskattning i av
andelarnareaförlust Momkostnadsbelopp, uppkommer när avyttraren

avdraget förhos balanserasreavinsten Si BeskattningenD. avav
vinsten i detta fall beskattatsTotalt har såledesdenna reaförlust. sett en

materiellt riktigt.det resultati bolagssektorn, vilketgång ärär settsom
omkostnadsbeloppet inte bördiskussionenSå långt tyder att

gammal vinst överförts.reduceras grund attav en
förvärvatexemplet så haVi förändrar Msätt att antas an-nu

fysiskfrån subjekt utanför bolagssektorn,delarna i D t.ex.ett en per-
Vinstmedlen har uppkommit underi Sverige. ibosatt Därson, som

detta fall sker beskattning i bolagssektornden tid andelarna.F Iägt en
för andelarnabeskattning omkostnadsbeloppgång hos D M:s re-om

vinstmedlen och halv gång" nettoduceras med de utdelade "en om
beskattningen hos ståromkostnadsbeloppet inte reduceras. DMot näm-

föreslåsligen för hälften reaförlusten hos i avsnitt 2.2avdrag M attav
avdrag för förluster andelar skall medges med halva förlusten.på

framstår det med hänsyn till beskattning gång iHär normen om en
bolagssektorn riktigt omkostnadsbelopp reduceras påM:sattsom
grund utdelningen.av

Diskussionen långt tyder det skulle kunna motiveratså att vara
skilja mellan fall då reavinstbeskattning skett inom bolagssektorn,att

dvs. förvärvet företag, och övriga fall. dedå skett från svenskt Iett se-
inte i de förra fallen skulle reducera omkostnadsbeloppetnare men man

upparbetadepå grund utdelning vinstmedel motsvarassom avav av
värden hos dotterföretaget vid förvärvet. emellertid inte helaDetta är
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bilden. andelarna före förvärvet succesivt innehaftsHar såvälägareav
bolagssektorn, måste klarläggas under vilkainom ägareutomsom som

väcker betänkligheter kompliceravärdeupparbetningen skett. Det att
med sådan lösning.systemet en

problem.beredd det återstår ManSkulle ändå göra ettattman vara
gäller den diskuterade frågandetmåste nämligen näräven omnu

pengamaskin-näringsbetingade andelar hänsyn till detförluster på ta
andelar tagitsvinster näringsbetingadeproblem, i fråga uppomsom

avsnitti 2.1.
föreslåmedfört utredningen inte kanPengamaskinproblemet har att

avskaffasnäringsbetingade andelar heltvinster påbeskattningenatt av
halva beloppetsåden skall begränsasendast sätt attattutan av en

behandlingen förlusterReglernatill beskattning.vinst tas avomupp
möjlighet tillfår naturligtvis intenäringsbetingade andelar öppna

beskattning.dennakringgående av
harmoderföretag,vad åsyftas. M,exempel illustrerar EttEtt ettsom

underföretag,utländskt D2,harhelägt dotterföretag, D1, ett varssom
beskattas enligtandelarna i D1,inkomster inte beskattas. Avyttrar M

grund ihar sinhälften reavinstförslaget i avsnitt 2.1 atten somav
pengamaskinförfaran-tilli Möjlighetenvinstmedel ackumulerats D2.

andelarna i tillD1härigenom. Mden motverkas Antag att avyttrarnu
andelarna i Värdetlåter dela D2.svenskt företag, K. K D1 utett av an-

Reduce-med värdet andelarna i D2.delarna sjunker härigenomi D1 av
grund utdel-för andelarna iomkostnadsbelopp D1inte Kzs avras

likamed reaförlustningen, kan andelarnaK är storavyttra som somen
för reavinst-kan få kompensationreavinst. innebär MMzs Det att

tillköpeskilling. avyttring kan skeskatten i form högre Kzs ut-enav en
vinstmedlen i beskatt-ländsk kan hand D2köpare "ta om" utansom

ning, jfr diskussionen i avsnitt 2.1.
omkostnadsbeloppet förUtredningens slutsats det anförda är attav

andelar i dotterföretag generellt bör reduceras vinster ellerom upp-
moderföretagets för-arbetade värden fanns hos dotterföretaget vidsom

andelarna har delats till moderföretaget.värv utav

generell reglering3.1.2 En

Diskussionen förs lämpligen i anslutning till exempel. Direkt underett
moderföretag, finns dotterföretagen finnsM, A och Under AB. A1,ett

under finns Alla dotterföretagenAl A2. helägda. förvärvadeNär Mär
andelarna i hade redanA dotterföretagen och fannsA, A1 A2. Hos A2
upparbetade förvärvetvärden på 100. Efter realiseras dessa värden och
lämnar koncernbidragA2 till med Frågan gäller och i så fallB 100. om
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belopp omkostnadsbeloppet för andelar i Al börmed vilket A:s
minskas grund koncernbidraget.av

avdragsrätten för koncernbidragetTill börja med ärantas attatt
varkeneffektivt hos ocheffektiv för bidraget beskattas B A2A2, attatt

vinstsituation.periodiseringsfond iavsättningar tilleller B gör en
både ochbidraget då hos A2 B.efter bolagsskatt 72Nettovärdet ärav

andelar iandelar i och Alvärdet A2 A:sinnebär AlzsDet att av
i stiger medandelar Bvärdet Mzssjunker med 72 samt att sammaav

belopp.
värde motsvarandedirekt tillförts någotinteVisserligen har A
emellertid uppfattasSituationen fårandelarna ivärdenedgången A1.

inflytande ochbestämmande A2indirekt harså A, överettatt somsom
därmedfrån till ochA2 Binflytande, 72står under Mzs överstyrt

omkostnadsbeloppetdärför motiverat justeraindirekt till DetM. är att
från mederhållit utdelning A2viai A Alför andelar AlA:s omsom

vidare tilllämnats M.72 som
underprisöverlåtelse fråntillämpaskanSamma enresonemang

får dåinte sker.uttagsbeskattning Manvid vilken göratillA2 B an-
haövervärdet skullei egendomen 100,övervärdettagandena är attatt

överlåtelsen ochi frånvaroeffektivt hos A2beskattatsomedelbart av
hoseffektivt omedelbart B.beskattasövervärdetatt

pedagogiskarealistiskainteantagandenagjorda görsDe är utan av
antagandebildrealistiskkoncernbidragetskäl. frågaI är en merom

Bidraget beskattas inteeffektiv hos A2.följande. Avdragsrätten är
löpande underskott eller kvar-effektivt hos kvittasB ettmot ettutan

ochtidigare beskattningsår. A2 Bstående underskott från gör avsätt-
fall värdeti vinstsituation. dettaningar till periodiseringsfond I är aven

för högre Bnuvärdestermer A2 något 72. Förkoncernbidraget i än
bidraget kommervilkenberor värdet görs när attprognos som omav

uppkommer i frånvaroeffektivt inkomstbeskattas när avsom
för blirunderskottet. Värdetkoncernbidraget skulle ha kvittats Bmot

värdet för vilket denemellertid under alla förhållanden högre A2 ärän
koncernbidrag.grundläggande idén bakom institutet

emellertid inte vilket värde koncernbidragetVad relevantär ärsom
eller hos eller den värdenedgångunderprisöverlåtelsen har A2 B utan
avseende andelar i värdeöverföringen medför.A:s A1 Det ärsom
denna inte skall få slå igenom vid reavinstbeskattningen. Justeringsom
bör således ske det belopp varmed värdet andelarna kanmed av anses
ha nedgått.

generell reglering bör andelar juridiskEn ägar-avse som en person
företaget innehar i juridisk andelsföretaget.annan personen

förutsättning förSom omkostnadsbeloppet skall justeras böratt
primärt gälla gammalt värde har överförts från andelsföretagetatt ett
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till ägarföretaget. bör till överföring frånHänsyn även tas ett annat
företag andelsföretaget, andelsföretaget direkt eller indirekt ägdeän om

för överföringen, oberoende före-andelar i detta vid tidpunkten av om
dotterföretag till andelsföretaget eller Vidare bör hänsyntaget ettvar

överförts företag tidpunkten förtill värden till vid över-etttas somsom
föringen ägarföretaget. Två företag böringick i samma grupp som an-

företagen moderföretag eller dotterföre-ingå i ärses samma grupp om
huvudsak ledning.eller står under itag gemensam

omkostnadsbeloppet för andelarna min-Justering bör innebära att
värdetden minskningskas med belopp motsvararett av avsom

Lösningenvärdeöverföringen kan ha medfört.andelarna antassom
värdeöverföringen skettskall skeminskning inteinnebär någonatt om

värdettill andelsföretaget, eftersomtill helägt dotterföretagett av an-
motsvarandedetta fall. Påandelsföretaget inte påverkas idelarna i sätt

värdeöverföring till företag ingår iresulterar ett samma gruppsomen
andelsföretaget del andelarna,ägarföretaget, i vilket äger avensom

förägarföretagets omkostnadsbeloppminskningendast delvis i en av
andelsföretaget.andelarna i

värdeöverföringen medförinte justerasOmkostnadsbeloppet bör om
ägarföretaget.beskattning för utdelning hos

generelltaktier och andra andelarUnder utdelningår 1994 var .reaförluster beaktades tillfrån skatteplikt. Reavinster ochundantagen
föregående justering omkostnads-hälften. i detResonemanget om av

värdeöverföringar i form utdelningbeloppet tillämpligt påär även av
reglering gällde under årbeskattades grund deninte av somsom

regleringen skulle ha beskattats. Möjligeni frånvaro1994 som avmen
justeringhävdas tillämpningsskäl borde undantag-kan göraatt man av

fallomkostnadsbeloppet kan komma aktualiseras i då mångaattav
andelsföretaget. Utredningensföretag kapitalplaceringsandelar iäger

det visas gamla värden har överförts,ståndpunkt emellertidär att attom
föreslagna regleringen tillämpas.De bestämmelserså bör den som

föranleds förslagen bör i i 24 § SIL, ltas ett nytt moment a mom.av
undantas utdelningEnligt reglering i § SIL på3 1 1a g mom.en -

aktier och vissa andra andelar inte marknadsnoterade i vissärsom
utsträckning från beskattning. dom nyligen med anledningI etten av

förhandsbeskedöverklagat har Regeringsrätten reaförlustansett att en
vid avyttring onoterade aktier inte skall justeras grund attav av
gamla värden delats till den skattskyldige inte beskattats hosut men
denne på grund den nämnda regleringen dom den 18 decemberav
1997 i mål Utredningen4679-1997. inte frågan omkost-tarnr upp om
nadsbeloppet bör justeras på grund sådan utdelning.av

5 17-1243
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värden har överförtsVilka3.1.3

värdensåväl gamlagrundläggande regeln börDen att som nyavara om
för värdeöverföring, så börvid tidpunktenfanns i dotterföretaget en

värden.överföringen i första hand avse nyaanses
efter förvärvetdotterföretagetuppkommit hosvinstEn avsom

förvärvet kanefterinte ha tjänatsandelen behöver utan avse
gäller be-Motsvarandeupparbetade värden.tidigarerealisation av

dotterföretagettillgångövervärdet iträffande frågan över-när somen
i sakensuppkommit. liggerunderpris Dettilltill moderföretagetlåtit

anslutningsker ivärdeöverföringdet i fråga näranatur att somom en
kangoda grundernormaltförvärvmoderföretagetstill antas att
för detsannolikhetenochgamla värden äröverföringen attattavser
förflutit frånhartidminskar längrevärdengamlafråga somom

värdeöverföringen. Frågantidpunkten förvidförvärvmoderföretagets
förvärveteller efteruppkommit föreöverfört värde harett avom

enskildai detomständigheternatillmed hänsynfår bedömasandelen
fallet.

dotter-delas ochvinstmedel förstgamlamöjlighet attEn utär att
uppkomnaåterställsdärefterkapitalföretagets fria att senaregenom

tidsmässigtutdelningenomständighetenhålls kvar.vinster Den att
omkostnadsbeloppetmedförabör inteintjänandetförekommer att

gamlafalletanläggasbetraktelsesätt börjusteras. attSamma
koncernbidragmoderföretagetöverförs tillobeskattade värden genom
dotterföretagetioch förmögenhetenunderprisöverlåtelseeller att

värdenobeskattadebeskattade elleråterställsdärefter attgenom nya
föromkostnadsbeloppetdettaKonsekvensenuppkommer. är attav

deloch till denendastdotterföretaget bör justerasiandelarna enom
andelarna.avyttringuppkommit vidreaförlust av

återställaskandotterföretagetFörmögenheten i även attgenom
till-form. sådana fall dåi någon Ierhåller tillskottdotterföretaget ett

dotterföretaget saknasandelarna iomkostnadsbeloppet förskottet höjer
lotter-andra fall-till tillskottet.anledning hänsyn I näratt ta som

eller förvärvatfrån moderföretagetkoncernbidragföretaget erhållit
ochunderpris jfr avsnitt 3.2 4.2.2.1moderföretaget tilllegendom från

till dotterföretaget beaktas. Sakenvad överförtsbör värdet av som-
beloppomkostnadsbeloppet bör minskas med detkan uttryckas så att

kan hafrån dotterföretagetvarmed värdeöverföringen antasnetto
andelarna i dotterföretaget.påverkat värdet av
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Tillskott i form koncernbidrag3.2 av

moderföretag till dotterföretagOvillkorliga kapitaltillskott från ettett
moderföretagets andelar i dotterföretagetökar omkostnadsbeloppet för

förbättringskostnad, jfrkapitaltillskott kan uppfattas 24 §som en
praxis gäller inte motsvarande istycket Enligtförsta SIL.lmom.

RÅmoderföretag till dotterföretagkoncernbidrag frånfråga ettettom
efter-från synpunkt framstå felaktigt,ref. kan1990 102. Detta en som

i dotterföretaget ökar i värde medbidraget medför andelarna ettattsom
bolagsskatt.nettovärdet bidraget efterbelopp motsvarar avsom

emellertid sakenutgångspunkt ställer sigsystemmässigFrån annor-
före-koncernbidrag kan uttryckas såMotivet för institutetlunda. ettatt

i inkomst-verksamheter dotterföretagolikabedrivertag genomsom
företag organiseratlikställas medutjämningshänseende skall ärett som

kon-uppnåsjuridiskdivisioner inom Dettai ettattgenomperson.en
skattepliktigt förför givaren ochavdragsgilltcernbidrag mottagaren.är

för-gått medverksamhetbör gällaLikställdheten även när somen
i direktägdbedriver verksamhetföljande. Alust Antagavyttras. en

dotterföretaget C.verksamhetidentiskt likaform, bedriverB genomen
fall kunnatförlust imedfört 100 AzsVerksamheterna har somen

koncern-verksamhet. har lämnatBkvittas överskottmot annanav
verk-dras från inkomstmed kunnatbidrag till C 100, av annanavsom

det skatte-värda vilketVerksamheterna 150,samhet. är motsvarar
mässiga värdet.

ellerför uppkommer varken vinstverksamheten 150,När A avyttrar
totalresultateteffektiv bolagsskattesats 28 %förlust. Med är aven

efter skatt minus 72.verksamheten
koncernbidrag, erhållerEftersom förlusterna i täckts med B 150C

Även verksam-för totalresultatetandelarna i BC ärnär avyttras. av
efter skatt för de lämnadeefter skatt minus kostnadenheten 72

koncernbidragen.
förlusterna med kapital-alternativ för hade varit täcka i CEtt B att

form tilltillskott. skattefordringen hos C i den latentaOm rättenav
täcks förlusterna tillskottunderskottsavdrag värderas till 28, ettav

Tillskottet medför omkostnadsbelopp för andelarna i höjs72. Bzs Catt
Även fallmed i detta erhåller 150 i vederlag andelarna72. B när

Avyttringen medför reaförlust andelarnapå 72avyttras. att en upp-
kommer. Skatteeffekten förlusten 0,2872 Total-20.ärav ca
förlusten begränsas i detta fall till 72-20 52.

i koncernbidragsalternativetOm nettovärdet bidraget höjerav
omkostnadsbeloppet för andelarna i blir totalresultatet för iB
koncernbidragsfallet detsamma i kapitaltillskottsfallet.som
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Kapitaltillskottsfallet och koncernbidragsfallet skiljer sig system-
mässigt. fallet fått för förlustendet har B avdrag verksam-I senare
heten form avdrag för koncernbidragenhos C i och därmed erhållitav

löpandebehandling vid den beskattningen. dåA Det ärsamma som
konsekvent behandlas på verksam-B Asätt även näratt samma som

andelarnaheten sker omkostnadsbeloppet för i C intesäljs. Detta om
från till löpan-justeras. kapitaltillskottsfallet har avstått möjlighetenBI

därigenom valt och C skall be-de avdrag. kan B BMan säga att att
skattas fristående företag.som

förlusteni det fallet får avdrag fördå konsekvent BDet är att an-
försåledes strida principerna koncern-delarna i skulleC. Det mot

förlusterna verk-löpande fick avdrag för påbeskattningen delsBom
andelarna. Medfick avdrag för förlustensamheten hos dels
anledning detinte lagreglering medhänsyn till praxis behövs någon av

anförda.
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Underprisöverlâtelser4

värdetskattemässigadetverkliga ochmellan detskillnadpositivEn av
övervärde.kan benämnasnäringsverksamhetingår itillgång ensomen

be-företagsbeskattningen skerförprincipgrundläggandeEnligt en
denmaterialiserasdettaförstövervärde attskattning närett genomav

kan benämnasLösningentillvärdet knutetegendom är avyttras.som
övervärdenbeskattalösningalternativEn ärrealisationsprincipen. att

intjänandeprinczpen.uppkommerdeallteftersom
miss-nackdelar. Denmed vissaförenadRealisationsprincipen är

överlåtsintegrering. Närframförspecialisering varat.ex. engynnar
produktionsprocessen,underföretagspecialiseradefriståendemellan

mervärdedetbeskattningutlösaöverlåtelsernakommer att somav
Äger produktions-helaföretag.överlåtandehosuppkommit ett

beskattning förstdäremotskerföretag,hosställeti ettrumprocessen
Vidareslutanvändare.ellertill konsumentskeravyttringnär annan

produktionsappa-omstruktureringarrealisationsprincipenmedför att av
mellanproduktionsanläggningöverlåtelseraten, t.ex. enavgenom

skattekostnad uppkommer. Dessamotverkasföretag, kanolika att enav
intjänandeprincipen.undviks mednackdelar

innehavlöpandeundertillgångarvärderasvårighetenFrämst att
i praktiken.möjligintjänandeprincipen inteemellertid ärmedför att

realisationsprincipen.hänvisad tilldärförMan är
vid avyttring. Harendastövervärden sker inteBeskattning enav

bestämmelse iskall enligtförvärvskälla,tillgång tagits ut enur en
beskattning sketill 22 § KLanvisningarnafjärde stycketpunkt 1 av

motsvarandevederlagförstället hadeitillgången ettavyttratssom om
detbara tänkabehöveruttagsbeskattning. Manmarknadsvärdet

andra tillgångarellernäringsidkarefalletenkla tar utatt urvaroren
förförfogandeeller privatför konsumtionnäringsverksamheten annat

uttagsbeskatt-behövs. frånvarodetta slag Iregelinseatt att avaven
inte fungera.ning inkomstskattesystemskulle ett

fall därtillämplig ibeskattning vidBestämmelsen ävenäruttagom
vidförfogande föreligger, nämligenprivatdet diskutabelt någotär om

olika företag. Somtill underpris mellanöverlåtelse egendom exem-av
närings-från enskildföljande. Egendom överlåtspel kan nämnas en

aktieägare-näringsidkarenaktiebolag i vilketidkare till ärett ensam
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eller i den riktningen. Egendom överlåts mellan aktiebolagmotsatta
tillhör koncern. Egendom överlåts mellan aktiebolagsom samma som

inte tillhör aktiebolagsrättsliga koncern, vilkas aktier ägssamma men
och fysiskat.ex.av en samma person.

Uttagsbeskattning skall inte ske särskilda skäl det före-motom
ligger. Syftet med denna undantagsbestämmelse underprisöver-är att
låtelser skall kunna ske i viss utsträckning beskattning utlöses. Iutan att
praxis har uppställts antal villkor för undantagsbestämmelsenett att
skall tillämplig, det skall föreligga starkt ägarsambandt.ex. att ettvara
mellan överlåtaren förvärvaren.och

undantagsbestämmelsenNär tillämplig det förvärvandeär anses
företagets anskaffningsvärde för den överlåtna egendomen utgöras av
vederlaget. Undantagsbestämmelsen medför således inte skatte-att
underlag faller bort för överlåtaren och förvärvaren Där-sammantaget.

skjuts beskattningen vilket medför och likviditets-ränte-emot upp, en
förmån för parterna sammantaget.

föreliggande kapitlet handlarDet den skattemässiga behand-om
lingen underprisöverlåtelser. avsnitt behandlas fråganI 4.1 vilkenav
innebörd bör läggas i begreppen marknadsvärde och under-uttag,som
prisöverlåtelse. det avsnittet definierasI vissa andra begreppäven som
används i framställningen, nämligen skattemässigt värde, ochintressent
intressentandel. När det gäller underprisöverlåtelser knyts intresset i
första hand till sådana överlåtelser egendom mellan aktiebolag.av
Detta i avsnittet Huvudparten4.2. diskussionen under-tas upp av om
prisöverlåtelser sker i det avsnittet. Därefter behandlas, i avsnitt 4.3,
överlåtelser mellan andra slag företag. avsnitten och berörsI 4.4 4.5av
frågor rörande mervärdesskatt och gåvoskatt.

Även kan "överlåtas", eller tillhandahållas,tjänster tillrättare sagt
underpris mellan olika företag. Sådant tillhandahållande har inte med
omstrukturering företag och inte utredningen engöraatt tasav upp av
regel utredningen föreslår skattemässig kontinuitet närsom om egen-
dom överlåts till underpris och uttagsbeskattning sker gäller dock även
vid tillhandahållande tjänst till underpris.av

Utredningens överväganden i förslag till lag,ut ettmynnar en ny
lagen uppskov med beskattningen vid överlåtelse tillgångar iom av
näringsverksamhet till underpris underprislagen.
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begreppVissa4.1

Uttag

anvis-uttagsbeskattning i punkt 1bestämmelsengällandedenI avom
definition Detnågondet intefinnstill § KL uttag.ningarna 22 av

förvärvskälla,har tagitstillgångendastföreskrivs utatt ur enenom
föreliggerdet intesärskilda skälförutsättning bl.a.skall- under motatt

vederlagförhadetillgångenske ettbeskattning avyttratssom om-
marknadsvärdet.motsvarande

bestämmel-ändrad lydelseföreslagitharSkattelagskommittén aven
kap.har bl.a. 2till viss delFörslaget-uttagsbeskattning. somserna om

följandeförebild- hartill1994:200mervärdesskattelagenoch 52
inkomstskattelag:tillförslagetkap. 2 §1997:2, 15lydelse SOU

avyttradesdessabeskattas motskalltillgångarUttag ensom omav
uttagsbeskattning. Dettamarknadsvärdetersättning motsvararsom

avyttringvidkapitalvinstenellerersättningendock baragäller om
näringsverksamhetintäkttagitsskulle hatillgången avsomuppav

uttagsbeskattning.skälsärskildafinnsoch det inte mot
tjänster,också vidgällerstycketförstai uttagVad sägs omavsom

användande bili formringa. Uttagvärdet änär avavmer .eller tjänsttillgångskattskyldigedenMed uttarattuttag enavses
tilldenföraeller fördelför övernäringsverksamheten attegenur

tillhanda-elleröverlåtaellernäringsverksamhet attgenomannan
ersättningellerersättningtill någonhålla den motutan somannan

be-marknadsmässigtdettamarknadsvärdet ärunderstiger utan att
tingat.

huvudsakutformad idefinitionföreslårUtredningen uttagatt aven
till § KL.anvisningarna 22punkti lsätt tas avsamma

överlåtelsetillgodogörandedel ochTillgodogörande för genomegen
börbestämtstycken. Närmarei olikasärskiljasbörtill annan

följande lydelse:hadefinitionen

tillgångsigtillgodogörskattskyldigedenMed attuttag enavses
föradel ellerförvärvskälla förfråneller tjänst attgenomegenen

förvärvskälla.den itillhandahållatill ellerdenöver annan
handelsbolagellerskattskyldigedenföreliggerUttag ettäven om

tillhandahållertillgång elleri överlåterdelägarehan är enensom
understigerersättningellerersättningtjänst till motutan somannan

motiverat.affärsmässigtdettamarknadsvärdet ärutan att

vadklarläggandemedfyllasdefinition behöverDenna ettut somav
motiveradaffärsmässigtmedmarknadsvärde ochmed av-enavses

marknadsvärdet.vikelse från
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Marknadsvärde

Enligt andra stycket skall värdet42 § KL produkter, ellerav varor
andra förmåner, ingår i lön eller inkomst, beräknas tillsom annan
marknadsvärdet.

anslutning härtill följande i punkt andra stycket anvis-I 2anges av
Med marknadsvärde prisningarna till 42 § KL. det betalasavses som

för medel inköpapå det varit fråga kontanta produk-orten, attom om
förmåner ingår i lön eller inkomst.eller andra Omter, varor som annan

skall till det beloppsådant pris inte direkt kan värdet tasett anges, upp
förhållanden kan beräknas vid betal-med hänsyn till rådande ensom

Är det fråga produkter eller frånning med kontanta medel. om varor
det belopp detnäringsverksamhet, skall värde tas somsom uppegen

försäljningskattskyldige skulle ha fått vidkan beräknas denatt en un-
kvantiteter.förhållanden motsvarandeder jämförbara av

följande huvudbestämmelserSkattelagskommittén har föreslagit om
kap. förslaget till in-intäkter i 56 1 §värdering änannat pengarav

komstskattelag:

form tjänster ellerexempelvis iIntäkter i änannat av varor,pengar,
marknadsvärdet.förmåner, skall värderas tillandra

skattskyldige självmarknadsvärde det pris denMed somavses
själv skaffat sig motsvarandeskulle ha fått betala hanorten om

eller förmåner kontant betalning.tjänster motvaror,
frånfråga tjänster eller andra förmåner denI egnaom varor,

marknadsvärde det belopp dennäringsverksamheten med somavses
skattskyldige skulle ha fått han sålt eller tillhandahållit mot-om
svarande kvantiteter under liknande förhållanden.

Skattelagskommitténs förslag till definition marknadsvärde baserasav
således såvitt gäller från den näringsverksamheten detvaror egna
pris fåttden skattskyldige skulle ha han sålt motsvarandesom om
kvantiteter under liknande förhållande. denna delI överensstämmer
definitionen med gällande rätt.

När det gäller bedöma överlåtelse tillgång skett tillatt om en av en
pris understiger marknadsvärdet situationen regelmässigt denett ärsom
det föreligger någon form intressegemenskap mellan säljaren ochatt av

köparen. jämförelse medEn det pris säljaren skulle ha kunnat fåsom
vid försäljning under liknande jämförbara förhållanden inteären re-
levant, eftersom söker objektivtnågon jämförelsepris. Ut-sortsman
redningen föreslår i stället uttagsbestämmelserna i punkt 1 anvis-att av
ningarna till kompletteras22 § KL med följande definition mark-av
nadsvärde:
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det prisMed marknadsvärde det kan den skatt-attantasavses som
överlåtaren handelsbolag,skyldige eller, detta skulle haär ettom

eller tjänsten bjuditskunnat erhålla tillgången marknadenutom
med hänsyn till den skattskyldiges affärsmässigaunder villkor som

naturliga.situation framstår som

jfärsmässigt motiverad avvikelseA

långsiktigt fördelaktigtför företag framståvissa fall kan detl ett som
vad skulle haaffärstransaktion lägre prisvid viss änta ut ettatt somen

kanbjudits marknaden. Deterhållas tillgångenkunnat t.ex.utom
affärsrelation tillönskar arbetafråga företagetatt en enuppvara om

avviker frånprisviss fall dettaköpare. I när ett somsom
motiverat saknas anledning tillaffärsmässigtmarknadsvärdet är

uttagsbeskattning.

Underprisöverlâtelse

med underprisöverlåtelsedefinitionen böranslutning tillI uttag enav
skattskyldig ersättning ellervarigenomrättshandling utanenavses en

detta affärs-marknadsvärdetunderstigerersättning ärutan attmot som
förut-tillgång i näringsverksamhet. Enmotiverat överlåtermässigt en

efter förvärvet tillgång itillgången omedelbartsättning nä-utgörär att
ringsverksamhet hos förvärvaren.

tillgång näringsverksamhettillgång börEn i omanses som
tillgången intäktersättning eller reavinst vid avyttring utgör aven av

fysisknäringsfastighet innehasnäringsverksamhet. En som av en
i näringsverksamhet, eftersomi allmän mening tillgångärperson en

näringsverksamhet. Reavinstavkastningen beskattas inkomstsom av
kapital.vid avyttring fastigheten beskattas emellertid intäktsom avav

inteFastigheten därför tillgång i näringsverksamhet i denutgör en
bemärkelse aktuell.ärsom nu

Skattemässigt värde

skattemässig värdeBegreppet bör sådan innebörd avyttringattges en
för vederlag detta värde inte påverkar överlåtarensett motsvararsom
skattemässiga resultat. I 10 § underprislagen har utredningen för olika
slag tillgångar definierat värden har denna egenskap. Beträffan-av som
de den innebörden dessa värden hänvisas till den nämndanärmare av
paragrafen och kommentaren till denna.
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Intressen

viss egendom i första hand fysiskMed intressent i avses en person som
intresse i egendomen. fysiskhar ekonomiskt Enytterst ett person, som

enskild firma, enda intressentbedriver näringsverksamhet under iär
intressent kan egendomen indirekt,tillgångarna i verksamheten. En äga

fleraaktiebolag eller handelsbolag ellerettt.ex. ett genomgenom
bolag.

Även intressenter ijuridiska kanvissa slag egen-personer varaav
här frågadom, nämligen juridiska Detägare. ärutan t.ex.ompersoner

juridisk med kansparbanker och kommuner. Enstiftelser, ägareperson
sådana juridiskaegendom. frågaintressent i Idäremot inte omvara

ägarstrukturen tillintressenterna uppåt ifår söka eftermanpersoner
juridiskaellerfinner fysiskadess ägare.utanpersonerpersonerman

Även rättssubjekt kan intressent.utländsktett vara

Intressentandel

med likadirektfråga egendomI rättägs t.ex.gemensamt avsomom
Finns detför och dem 50 %.intressentandelentvå makar är var en av

intressentandelhans 100 %.bara ägare ären
aktieäga-aktiebolagindirektInnehas egendom ärettt.ex. engenom

förmögen-egendom den andel i bolagetsintressentandel i bolagetsres
Motsvarandebolaget upplöstes.het skulle tillfalla honom omsom

i flera led.gäller vid indirekt innehav
indirektberäkningen intressentandel videxempel kan belysaEtt av

aktierna iinnehav. den fysiska 80 %FAntag ägeratt personen av
intressentandelaktierna i ii sin 60 % AB B. FzsAB A, ägertur avsom

Äger direkt % akti-tillgångar då 0,8O,6 48 %. F 20Bzs ävenär av
intressentandel i tillgångar 68 %.i hans Bzs 0,48+0,20B, ärerna

till underpris inte medför någonöverlåtelse egendomEn av som
förändring fråga intressenterna i den överlåtna egendomen elleri om

förmögenhetsöverforingderas intressentandelar, innefattar inte någon
nivån intressenter. Medför överlåtelsen däremot intressentatt en

innebär detta förmögenhetsöverföring skerersätts attav en annan, en
från den tidigare till den intressenten. exempel överlåtelseEttnye en

detta slag med aktieägarna och överlåter egendomAB A, F G,är attav
till underpris till med aktieägarna och ochAB B, F H F och G Fresp.
H hälften aktierna. detta fall har förmögenhetsöver-Iäger avvar en
föring frånskett G till H.

förmögenhetsöverföringEn nivån intressenter sker in-även om
desamma före och efter överlåtelsen intressent-ärtressenterna men
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andelarna har förändrats. aktieägarna i bådeAntag ochAB At.ex. att
G och har andel iAB B H, F AB A iutgörs större änattmen enav

och motsvarande andel i iAB B G AB B AB A.större änen
Underprisöverlåtelsen innebär i detta fall förmögenhetsöverföringen
från F till G.

Överlåtelse underpris mellantill4.2

aktiebolag

frågan hur beskattningen underprisöver-första behandlasI stegett av
beskattningen grundas på denlåtelser mellan aktiebolag bör ske om

särskildatransaktionen, dvs. i frånvaroekonomiska innebörden avav
uttagsbeskattning inte skall ske i vissa situa-bestämmelser attt.ex. om

och lämnas förslag hurDärefter undersökstioner 4.2.l. ettom upp-
vilka villkor börutformat ochmed beskattningen börskov somvara

skall medges 4.2.2.gälla för uppskovatt

grundad på den ekonomiskaBeskattning4.2.1

innebörden

i anslutning till exempel sinavsnitt redovisar utredningen4.2.1.1I sex
innebörden underprisöverlåtelseruppfattning den ekonomiska avav

Därefter utredningen, i avsnitt 4.2.1.2, sinmellan aktiebolag. synger
vilka beskattningskonsekvenser bör föranledas de diskuteradeavsom

inte med-transaktionerna sådana fall då uppskov med beskattningeni
avsnitt frågan det behövs någonSlutligen i 4.2.1.3,tas,ges. upp om

ekonomiskt korrekt ilagstiftningsåtgärd för beskattningen skall bliatt
dessa fall.

4.2.1.1 Den ekonomiska innebörden

Utredningens på den ekonomiska innebörden underprisöverlå-syn av
telser mellan aktiebolag, vilka någon förändring inte sker be-genom
träffande intressenterna eller intressentandelarna i den överlåtna egen-
domen, framgår exempel exempel förs förändring1-5. I 6av en
intressentnivån i bilden.
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och det köpan-intressentandelar det säljandeoch iSamma intressenter
de bolaget

till sitt moder-överlåter egendomdotterbolaghelägtExempel Ett
bolag.

till moder-egendomenideell andelDotterbolageta.1. avyttrar aven
marknads-egendomensvederlagforbolaget motsvararett som

ochmellan vederlagetförhållandetandelvärde. Denna utgörs av
storlekenochvederlagetmarknadsvärdet vad sägs omomsom

exemplen.följandei degälleregendomsandelen ävenav
tillegendomenandelenresterandedelar denDotterbolaget ut av

moderbolaget.

överlåterdotterbolagföljande. EttenligtillustrerasExempel kan1 en
rättshand-betecknadköpmoderbolagsittfastighet till en somgenom

värdet.skattemässigadetvilket50,vederlagling för motsvararett
innebördenekonomiskaDenmarknadsvärde 150.Fastighetens är av

1/350/150uppfattningutredningensenligträttshandlingen attär av
och 2/3marknadsvärdet 50förköpöverlåtsfastigheten genomgenom

utdelning.

dotter-till helägtegendomöverlåtermoderbolagEtt ettExempel 2.
bolag.

dotter-tillandel egendomenideellModerbolaget avyttrar avena.
bolaget.

egendomenresterande andelentillskjuter denModerbolaget av
kapitaltillskott.dotterbolagettill som

tillegendomdotterbolag överlåterhelägt3. Ett ett syster-Exempel
helägt.bolag, detäven

tillandel egendomenideellDotterbolaget syster-avyttrar avena.
bolaget.

egendomen tillresterande andelendelar denDotterbolaget ut av
moderbolaget.

systerbolagetegendomsandelen tillModerbolaget tillskjuter somc.
kapitaltillskott.

dotterbolag överlåterillustreras enligt följande. EttExempel kan3 en
be-helägt, köpfastighet till systerbolag, detävenett genom en som

vederlag vilket det skatte-rättshandling för på 50,tecknad motsvararett
ekonomiskamarknadsvärdemässiga värdet. Fastighetens 150. Denär
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uppfattningenligt utredningensrättshandlingeninnebörden ärav
fastigheten från50/1501/3överlåtsköpföljande. Genom av

utdelasVidare imarknadsvärdet 50.systerbolaget förtilldotterbolaget
andra till-moderbolaget.till Ifastigheten2/3första stegettett steg av

systerbolaget.fastigheten till2/3moderbolagetskjuter av

fysiskheltbolag, AB A, ägsExempel Ett person,enavsom
också helägs F.bolag,till ABegendomöverlåter ett annat avsom

egendomen till B.ideell andelA avyttrar avena.
till F.egendomenandelenresterandedendelarA ut av

kapitaltillskott.tillegendomsandelen BtillskjuterF somc.

tillegendomöverlåterdotterbolaghelägt ettEttExempel
helägsmosterbolagetmoderbolagetSåväl"mosterbolag". avsom

"mormorsbolaget".

tillegendomenandelideell moster-Dotterbolaget avyttrar avena.
bolaget.

tillegendomenandelenresterandedendelarDotterbolaget ut av
moderbolaget.

tillegendomsandelenvidareutdelarModerbolaget mormors-c.
bolaget

mosterbolagettillegendomsandelentillskjuterMormorsbolaget
kapitaltillskott.som

köpandeoch detsäljandeintressentandelar detoch iOlika intressenter
bolaget

fysiskheltbolag, AB A, ägsExempel 6. Ett person,av ensom
fy-helägsbolag,till ABegendomöverlåter ett annat annanavsom

sisk G.person,

tillandel egendomen B.ideellA avyttrar aven
tillandelen egendomen F.resterandedelar denA ut av

till gåva.egendomsandelen GöverlåterF genom
kapitaltillskott.egendomsandelen tilltillskjuter BG som

i ekono-utredningens uppfattningdet enligtSammanfattningsvis finns
mellanövervärden kan överförasvilkaendast två pâmisk mening sätt

och intressent-vilka gäller intressenternabeträffandeaktiebolag, att
ochnämligen utdelningdesamma,egendomandelarna i bolagens är
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kapitaltillskott. Vad skenbart kan förefalla överföring isom som en
"sidled", benefik rättshandling, således ekonomiskt i självautgör setten
verket kortare eller längre kedja utdelningar och kapitaltillskott. Ien av
sådana rättshandlingar finns det inga benefika inslag. Utdelningar går
från det överlåtande bolaget, eventuellt via andra juridiska tillpersoner,
den intressent eller intressenter,de "härskar" båda bolagen,översom
kapitaltillskott frångår intressenten eller intressenterna, eventuellt via
andra juridiska till förvärvandedet bolaget. Den skenbarapersoner,
sidledsöverföringen övervärdet nettoresultatet sådan kedja.ärav av en
Är intressentema eller intressentandelarna olika tillkommer inslagett

gåva intressentnivån.av

4.2.1.2 Beskattning enligt den ekonomiska innebörden

Framställningen återknyter här till exempel i det föregående1-6 av-
snittet. Med utgångspunkten beskattningen bör spegla den ekono-att
miska innebörden transaktionerna skulle enligt utredningensav upp-
fattning beskattningskonsekvenserna enligt allmänna principer bli
följande.

Exempel helägt dotterbolag överlåterEtt egendom till sitt moder-
bolag.

Vederlaget hänför tilla.1. som sig den avyttrade andelen av egen-
domen till beskattning hos dotterbolaget. Avdrag med-tas upp

för den del egendomens skattemässiga värde belöperges av som
sig den avyttrade egendomsandelen motsvarande gäller i
övriga exempel.

a.2. Moderbolagets anskaffningsvärde for den köpta egendoms-
andelen Vederlaget, dvs. marknadsvärdet.utgörs av

b.1. Marknadsvärdet den utdelade egendomsandelen tasav upp som
intäkt hos dotterbolaget uttagsbeskattning. Avdrag medges för
den del egendomens skattemässiga värde belöper sigav som
den utdelade egendomsandelen motsvarande gäller i övriga
exempel.

b.2. Eftersom moderbolag enligt §7 8 SIL undantagna frånärmom.
skattskyldighet för utdelning från dotterbolag gäller inte ak-om
tierna i dotterbolaget omsättningstillgångar sker ingen be-utgör
skattning hos moderbolaget på grund utdelningen.av

b.3. Moderbolagets anskaffningsvärde för den utdelninggenom er-
hållna egendomsandelen dess marknadsvärde.utgörs av
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motsvarande mark-beloppföljande.resultatet EttblirSammantaget
dotterbolaget. Avdragintäkt hosegendomennadsvärdet tas somuppav

anskaff-Moderbolagetsvärde.skattemässigaför egendomensmedges
marknadsvärde.dessegendomenförningsvärde utgörs av

helägt dotter-egendom tillöverlåtermoderbolagEttExempel 2. ett
bolag.

moderbolaget.beskattning hostillVederlageta.l. tas upp
egendoms-köptaanskaffningsvärde för denDotterbolagetsa.2.

marknadsvärdet.dvs.vederlaget,andelen utgörs av
egendomsandelentillskjutnadenMarknadsvärdet tasb.1. upp somav

uttagsbeskattning.moderbolagetintäkt hos
dotterbolagetaktierna ianskaffningsvärde forModerbolagetsb.2.

denmarknadsvärdetmotsvarandebeloppmedökar ett av
egendomsandelen.tillskjutna

tillskottför denanskaffningsvärdeDotterbolagetsb.3. er-genom
marknadsvärde.dessegendomsandelenhållna utgörs av

motsvarande mark-beloppföljande. EttresultatetblirSammantaget
moderbolaget. Av-intäkt hosegendomennadsvärdet tas somuppav
Moderbolagetsvärde.skattemässigaegendomensmedges fordrag an-

beloppmedökardotterbolageti mot-aktiernaskaffningsvärde för ett
marknadsvärde. Dotter-egendomsandelenstillskjutnadensvarande

marknads-dessFör egendomenanskaffningsvärde utgörsbolagets av
värde.

egendom tillöverlåterdotterbolaghelägt ett syster-EttExempel
helägt.detbolag, även

dotterbolaget.beskattning hostillVederlaget tas uppa.
egendoms-för den köptaanskaffningsvärdeSysterbolagetsa.2.

marknadsvärdet.dvs.Vederlaget,andelen utgörs av
egendomsandelenutdeladeMarknadsvärdet denb.1. tas upp somav

uttagsbeskattning.dotterbolagetintäkt hos
utdelningen.grundinteModerbolaget beskattasb.2. av

utdelninganskaffningsvärde för denModerbolagetsb.3. er-genom
marknadsvärde.dessegendomsandelenhållna utgörs av

egendomsandelenden tillskjutnaMarknadsvärdetc.1. tas upp somav
medgesavdraguttagsbeskattning,moderbolagethosintäkt men

belopp.anskaffningsvärdet påför samma
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Moderbolagetsc.2. anskaffningsvärde för aktierna i systerbolaget
ökar med belopp motsvarande marknadsvärdet den till-ett av
skjutna egendomsandelen.
Systerbolagetsc.3. anskaffningsvärde för den tillskottgenom er-
hållna egendomsandelen dess marknadsvärde.utgörs av

Sammantaget blir följande.resultatet beloppEtt motsvarande mark-
nadsvärdet egendomen intäkt hos dotterbolaget. Avdragtasav upp som
medges för egendomens skattemässiga värde. moderbolaget skerHos
ingen beskattning Moderbolagets anskaffningsvärde för aktiernanetto.
i systerbolaget ökar med belopp motsvarande den tillskjutnaett egen-
domsandelens marknadsvärde. Systerbolagets anskaffningsvärde för
egendomen dess marknadsvärde.utgörs av

Exempel bolag, helt fysisk4. Ett AB A, ägssom av en person,
överlåter egendom till bolag, också helägsAB F.ett annat som av

Vederlaget till beskattninga.1. hos A.tas upp
anskaffningsvärde för den köpta egendomsandelena.2. B:s utgörs av

Vederlaget, dvs. marknadsvärdet.
b.l. Marknadsvärdet den utdelade egendomsandelen tasav upp som

intäkt hos uttagsbeskattning.A
b.2. beskattas grund utdelningen.F av
b.3. anskaffningsvärde för denF utdelning erhållna:s genom egen-

domsandelen dess marknadsvärde.utgörs av
Marknadsvärdet tillskjutnac.l. den egendomsandelen tasav upp som
intäkt hos F uttagsbeskattning, avdrag medges förmen an-
skaffningsvärdet belopp.samma

c.2. F:s anskaffningsvärde for aktierna i ökar med beloppB ett mot-
svarande marknadsvärdet den tillskjutna egendomsandelen.av

0.3. anskaffningsvärdeB:s för den tillskott erhållnagenom egen-
domsandelen dess marknadsvärde.utgörs av

Sammantaget blir resultatet följande. beloppEtt motsvarande mark-
nadsvärdet egendomen intäkt hos A. Avdrag medges förtasav upp som
egendomens skattemässiga värde. F beskattas för beloppett mot-
svarande marknadsvärdet den utdelning erhållna egendoms-av genom
andelen egendomen. F:s anskaffningsvärde för aktierna i ökarBav
med belopp motsvarande den tillskjutna egendomsandelens mark-ett
nadsvärde. anskaffningsvärdeB:s för egendomen dessutgörs av
marknadsvärde.
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dotterbolag överlåter egendom tillhelägtExempel Ett ett
mosterbolaget helägsSåväl moderbolaget"mosterbolag". avsom

"mormorsbolaget".

exemplen blir deti de tidigaremotsvarandePå sätt sammantagnasom
marknadsvärdetmotsvarandeföljande. beloppresultatet här Ett av

medges fördotterbolaget. Avdragintäkt hosegendomen tas somupp
moderbolaget ochvärde.skattemässiga Hosegendomens mormors-

anskaffnings-Mormorsbolagetsbeskattningbolaget sker ingen netto.
motsvarandemed beloppmosterbolaget ökarivärde for aktierna ett

Mosterbolagetsmarknadsvärde.egendomsandelensden tillskjutna
marknadsvärde.dessegendomenföranskaffningsvärde utgörs av

fysiskheltbolag, A,ABExempel Ett ägs person,enavsom
fy-helägsbolag, ABtillöverlåter egendom annatett annansom av

sisk G.person,

följande. be-Ettresultatetblirmed exempel 4analogiI sammantaget
intäktegendomenmarknadsvärdetmotsvarandelopp tas somuppav

värde. be-skattemässiga Fför egendomensmedgesAvdraghos A.
denmarknadsvärdetmotsvarandeför belopp ut-skattas ett genomav

ak-anskaffningsvärde förGzsandelen egendomen.erhållnadelning av
egendoms-den tillskjutnamotsvarandebeloppökar medtierna i B ett

egendomenanskaffningsvärde förmarknadsvärde. utgörsandelens Bzs
jfrgåvobeskattning,aktualiserasmarknadsvärde.dess Dessutomav

avsnitt 4.5.

Lagstiftningskonsekvenser4.2.1.3

hursin uppfattningutredningen redovisatföregående hardetI om en
underprisöverlåtelserriktig beskattningfrån ekonomisk synpunkt av

särskilda regleri frånvaroenligt allmänna reglerbör ske att ut-omav
fråganavsnittskall ske o.d.. dettatagsbeskattning inte I tas upp om

beskattning enligt allmännaekonomiskt riktigförhållandet mellan en
lagstiftningsâtgär-gällande praxis ställning tillregler och samt tas om

der behövs.
RÅ ref pleni-Regeringsrätten har i det s.k. Sipanomålet 1992 56,

frågan underprisöverlåtelsemål, förhandsbesked behandlat om en
med innebär till detmellan aktiebolag ägarnaägare attgemensamma

skall beskattas för utdelning.överlåtande bolaget
följande. och Lilian ägdeOmständigheterna i målet Ragnar B.var

bolag,aktierna i Maskin Sipano Maskin.70 % AB Detta30resp. av
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bedrev verksamhet inom tvätteribranschen, ägde samtliga aktier isom
Traktor vilketSipano Traktor, i sin hade helägt dotterbolag,AB tur ett
Sjöstedt Sjöstedt. Traktor bedrevCo AB verksamhet avseende
trädgårdmaskiner Sjöstedt bedrev verksamhet inom tvätteri-m.m.,
branschen. ville grund sviktande hälsa föra verk-Ragnar B. överav

Richardsamheterna till sina två och Som led iMagnus.söner, ett gene-
rationsskiftet hade och Lilian bildat bolag,Ragnar B. ABett nytt
Sipano ägdes Maskin. AvsiktenInvest Invest, sättsom samma som

skulle överföras till till bokförtaktierna i Traktor Investattvar
värde/anskaffningsvärde. Därefter skulle makarna gåvaB. över-som

till Richard och aktierna i tilllämna aktierna i Maskin Invest Magnus.
delfrågan anfördeSåvitt den aktuella Regeringsrätten enavser

majoritet följande.

skattskyldig för utdelning aktieraktieägare skall bliFör att en
fordras normalt aktie-enligt första stycket SIL3 § l attmom.

får vissden dubbelbeskattade sektornpersonligen utägaren ur
tillgång, aktiereller någonegendom i form t.ex.annanav pengar

förs denfall, främst egendom påi andraAven sättnär utannat ur
beskattning för utdelning iblanddubbelbeskattade sektorn, kan

fog för bedömningenfråga. fallet det finnskomma i Så kan omvara
aktieägare förfogattransaktions verkliga innebörd varit attatt enen

aktiebolag tilldet frånbeloppöver över ettatt styra ettett genom
handelsbolagnärstående ellerrättssubjekt, ettannat t.ex. personen ..frånöverlåtelsen överförs egendomEnligt den planerade

således inteaktiebolag, Egendom tillförsMaskin till Invest.ett annat
förs inte helleraktieägarna och Lilian personligen ochB. B.Ragnar
målet harden dubbelbeskattade sektorn. intepå Isätt utannat ur

sagda kanförekommit någon omständighet enligt detsom nyss
utdelningsbeskattning.grund förutgöra

finnsRegeringsrätten finner anförda skäl det inte grundatt
för beskatta makarna enligt första stycket SILB. 3 § 1att mom. som
för utdelning aktier.

En sju regeringsråd konstaterade enligt praxis harminoritet att en
kunnat disponera viss inkomst, inte kunnaöver ansettsperson, som en

undgå beskattas för inkomsten denna tillöveratt att styra ettgenom
rättssubjekt. Minoriteten ansåg med tillämpning denna principannat av

makarna ägde samtliga aktier i Sipano och därmed för-B.att som-
fogade utdelning från bolaget- skulle beskattas för utdelning.över

Utredningens förslag följandei det innebär underprisöverlåtelseratt
i normalfallet inte utlöser omedelbara beskattningskonsekvenser.
Systematiskt bör bestämmelserna detta utformas undantagsett om som
från vad gäller enligt allmänna principer den ekonomiskasom
innebörden.



Underprisöverlåtelser 147SOU 1998: l

vad gäller enligt all-särskild regleringallmänhet tordeI av somen
lämplig. "Allmänna prin-ellerprinciper inte behövasmänna ens vara

helhet. det före-regelsystem i dess Isin innnebördciper" får ettav
lagstiftareni Sipanomåletemellertid domenfallet medförliggande att

inför problem.ställs ett
underprisöverlåts tillden egendomSipanomåletSituationen i attvar

med Rege-Maskin ochaktiebolag Invest-mellan två ägare.samma-
personligenaktieägarnatillfördesegendom inteanförderingsrätten att

dubbelbeskattade sektorn.denfördesoch inte heller på sätt utannat ur
grund föruppfattning inteRegeringsrättensdärför enligtfanns attDet

aktier.utdelningförbeskatta ägarna som
utdel-bedömningen ityderi domeningetkanDet attattnoteras

Maskin.skedde hosuttagsbeskattning inteberoddeningsfrågan att
skulle hafrågai dennabedömningenfråndärför få utgåtordeMan att

skett.uttagsbeskattning hadeblivit densamma även om
uppfattasskulle kunnautdelningför ..."beskattaLokutionen "... som

civilrättsligiMaskinutdelning frånansågRegeringsrättenså attatt
hellerdet inteochinte förelågmeningekonomiskeller attmening

erhållit utdelning.hadedebeskattaförfanns grund ägarnaatt omsom
Regeringsrättensiordetsomtillskriverintealternativ tolkning,En som

iutdelningansågRegeringsrätteninnebörd,särskildlokution attär att
detfaktiskt förelåg,meningekonomiskoch/ellercivilrättslig attmen

dubbelbeskattadedenlämnadeegendomen intetillmed hänsyn att
för utdelningen.beskattaintemotiveratsektorn ägarnaattvar

medkaninte domenbedömning det avgörasUtredningens är att av
denden riktiga,dessa tolkningarsäkerhet vilken ävenär omsomav

Oberoende hur detförra tolkningen.talar för denspråkliga logiken av
gällandeinnebärafråga tycks domenmed denna rätt,förhåller sig att

bildutredningensskiljer sig frånuttryck domen,kommit till idensom
framgårprinciper.allmänna Somborde enligträttslägethur avvaraav

Sipanomåletsituationen iföregående vilketexempel i det4 motsvarar-
innebördenekonomiskauppfattning denutredningensenligtär av-
andel denerhållitSipanomålettransaktionen i ägarnaatt aven

utdelning från Maskinmotsvarande övervärdet iÖverlåtna egendomen
allmänna principer börtill Enligtoch skjutit till andel Invest.samma

få sig tillskottet tillutdelningen och räknadärför beskattas förägarna
anskaffningsvärdet för aktierna iökningtillgodo i formInvest av en av

detta bolag.
Sipanomålet gäller anskaffningsvär-frågasärskildEn avsom reses

uttagsbeskattningegendom till underprisdet hos den förvärvat närsom
till Bådaöverlåter egendom till underpris AB B.skett. Antag AB Aatt

Uttagsbeskattning sker hosfysiskabolagen helägs den F.av personen
tillgodo-förutsätter fårmateriellt riktig beskattning AB BAB EnA. att
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räkna sig marknadsvärdet det uttagsbeskattade värdet anskaff-som
ningsvärde för egendomen.

Med utredningens bild den ekonomiska innebörden trans-av av
aktionen och beskattningskonsekvenser följer häravde erhållssom

förvärvatdetta resultat så automatiskt: AB har egendomenBsägaatt
aktieägartillskott fallen tilltvå fång, dels köp, dels i bådagenom -

varför anskaffningsvärdet för egendomen i dess hel-marknadsvärde -
marknadsvärdet.het utgörs av

utdelningsfrågan i Sipanomåletbakgrund bedömningenMot av av
Avdrag för värdeminskningblir emellertid frågan problematisk. t.ex.av
med utgångspunkt i utgifterna förbyggnader och inventarier medges

köp,fråga inventarier, förvärvats byteanskaffningen. I som genomom
anskaffnings-jämförligt fång, skall bestämteller därmed närmare som

anskaffande" punktverkliga utgiften för deras 13värde "denanses
fråga anskaffnings-anvisningarna till 23 § KL.andra stycket I omav
till hänvis-punkt anvisningarna 24 § KLvärdet för lager i 2görs enav

bestämmelse förstås medEnligt dennaning till § BFL.13 ensenare
tillverkning.utgiften för dess förvärv elleranskaffningsvärdetillgångs

och enligtexemplet med AB B F FEftersom i det AB A,senaste
domen i Sipanomålet inteförra tolkningenvad följer den avavsom

ha erhållitden tolkningen inteerhållit utdelning, kan med B gärna en
därför förefallakapitaltillskott. villandel egendomen i Det som omav

för anskaffnings-det inte finns juridisk grund Bzsnågon attatt anse
Möjligen skullevärde för egendomen marknadsvärdet.utgörs ettav

detta resultat.allmänt skälighetsresonemang kunna leda till Det är
föremellertid oklart gällande lämnarrätt utrymme resonemang avom

den typen.
den tolkningen domen ansåg RegeringsrättenEnligt alternativa av
till Maskin och faktiskt erhållit utdelning detInvestägarnaatt attmen

motiverat inte beskatta den. tolkning logisktDennaatt utrymmevar ger
för erhållit andel egendomen kapitaltill-AB Batt attanse en av genom
skott. för bör emellertidEftersom inte beskattas utdelningen, hansF
anskaffningsvärde för i tillskottet.aktierna inte påverkasAB B Iav
detta scenario laboreras således med utdelning, inte beskattas,somen
och kapitaltillskott, inte påverkar anskaffningsvärdet. kanManett som
knappast utgå från gällande har denna innebörd.rättatt

RÅrättsfallEtt intresse 1996 177.är notsenare av
Omständigheterna schematiskt följande. A, vissa andraABsettvar

aktiebolag och kommun ägde på lika aktierna i ochAB B AB C.sätten
Ägarbolagens aktier i och näringsbetingade.B C ägdeB storvar en
aktiepost i AB Aktierna i skulle överföras tillD. D C apport-genom en
emission. Värdet de till nyemitterade aktierna i skulleB C lägreav vara

värdet de inapporterade aktierna.än av
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förklaradeöverklagades,inteförhandsbesked,förstaI ett som
i föraktierna Dha förvärvatskulleSkatterättsnämnden C ettatt anses

föl-Motiveringenmarknadsvärde.aktiernasmotsvarandebelopp, var
tilldirekt från Bförvärv,tvåha gjortskulle ettjande. C varavanses -

marknadsvär-svaradeiaktier Dmångaså motmarknadspris somav-
Återstoden i skulleaktier DBzsaktierna.nyemitteradededet avav

tilltill Ctillskjutitshadärefter demochtilldelatsha ägarnaut avanses
marknadspris.

förklarade Skatterätts-förhandsbeskedansökanI omen nysvar
aktier i Ddesåvittuttagsbeskattasskulledels Bnämnden somatt avser

haskallförhandsbeskedettidigaredetföljervadenligt ansesavsom
till Aaktier i CDtillskottdetdelskommunen,tilldelats att somut av

skallleder till Abeskedettidigaredet attenligtha gjortskall rea-anses
till derasbestämmasskulleaktiernaförVederlagetvinstbeskattas.

marknadsvärde.
följerbeskattningsprinciperallmännaföljande. AvMotiveringen var

börUtdelningenmarknadsvärde.-tillha skettskalltillskottenatt anses
endastuttagsbeskattning Bföranledameningnämndensenligt om enav

utdel-gällerVaduppkomma.skulleskatteförmånotillbörlig annars
sådannågoninteuppkommeraktiebolagenövrigadeochtillningen A

underlåtsuttagsbeskattningtillskotteneftersomskatteförmån om --
därförböri Baktierna D.värdestegringenbeskattningföranleder av

gällerVadutdelningen.denanledning ut-meduttagsbeskattasinte av
eftersomuttagsbeskattas,däremot Bbörtill kommunendelningen en

skatte-otillbörligtillupphovskulleuttagsbeskattningunderlåten enge
sitt till-anledningmedintereavinstbeskattaskommunenförmån av

skott.
skulleRiksskatteverket Byrkade uttags-Regeringsrätten attHos
till Bzsdelatsi ägare.aktier Dsamtligabeträffande utbeskattas som

reavinstmening någonverkets attföljde enligt attdenna utgångMed
bedöm-gjordeRegeringsrättenföruppkom A.intebeskatta samma-

förhandsbeskedet.fastställdeochSkatterättsnämndenning som
underprisöverlåtelserreglerföregående bördeti attSom nämnts om

utformassystematisktbeskattningutlöservissa fall inte setti som un-
harUtredningenprinciper.enligt allmännagällerfrån vaddantag som

beskattningskonsekven-vilkaredogjort förexempelolikamed hjälp av
ekonomiska inne-följer denbedömningutredningensenligt avser som

uppfattar denna.utredningenunderprisöverlåtelser såbörden somav
Sipanomålet tycksiutdelningsfråganbedömningRegeringsrättens av

innebörden.ekonomiskaenligt denbeskattningstrida mot en
RÅ ekono-lagt denRegeringsrättenemellertidhar177I 1996 not.

utredningenunderprisöverlåtelse såinnebördenmiska upp-somav en
egendomenförhållandetför beskattningen. Detgrundfattar den till att
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inte "förts den dubbelbeskattade sektorn" jfr Sipanomålet hind-ut ur
rade inte Regeringsrätten från godta Skatterättsnämndens uppfatt-att
ning egendom motsvarande övervärdet delats till tillatt Aägarnaut
och egendomen tillskjutits till finnsC. Det därför skälatt att anta att
Regeringsrätten inte kommer känna sig bunden detaljerna iatt av
domen i Sipanomålet kommer efter ekonomiskt korrektasträvautan att
lösningar i de enskilda fall kommer till bedömning. Med hän-som upp

härtill och till det principiellt problematiskt kodifieraär vadatt attsyn
redan följer allmänna principer föreslår utredningen någonattsom av

sådan kodifiering inte skall ske i detta fall.

Uppskov med beskattningen4.2.2 vid

underprisöverlåtelser

denI följande diskussionen förutsätts tills vidare vederlaget vidatt un-
derprisöverlåtelsen belopp det skatte-utgörs ett motsvararav som
mässiga värdet den överlåtna egendomen.av

4.2.2.1 Innebörden uppskovav

Diskussionen vad uppskov med beskattningen bör innebära försettom
enklast exempel. Moderbolaget har dotterbolagen ochM Aettgenom
B. överlåtelse till underprisEn egendom från medförA till enligtBav
allmänna principer följande jfr exempel 3 i avsnitt 4.2.1.2. Ett belopp
motsvarande marknadsvärdet egendomen intäkt hos A.tasav upp som
Avdrag medges för egendomens skattemässiga värde. Hos M sker
ingen beskattning, eftersom M befriad från skattskyldighet förär
utdelning från A. Mzs anskaffningsvärde för aktierna i B ökar med ett
belopp motsvarande skillnaden mellan marknadvärdet och det
skattemässiga värdet egendomen övervärdet; i exempel 3motsvarasav

den tillskjutna egendomsandelens marknadsvärde. anskaff-B:sav
ningsvärde för egendomen dess marknadsvärde.utgörs av

likhetI med vad för närvarande gäller bör uppskovet innebärasom
uttagsbeskattning hos underlåts.A anskaffningsvärdeatt B:s för den

överlåtna egendomen bör också i överensstämmelse med gällande-
ordning vederlaget, dvs. detutgöras skattemässiga värdet hos A.av-
Härigenom kommer övervärdet fram intäkt hos B B säljernärsom en
eller förbrukar egendomen.

Fråga uppkommer anskaffningsvärdet för aktierMzs i B börom
ökas med övervärdet den överlåtna egendomen, eller medav snarare
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skatteskuldtill den latentahänsyn tagitsnettovärdet sedan ärsom
till egendomen.knuten

fråga, ibehandlat liknandehar i avsnitt 3.2Utredningen som an-en
anskaffnings-kan formuleras: Börexempletdet aktuellaslutning till

iobeskattat värdenettovärdetmedaktier i ökasvärdet för BMzs ettav
uppfattningtill Utredningensfrån Bkoncernbidrag A är,form somav

stridadet skullenämnda avsnittet,anförs detiföljer det motattsomav
för aktier-anskaffningsvärdetkoncernbeskattningenprinciperna för om
underpris-frågaanläggas ikanliknandejusterades. Ett synsätt omna

behandla kon-underprisöverlåtelsenväljeröverlåtelser. M attgenom
uppnå fördel-kunnaintebör härigenomföretag. M ettettcernen som

koncernenegendomenavyttringvid änresultataktigare externt omav
inte skett.underprisöverlåtelsenföretag ellervaritverkligen ett

överlåtnai denövervärdenaskulleföretag,varitHade koncernen ett
under-Hadeförsäljning.vidbeskattatsegendomen ha externen

i formbeskattatsövervärdena haskulleinte skett,prisöverlåtelsen av
anskaff-justeringaktierna i A. Enavyttringreavinst vid avavenen

överfördadetnettovärdetmed övervär-iför aktierna Bningsvärdet av
uppkommer.reavinstsäljaskanaktierna imedför Bdet utan attatt

därför intejustering börNågon göras.
aktiebolaginteexempletoch iB ägs utanAntag A ettatt av enav

underlåtaförförutsättningarFöreligger uttags-fysisk F. attperson,
Beskattningfrånutdelningen A.beskattas förintebeskattning, bör F av

nämligenunderlåts,uttagsbeskattningsyftet medstridaskulleF attmot
utlöses.skattmotverkasskallinteomstruktureringar attatt av

härmed intekonsekvensbör iandelar i BförAnskaffningsvärdet Fzs
underprisöverlåtelsen.grundjusteras på av

uttagsbeskattningföljande gällaanförda, bördetGeneraliseras om
aktiebolag:mellanunderprisöverlåtelseunderlåts vid en

behandlasinteöverlåtelsen böröverförsvärdeDet genomsom
aktier iindirektdirekt ellerutdelning hos någon ägersomsom

överlåtande bolaget.det
förbättringskostnadbehandlasbör inteöverförda värdetDet som

det förvärvandeindirekt aktier iellerhos direktnågon ägersom
bolaget.

uttagsbeskattning skallför4.2.2.2 Förutsättningar att
underlåtas

fördet gäller förutsättningarnautgångspunktEn naturlig när att uttags-
i anslutning tillden praxis utbildatsbeskattning skall underlåtas är som
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bestämmelserna i punkt anvisningarna till1 22 § KL. En-uttagom av
ligt fjärde stycket i anvisningspunkten skall uttagsbeskattning inte ske,

föreligger.särskilda skäl det Syftet med denna skäligenmotom vaga
bestämmelse, infördes 1990 års skattereform, kodi-attgenomsom var
fiera tidigare praxis 1989/90:1 praxis harprop. 10 57. Dennas. senare
kompletterats betydande antal rättsfall, vilkaSipanomåletettgenom av

det viktigaste.är
Sammanfattningsvis gäller enligt praxis följande villkor för att ut-

tagsbeskattning skall underlåtas vid överlåtelse till underpris mellan
aktiebolag.

föreligga starkt ägarsamband mellan överlåtarenskallDet ett
och förvärvaren.
Överlåtelsen uppfattas ledskall kunna i organisa-ettsom en av

företagsstrukturen.toriska skäl betingad ändring av
Överlåtelsen indirekt medföra någon otill-får inte direkt eller

skatteförmån.börlig
omsättningstillgångar får inte till följdSkattemässiga över-av

anläggningstillgångarSkattemässigaskifta karaktär tilllåtelsen
karaktärsbyte.

följandebehandlas. Därefterföljande skall dessa villkordetI tasstrax
frågor upp:

eller förvärvaren förvaltnings-överlåtarenbetydelsen är ettattav-
skattehänseende särskilt reglerat företag,företag eller iannat
vederlaget avviker från det skattemässigabetydelsen attav-

överlåtna egendomen.värdet denav

Ägargemenskapa

Enligt praxis krävs starkt ägarsamband mellan överlåtande ochdetett
det förvärvande företaget för uttagsbeskattning skall kunna under-att

RÅlåtas. ref.1989 gällde underprisöverlåtelse mellanI 19, tvåsom en
aktiebolag, uttrycktes saken så ägarstrukturen i det bolaget skallatt ena
helt eller åtminstone i huvudsak med ägarförhållandenaöverensstämma
i den andra.

Vid gåva hel näringsverksamhet mellan fysiska skerav en personer
inte uttagsbeskattning. stället förvärvarenI överlåtarens skatte-övertar

RÅmässiga värden. I 1988 710 kunde verksamhet, till-not. en vars
gångar bestod omsättningsfastigheter, överlåtas frångåvaav genom en
förälder till aktiebolag ägdes barn till föräldernett utan uttags-som av
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beskattning. Bolaget betalningsansvaret för fastighetsskulder.övertog
Eftersom skulderna understeg taxeringsvärdena klassificerades över-
låtelsen gåva.som

Gåva hel verksamhet falli de nämnda bör inte heller i fort-av som
sättningen utlösa inkomstbeskattning däremot aktualiseras gåvobe-
skattning. framstår då inkonsekventDet kräva ägargemenskapattsom
vid underprisöverlåtelser mellan aktiebolag.

finns aspekt kravetDet ägargemenskap. Enligtäven en annan
livets regler sker normalt inte överlåtelser egendom till underprisav
mellan varandra oberoende kontrahenter i den meningen över-attav
låtaren någon form kompensation avstår från vederlagutan ettav som
denne ha kunnat erhålla.skulle Om det uppgivna vederlaget vid en
överlåtelse mellan oberoende kontrahenter lägre vad medär än som
hänsyn till omständigheterna framstår affärsmässigt motiverat,som

därför i allmänhet dolt vederlagutgår något slag utgörett av som
skattepliktig intäkt.

krav ägargemenskap skulle medföra SkattemyndighetenEtt att
tillinte behöver ställning överlåtelse till uppgivet underpris,ta om en

där inte föreligger, beneñkt inslag, dvs. tillägargemenskap har ett om
det verkligen fråga underprisöverlåtelse eller något doltär omom en
sidovederlag sådant krav därförutgår. Ett kan motiverassägas ut-av
redningsekonomiska skäl och önskemål motverka skatte-attav om
undandraganden.

Utredningen emellertid frågan huruvida överlåtelseattanser en
verkligen har skett till underpris eller sidovederlag har utgått börettom

med tillämpning vanliga bevisprövningsregler i skatterätten.avgöras av
Leder inte dessa fram till sidovederlag skall ha utgått, böratt ett anses
beskattning kunnainte ske uttagsbeskattning. Detta har aldriggenom
varit syftet med bestämmelserna uttagsbeskattning och skulle åsido-om

den avvägning mellan rättssäkerhet effektivitetoch liggersätta tillsom
förgrund taxeringsförfarandet och taxeringsprocessen.
typfall vidEtt överlåtelse till uppgivet underpris kan komma attsom

aktualiseras överlåtelse mellan aktiebolag med närstående ägare,avser
från bolag föräldrar till bolag barnägsettt.ex. ägsettsom av som av

till dem. sådana fallI torde praktiskt undantagslöst beneñktaget en av-
sikt föreligga och det således fråga verklig underprisöver-vara om en

Ålåtelse. andra sidan, vid överlåtelse mellan bolag där inteägarnaen
identiska och inte heller istår släktskapsrelationär till varandra torde

i allmänhet få utgå från dolt sidovederlag förekommer,att ettman om
det inte sannolikt till det överlåtande bolaget haftgörs ägarnaatt ett
rimligt förmotiv berika till det förvärvande bolaget.ägarnaatt

Utredningens bedömning kravetär sammantaget ägargemen-att
skap bör bort.tas
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Organisatoriska skälb

Praxis

RÅ aktie-överlåtelser inomdet frågaoch IIref. 106 II 1992 omvar
med verkankunde lämnaskoncernbidragkoncerner, därbolagsrättsliga

otillbörlig skatte-någonRegeringsrätten ansågbeskattningen.vid att
överlåtelserna. Medtill följduppkommakundeförmån inte avanses

föranleddei övrigt inteomständigheternadet och dåhänsyn till annat
uttagsbeskatt-särskilda skäldet förelågfann Regeringsrätten motatt

frågan detpåintegick såledesRegeringsrättenning. närmare om
tyder Rege-för överlåtelserna. Dettaskälorganisatoriskaförelåg att

skäl föreliggerorganisatoriskaprövningansågringsrätten att av omen
så-föreligger. Enkoncernbidragsrättfall dåsådananödvändig iinte är

obe-eftersompoänglös,skäligenocksåprövning skulledan vara
koncern-överförasförhållanden kanallaunderskattade värden genom

bidrag.
organisatoriskaavseendeinnebörden villkoretprincipiellaDen av

jfr avsnitt 4.2.1.3:iSipanomåletRegeringsrättenutveckladesskäl av
förväntadededetutgångspunktenbör är"Vid prövningen attvara
skallnäringsverksamhetenberördaför denkonsekvenserna varasom

vidi frågasjälvfallet inte kommadockkanutslagsgivande. Det att
förorganisationenidealadenvadförsöka bestämmataxeringen ärsom

omorganisation.berörsföretagsgruppföretag ellerett av ensomen
skälbakgrund dedetstället inriktasbör iPrövningen mot somavom

ägnadsannolikt dennaframståromorganisationen äranförts för attsom
för denförutsättningarnaförbättrahänseendenflerai elleratt ett

näringsverksamheten".aktuella
huruvidaföljande i frågananförde RegeringsrättenSipanomåletI

aktuella fallet.uppfyllt i detorganisatoriska skälvillkoret avseende var
förhandsbesked fram-i ansökanförutsättningarde"Av angetts omsom

Maskin ABleder moderföretagetRickardbl.a. makarnagår Bzsatt son
dotterföreta-för ledningenmedan deras MagnusSipano avsvararson

i vadbolaget-detTraktor SipanoAB utomsamt attget avsersenare
Maskinbransch ABverksamt idess dotterbolag änär en annan-
anförtstill vadbakgrund och med hänsynSipano. dennaMot som som
Regerings-uppdelningen koncernenskäl för den planerade av anser

omstrukturering kanför antagande dennadet finns grundrätten attatt
under nuvarandeför verksamhet bedrivstill fördel redan den somvara

underlätta framtida driftägarförhållanden och framför allt kan aven
oberoendeledning två varandra Denföretagen under personer.av av

sådandärför led iaktieöverlåtelsen fårtilltänkta utgöra ett en avanses
för-företagsstrukturenorganisatoriska skäl betingad ändring somav
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för uttagsbeskattning skall kunna underlåtas."utsätts En minoritetatt
inom Regeringsrätten skiljaktig och ville uttagsbeskatta.var

Som exempel andra rättsfall där villkoret avseende organisato-
riska skäl ansågs uppfyllt kan följande.nämnas

RÅ 1992 237. och ägdeX Y 50 % vardera aktierna i B. För-not. av
säljnings FörsäljningsbolagetAB. hade helägda dotterbolag,tre

spanskt bolag. Det spanska bolaget bedrev tillverk-ett ettvarav var
försäljningning och tankbilar, medan de övriga bolagen bedrevav

verksamhet med anknytning till sophantering. X och avsågY att
bilda aktiebolag skulle försälj-ett ägasnytt sättsom samma som
ningsbolaget, dvs. dem till 50 % vardera. Samtliga andelar i detav
spanska bolaget skulle sedan överlåtas till det bolaget till prisettnya

understeg marknadsvärdet. förSom skäl överlåtelsen anfördessom
bl.a. det på grund de spanska ansvarighetsreglerna fanns riskatt av
för försäljningsbolaget kunde råka illa det spanska bolagetatt ut om
skulle omkull och vad villegå X och Y åstadkomma risk-att var
spridning. Då de båda verksamheterna helt skilda från varandravar
både till sin och geografiskt, det naturligt dela demart attvar upp
två koncerner. hade vidare upplysts vissa viktiga befatt-Det att
ningshavare i det spanska bolaget hade option få köpa 30att ca

andelarna i bolaget till förhand bestämt pris.procent ettav
fannRegeringsrätten överlåtelsen måste led iutgöraatt antas ett en

sådan organisatoriska skäl betingad ändring företagsstrukturenav av
förutsätts för uttagsbeskattning skall kunna underlåtas.attsom

RÅ fysiska1992 241. Sex ägde samtliga aktier inot. personer
Betongsprutnings AB BESAB. Bolaget moderbolag till det hel-var
ägda dotterbolaget Sandell Co Bygg och det till 60 ägdaAB %
norska bolaget Norsk BESAB A/S. koncernen ingick ocksåI ett
handelsbolag och kommanditbolag. BESABs verksamhet avsågtre
byggnadsrörelse försäljningentreprenad och entreprenad-av
maskiner. Sandells verksamhet bestod fastighetsförvaltning. Detav
norska bolaget bedrev entreprenad- och maskinförsäljningsrörelse.
Handels- och kommanditbolagen uteslutande fastighetsförval-var
tande. verksamhetKoncernens bestod således två verksamhets-av

dels entreprenad- och maskinrörelsen, dels fastighetsförvalt-grenar,
ning. koncernen hade genomförtsInom omorganisation enligten
följande. andelarBESABs i handels- och kommanditbolagen samt
aktierna i Sandells hade överlåtits till byggnadsrörelsedrivandeett
aktiebolag, Vingpålen AB. Genom företagsombildningen kom så-
ledes entreprenad- och maskinrörelsen fastighetsförvaltningenresp.

ligga i skilda koncerner. Overlåtelserna hade skett till bokfördaatt
värden. Fullständig ägaridentitet mellan BESAB och Vingpålen
förelåg vid överlåtelserna. Aktieägarna i BESAB avsåg erbjudaatt
fyra anställda inom entreprenad- och maskinrörelsen förvärvaatt
sammanlagt 36 aktierna% i förBESAB köpeskilling mot-av en
svarande aktiepostens beräknade marknadsvärde. Syftet med det
breddade ägandet dels nyckelpersoner i entreprenad- ochattvar



1.56 SOU 1998: lUnderprisöverlâtelser

del-verksamhetentillfastareskulle knytasmaskinrörelsen genom
delsverksamma,där de utgörarörelsegrenden attägarskap i var

nämnd förRiksskatteverketsgenerationsskifte.iförsta ettsteget
handels- ochiandelarnaöverlåtelsernafannrättsärenden att av

Aktiernauttagsbeskattning.medföraskullekommanditbolagen inte
varförhos BESAB,anläggningstillgångar uttags-utgjordeSandellsi

tillämplig.äldredenenligtaktuell rättbeskattning inte som varvar
nämndendraskan slutsatsenmotiveringen attutformningenAv av

uppfyllt. Treskälorganisatoriskaavseendevillkoretansåg varatt
be-nämndensdeladeskiljaktiga. Regeringsrättenledamöter var

ske.skulleinteuttagsbeskattningdömning att

såldeBolagetRÅ N.N.ägdesi GAktierna AB264.1993 not. av
blomsterverksamheten. Väx-detaljistledettillsnittblommor m.m.

ägdeBolagetimporterades. ävenellerbolagetodlades enterna av
hyrdeslokalmindreoch ut.lägenhetermedfastighet somensex

lokaler. UtöverhyrdaigästgiveriverksamhetvidarebedrevBolaget
heltvilkafastigheter,tvåbolagetägdefastighetenuthyrdaden an-

betydandeinnehade tvåBolagetblomsterverksamheten.ivändes
detaljist-i AB B,aktierna% ettavsåg 57aktieposter. Den avena

produkterbolagets avsattes.delmindrevilketföretag avengenom
odladebolag% i AB M,50avsågaktieposten ettandraDen som

Återstående ägdes%50G.till bl.a. ABsåldeskrukväxter avsom
förintressevisat övertahadeG attanställda i ABantalEttN.N.
sådantmöjliggöra över-blomsterverksamhet. För ettattbolagets

förasskulleförsti G överABtillgångarnaavsiktentagande attvar
självaanställda-devarefteraktiebolag,N.N.till ägtannatett av
finan-bolaget. Avi detaktiernaförvärvaskullebolagsformeller i - inkråmsöverlåtel-frånuteslutastillgångarvissasieringsskäl måste

bolagetbl.a.frågade Gförhandsbesked ABansökanI omomsen.
bolagetsunderprisöverlåtelse tillviduttagsbeskattasskulle aven

gästgiverirörelsen ochitillgångarnaförundantagmedtillgångar
besvaradeandelar.och Regeringsrättenaktierfastigheter,samtliga

utred-framgickintedetanförde bl.a.ochnekandefrågan att av
bedrivaförförutsättningnödvändigskulle attdetningen att vara en

fastigheter.bedrevsdenblomsterverksamheten att egna

RÅ ägde %Patrik 50och L.House. Eva468 Pretty1993 not. var-
aktier isamtligaägdeBolagetAB.Houseaktierna i Prettydera av

aktiersamtligaägdei sinvilket bolagDamekipering AB,Cecehå tur
Cecehå sålde dam-ochHouseGöteborg AB. PrettyWienerpälsen ii

i storlekbutik för kläderdrevHousebutiker. Prettykläder i tre en
brud- ochbutik förhademedan Cecehåmannekängbutiken,38 en

damkonfektionför allmänbutikochfestbutikenfestkläder en
tillgångendahadeWienerpälsendambutiken. en avsom

itillgångarnaAvsiktendisponerad hyresrätt.festbutiken attvar
Wienerpälseniinkl. aktiernafestbutikenoch imannekängbutiken

likhet med Prettyitill bolagunderpristillskulle överlåtas ett som-
iaktierna PrettyDärefter skullePatrikoch L.ägdes EvaHouse av- säljasdambutikeninnehållandeCecehådotterbolagetmedHouse
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Skatterättsnämnden noterade mannekäng- och fest-externt. att
butikerna i och för sig låg dambutiken ändå lokalmässigtnära men
åtskilt butikerna vände sig till olika kundkategorier ochsamt att att
sortimentet därefter. aktuellaDet avskiljandet delaranpassatvar av

koncernens samlade verksamhet fick enligt nämndens meningav
uppfylla de organisatoriska krav ställs för att uttags-anses som

beskattning skulle underlåtas.kunna En ledamot skiljaktig.var
gjorde bedömning Skatterättsnämnden.Regeringsrätten samma som

RÅ ägde samtliga aktier1993 537. Göran Y i AB. BolagetXnot.
gummiverkstadsrörelse och viss fastighetsuthyrning.bedrev

fastighetenGummiverkstadsrörelsen i anspråk delen Z.störretog av
Avsikten tillgångar i gummiverkstadsrörelsen skulle över-attvar

helägt aktiebolag. Fastig-låtas till underpris till Göran Yett annat av
i överlåtelsen. skäl för omorganisa-heten skulle inte ingå SomZ

förelåg planer överlåta gummiverk-tionen anfördes det attatt
delägare.till antal anställda eller, alternativt,stadsrörelsen ett en ny

substansrikt hade de anställdaEftersom överlåtande bolagetdet var
ekonomiska möjligheternaeller utomstående inte de övertaatten

fastigheten måste undantas.hela detta bolag Regeringsrättenutan
uttagsbeskattning kunde underlåtas.fann att

RÅ sidan ochägdes till lika delar å A717. AB G1993 not. av ena
och dennes barn. avsåg till-barn å andra sidan B Adennes attsamt

följdbolag, Till bl.a.med sina barn bilda AB X.nyttett avsammans
tanken G skullemellan delägarna ABsamarbetsproblem attvar

värdet aktiernadel sina tillgångar till AB Xöverlåta så attstor av
och hansvärdet aktierna i G. Ai blev detsamma ABAB X som

och dennesdärefter överlåta sina aktier i G till Bbarn avsåg ABatt
motsvarande aktiernas nominella belopp.barn för köpeskillingen

Skatterättsnämnden den planerade överlåtelsen fickansåg att anses
organisatoriska skäl betingad ändring före-sådanutgöra en av av

tagsstrukturen förutsätts för uttagsbeskattning skall kunnaattsom
skiljaktiga. gjordeunderlåtas. Tre ledamöter Regeringsrättenvar

Skatterättsnämnden.bedömningsamma som

följande rättsfall skedde uttagsbeskattning.I

RÅ rederibolagFartygsmålet. svenskt1989 ref. 119 AB Y ettvar
med verksamhet i internationell trafik och med dotterbolag i Sverige
och i andra länder. med dotterbolag ägde och befraktadeAB Y ett
trettiotal fartyg. AB Y ägdes drev rederirörelseAB ävenav som
med fartyg. ägdes tillAB Z X 80 %. Resterande ägdes20 %egna av

barn till lika delar.X:s X och barnen ägde därjämte direkt iav
proportioner antal aktiebolag, A AB och Bett ettsamma varav var

AB ägde fartyg och fastighet medanA AB "1,5" B ABett annat. en
vilande. Enligt vad i ansökan förhandsbeskedvar som uppgavs om
det inom rederinäringen mycket vanligt med uppbyggnadvar en
innebär varje fartyg finns i särskilt bolag. ordningDennaatt ettsom

hade fördelar bl.a. riskbegränsningssynpunkt. Avsikten attur var
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skulleflertalet fartygsåomstrukturerasskulleAB Y sätt att
utländska bolag. Medsvenska ellersjälvständigakomma ägasatt av

överlåtas tillfartyg kunde A ABfrågades bl.a.häravanledning om
marknadsvärdet,kunde understigabokfört värde,tilloch B AB som

vidför praxisallmän redogörelseEfteruttagsbeskattning.utan en
verksamhetsdelavgränsadverksamhet ellerhelöverlåtelse enav en

överlåtelsedet gällerbl.a. följande. Näranförde Regeringsrätten av
vägledandeoklart ochrättslägetrörelsetillgångarenstaka är mera

överföringenkanutredningenframgårSåvitträttsfall saknas. avav
skäl betingadorganisatoriskainnebärafartygen inte en avanses

huvud-fråni praxis gåttföranlettslagändring det att mansomav
tillrörelsetillgångaröverlåtelseviduttagsbeskattningregeln avom

uppfyller de tidi-överföringenomständighetenunderpris. Den att
överlåtelsepraxis vidutbildats ivillkoren,nämnda avsomgare

bedömning. Ettmedför interörelse,rörelse eller rege-annanavgren
överlåtelsenframhöllmening. Hanskiljaktig attringsråd var av

praxismenadeochanläggningstillgångaravgränsade attvälgällde
borde ske.inteuttagsbeskattningtalade förhärtillmed hänsyn att

byggnadsrörelseRÅ bedrevgammal,år82ref. 51. X,1990 varsom
rörelsen tillöverfördesårettill 1967. Det ettfram årenskild firmai

frånochaktiernainnehade %20sedermeravilketaktiebolag, i X av
ägdeinkomster. Xnågrauppburitår inte treundervilket han senare

redovisadesochi rörelsenbebyggtshyresfastigheter, somsomsom
avseendepåbörja rörelseavsågomsättningstillgångar. Han att

skulle hanverksamhetenrenodlasyftefastigheter.med Ihandel att
tillföra bolagetaktiebolag. Förnybildattillförlägga den attett

bolagettillfastigheternaöverförahanämnadesubstans somaven
skattemässigt värde.tillskulle skeapportegendom. Apporten

förgrundenväsentligaföljande. Denanförde bl.a.Regeringsrätten
fåruttagsbeskattningfrånmedge undantag attvaraatt anses
organisatoriska skälskall försvårainteinkomstbeskattningen en av

därförbörUndantagföretagsstruktur.betingad ändring enav
led ikan uppfattasöverlåtelsenfrämsti fråga ettkomma när ensom

kontinuitetnormaltfordrasdettaföretagsombildning. Försådan att
dentillhört ochtillgångenverksamhetdenföreligger mellan som

tillgångenstakaöverförs.vilken den Närverksamhet till uttas uren
tillförasapportegendomförvisst slagrörelse ettattett somen av

tordeslag,bedriva rörelseskallaktiebolag, ett annatavsom
Omständigheternaallmänhet brista.iför undantagförutsättningarna

vidinteplanerade överlåtelsendensyftet medi målet och ger
slagföretagsombildning detled ihanden denna utgöratt somaven

uttagsbeskattning frångås.huvudregelnkan motivera att om

RÅ ihälften aktierna A. För-och ägde238. X Y1992 not. var av
samtliga aktier ii sin dels Abolag ägdesäljnings AB. Detta tur

försälj-tillverknings- ochdels aktierna iVerkstäder 60 %AB, av
Återstående aktierna% iIndustriservice 40ningsbolaget AB.A. av

Verk-fyra anställda i bolaget. A.ägdesdet sistnämnda bolaget av
verksamheter be-vari de olika bolagensägde fastighetstäder AB en
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drevs. ochX Y avsåg bilda aktiebolag, vari de skulleatt ett nytt äga
hälften aktierna. Till detta bolag skulle A. Försäljnings ABvar av
till bokförda värden överlåta sina aktier i IndustriserviceA. AB.
Vidare skulle A. Verkstäder till det nybildade bolaget till bokförda
värden överlåta antingen inkråmet i bolaget med undantag för fas-
tigheten eller endast fastigheten. De bokförda värdena till-
gångarna understeg i samtliga fall marknadsvärdena. Som skäl för
överlåtelserna anfördes i ansökning förhandsbesked attom man

särskilja fastigheten och rörelserna i bolag skulleatt separatagenom
få från organisatorisk synpunkt bättre kontroll och styrningen av
verksamheten och marknadsmässig debitering hyres-att en mera av
kostnaderna i de båda produktionsbolagen skulle underlättas. Vidare
anfördes skulle erhålla bättre riskspridning uppnåatt samtman en

renodlad företagsstruktur i händelse förändringar i ägar-en mer av
förhållandena. fannRegeringsrätten ombildningen inte enligtatt
något alternativen kunde sådan organisatoriskaav anses som en av
skäl betingad ändring i företagsstruktur förutsätts för atten som
uttagsbeskattning skall kunna underlåtas.

RÅ hyresfastigheter1992 242. ägde följdX till hansnot. tre som av
tidigare verksamhet byggmästare utgjorde omsättnings-som
tillgångar hos honom. Under de åren hade i huvudsakXsenaste

sig förvalta fastigheterna. avsåg aktivera bygg-Xägnat att attnu
verksamheten och förlägga denna och fastigheterna till etten av
aktiebolag. Verksamheten i övrigt avseende i huvudsak förvalt--
ning de två andra fastigheterna förasskulle tillöver ett annatav -
aktiebolag eller bedrivas direkt frågade hanX. X skulleav om
uttagsbeskattas fastigheterna/fastigheten överlåts till underpris.om
Skatterättsnämnden anförde bl.a. följande. Syftet med överföringen

fastigheterna/fastigheten bl.a. företagsstrukturenär attav anpassa
till delvis ändrad inriktning den samlade verksamheten. Enligten av
nämndens mening kan uppdelning den för närvarande för-en av
hållandevis homogena verksamheten innefattande de omsätt-tre
ningsfastigheterna inte enligt något de båda alternativenav anses

företagsombildning det slag bör föranledautgöra undan-en av som
från uttagsbeskattning. Regeringsrätten ändrade inte förhands-tag

beskedet.

Överväganden

Enligt praxis, fastlagd i Sipanomålet, skall utgångspunkten vid pröv-
ningen underprisöverlåtelse organisatoriskt motiveradärav om en vara

det de förväntade konsekvensernaär för denatt berörda näringsverk-
samheten utslagsgivande. Prövningen börär inriktas detsom om

bakgrund de skäl anförts förmot omorganisationen framstårav som
sannolikt denna ägnad i eller fleraär hänseenden för-att att ettsom

bättra förutsättningarna för verksamheten.
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uppfattningutredningensenligtSipanomålet visarsjälvaRedan att
tillämp-praktiskaproblematisk i denuppläggningprincipielladenna är

med moder-strukturhadeomorganisationenningen. ettFöre man en
tvätteribranschen,verksamhet inombedrevMaskin ettbolag som

trädgårds-avseendeverksamhetbedrevTraktordotterbolag som
likhet medSjöstedt idotterdotterbolagochmaskiner ett somm.m.
Eftertvätteribranschen.verksamhet inombedrevmoderbolaget om-

skullebarnen,tillaktiegåvornaförebolagen,struktureringen menav
tvätteribranschen,verksamhet inomMaskin meddelsmakarna B äga

avseendeverksamhetmedTraktordotterbolagmeddels Invest ett
Maskinmed liksomdotterdotterbolagochträdgårdsmaskiner ett --

tvätteribranschen.verksamhet inom
omorganisa-medbörjaansåg tillmajoritetRegeringsrättens attatt

förebedrevsverksamhetdenredan förfördeltillkundetionen somvara
uppgift fråntillanslutithaBedömningenaktiegåvorna. ensynes

ansågregeringsrådsjuminoritet attRegeringsrättensklagandena.
be-kommaskulleverksamhetlikartad attmotsadesuppgiften attav

vidareansågMinoritetenkoncernen.denochMaskininomdrivas nya
dentroligtha gjortkundeövrigti atthellerklagandena inteatt anses

sådanverksamhetenbedrivnakoncernenursprungligadeninom som
affärs-fannseljestdetelleraktieöverlätelsenskulle attgagnas av

minoritetenenligtomstruktureringen. Snarareförmässiga skäl syntes
varithai Traktoraktiernaöverföringenmedavsiktenden egentliga av

koncernensöverlåtelseframtidaplaneradunderlätta ursprung-att aven
mino-enligtinnebartvå Dettamakarnatill B:sverksamhet söner.liga

Minori-saknades.överlåtelsenföraffärsmässiga skälstriktriteten att
måsteuttagsbeskattningfrånbefrielseredanslutsats atttetens envar

uttagsbeskatt-varförskatteförmån,otillbörligtillupphov engeanses
ske.ning skulle

omorganisationenframhöll vidaremajoritetRegeringsrättens att
led-underföretagendriftframtidaunderlättakundeframför allt aven

uppfattade dettaochoberoendevarandratvåning sompersonerav av
visade,minoriteten däremotEnligtfaktor.positivför sökandena somen

skäl föraffärsmässigastriktomständighet över-denna attnämnts,nyss
saknades.låtelsen

harförvärvande företagetdetöverlåtande ochkräver detPraxis att
praxisklartförefallerägarstruktur. Dethuvudsak atthelt eller i samma

först Traktorenligt vilkenomorganisationskulleinte acceptera en
Maskinsedanochbolag Investöverfördes till Magnus ägtett av

skulle ske. MotMaskinUttagsbeskattningRickard.skänktes till av
motsägelsefulltuppfattningutredningensenligtbakgrund detdenna är

tillsyftarförfarandeuttagsbeskattning ipraxis underlåter ettatt som
slutresultat.samma
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omständighetenDen Regeringsrättens majoritet och minoritetatt
bedömde omstruktureringens innebörd diametraltpå olika belysersätt
de problem uppkommer myndigheter och domstolar skallnär tasom
ställning till organisatoriska skäl föreligger eller utred-Förom
ningens del framstår det oklart i vilket eller vilka hänseendensom om-
organisationen före aktiegåvorna skulle ägnad förbättra förut-attvara
sättningarna för verksamheterna inom den ursprungliga Maskin-
koncernen.

Utredningen vidare det långt ifrån självklart förut-äratt attanser
sättningarna för verksamhet förbättras strukturenatten genom anpassas
till generationsskifte. förutsätta generationsskiftetDettaett attsynes
skulle för givet. varför skulle det här frågaMen Detgöra ärtas man

transaktion där familjebanden alternativ verksam-Ett ärstyr. attom en
utomståendeheten till någon köpare. Det kan knappast medavyttras

för förbätt-hävdas förutsättningarna verksamhet typiskträtta att setten
generationsskifte iden överförs i händeratt ettras genomgenom nya

för försäljning.stället externgenom
enligt utredningens uppfattning det svårtanförda visarDet äratt att

tillämpa principiella uttalanden i SipanomåletRegeringsrättens om or-
enskilt fall.ganisatoriska skäl bedömning skall i Dettanär göras etten

framgår särskilt medandra domar, AvsiktenPretty House.även av om-
struktureringen åstadkomma förhär struktur lämpade sigattvar en som

dambutiken. Förvisso förbättrades förutsättningarna föravyttring av
avyttringen. kan dock undraMan vilket omstruktureringensätt
skulle förbättra "förutsättningarna för den aktuella näringsverksam-
heten".

Vidare uppkommer frågan vilket prejudikatvärde Fartygsmålet har.
Å sidan förefaller det i ljuset praxis sannolikt att, ettena av senare om
liknande mål kom i dag, uttagsbeskattning skulle underlåtasupp om

ÅFartygsmålet inte hade funnits. andra sidan finns det såvitt utred-
ningen kunnat finna inget i Sipanomålet eller praxisannan senare som
kan uppfattas klart avståndstagande från Fartygsmålet. Visser-ettsom
ligen har omstruktureringar godtagits innebär fastigheterattsom ren-
odlats i särskilt bolag. Då har det emellertid varit fråga föraett attom
bort substans från rörelsedrivande bolag i syfte underlätta förett att nya
delägare köpa sig. Det tveksamt några allmänna slutsatseratt är om
beträffande praxis överlåtelse enstaka tillgångar kan drassyn av
från dessa rättsfall. Sammantaget enligt utredningens uppfattningär
rättsläget oklart beträffande fall likartade med Fartygsmålet.ärsom

Sammanfattningsvis får enligt utredningens uppfattning gällande
den kommer till uttryckrätt i Sipanomålet och övriga rättsfallsom an-
förhållandevis liberal, i fall reservation förvart görs över-ses vara om

låtelse enstaka tillgångar. Samtidigt den svårbemästradärav natur-en-

6 17-1243
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praxis, ursprungligenden vuxit fram ilig konsekvens utanattav
stöd endastskattereform medoch efter 1990 årssärskilt lagstöd av en

medför inför före-bestämmelse. dethållen Dettamycket allmänt att en
bedömningsäkerkan svårtstående omstrukturering göraatt avvara en

konsekvenserna.
med villkormotiverat någotöverhuvudtagetfråga detEn ärär om

inte den gällan-spekulera iskäl. kanorganisatoriska Manavseende om
otillbörligbakgrund i övervägandensinegentligen harde ordningen om

fall motivettanken skulle i såunderliggandeskatteförmån. Den attvara
otillbörliguppnåomstruktureringen kanför att enpresumeras vara

sådan tanke harorganisatoriska skäl saknas. Omskatteförmån, enom
efter-i praxis,klart uttryckkommit tillemellertid intedenfunnits har

organisatoriska skälavseende såvälvillkoruppställerdenna ettsom
dennasig meddet förhållerhurskatteförmån. Oavsettotillbörligsom

skjuta frågandet motiveratutredningenemellertidsak är attattanser
i förgrunden.skatteförmånotillbörligom

uppenbartföljande.konkret DetUtredningens är ettärsyn mer
tidpunkt i möjli-landet vid varjeföretagsamheten isamhällsintresse att

ekonomiskadå lämpligaste Detstrukturerad det sättet.mån ärgaste
lämpligastetanken denutsträckning baserati attär storsystemet

givnafritt inomaktörer fårekonomiskaåstadkomsstrukturen ageraom
domstolarellermyndigheterfalletenskildai detattutanramar,

önskvärd eller Detstrukturåtgärd kanvissöverprövar ansesenom
skatterättenssåvitt gälleranläggaanledningsaknas synsättett annatatt

skattemyn-gällande ordningenomstruktureringar. Dentillrelation att
framstårdetskalldomstolarnadigheten och prövaytterst somom

hänseendeni eller fleraägnadomorganisation "ärsannolikt att ettatt en
näringsverksamheten"aktuellaför denförutsättningarna ärförbättra
Utgångspunkten börrationell.inteuppfattningenligt utredningens vara

underprisöver-vidunderlåtasuttagsbeskattning normalt böratt en
motiverad möjlig-framståremellertid överlåtelsenlåtelse. Om avsom

uttagsbeskattning ske.skatteförmån börotillbörligheten uppnåatt en

enstaka tillgångVerksamhet-

olika bedömningarfinns anledningVad gäller frågan det göraattom
verksamhet ellersidan helöverlåtelsen å enena enom avser

enstaka tillgångareller å andra sidanavgränsningsbar Verksamhetsgren
i företagsgrupp kanföljande Förhållandenahar utredningen ensyn.

från organisatoriskdet motiveratmycket väl sådana ärattvara
tillenstaka tillgång från bolag isynpunkt föra över ettettatt gruppenen

Utredningenfartyg eller flygplan.fastighet, ettettannat, t.ex. anseren
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det utifrån aspekten organisatoriska skäl saknas anledningatt att
behandla överlåtelser enstaka tillgångar annorlunda överlåtelseränav

hel verksamhet eller Verksamhetsgren. gällerDetta ocksåav en en
beträffande lagertillgångar.

inte koncernbidragsreglemaFör skall urholkas bör emellertidatt en
förutsättning för uttagsbeskattning skall underlåtas vid under-att en
prisöverlåtelse enstaka tillgång det överlåtande företagetattav en vara
med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till det förvärvande företaget
det aktuella beskattningsåret. Brister denna förutsättning, bör därför
uttagsbeskattning kunna underlåtas endast i fall då det frågaär om
överlåtelse hel verksamhet eller Verksamhetsgren. Medav en en
Verksamhetsgren bör förstås sådan del verksamhet lämparav en som
sig för avskiljas till självständig verksamhet. Med denna defini-att en
tion kan verksamhet knuten till fartyg verk-är utgörat.ex. ettsom en
samhetsgren.

skatteförmånOtillbörligc

Enligt det föregående saknas det anledning underlåta uttagsbeskatt-att
ning överlåtelse egendom till underpris framstår motive-om en av som
rad möjligheten uppnå otillbörlig skatteförmånatt änav en snarare av
möjligheten till organisatoriska förbättringar. strider emellertidDet mot
utredningens i sådana fall då otillbörligsynsätt att man, en
skatteförmån föreligger, skulle bedömning det dennagöra ären av om
eller eventuella dessutom förekommande organisatoriska förbättringar

huvudskälet för omorganisationen. Då skulle i dessa fallärsom
skattemyndigheten tvingas just sådan bedömning detgöra en av
organisatoriska värdet omorganisationen utredningen ärav som anser
olämplig. I stället bör uttagsbeskattning generellt ske otillbörlignär en
skatteförmån föreligger.

Frågan blir då vilken innebörd i detta sammanhang bör läggas isom
det oklara begreppet "otillbörlig skatteförmån". Enligt majoriteten i
Sipanomålet bör det föreligga otillbörlig skatteförmån, detanses en om
med hänsyn till omständigheterna finns grundad anledning att anta att
omstruktureringen medför befrielse från betydande beskattning, som

skulle ha utgått enligt andra regler. Denna definitionannars synes
mindre tillfredsställande utifrån Regeringsrättens praxis i andra fall.

harDet godtagits fysisk inför föreståendet.ex. att externen person en
försäljning omsättningsfastighet till bolag föravyttrat skatte-ett egeten

RÅ83mässigt värde varefter aktierna dettai bolag sålts 1:35.externt
Det kan Regeringsrätten godtagitäven verksamhetnoteras att att en
inom s.k. oäkta koncern "förpackats" i lämpligt bolag infören externen
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underlåtenslag kanfall dettaIFörsäljning Pretty House.t.ex. av
ledertillavyttringendenmedföra avsevärtuttagsbeskattning att externa

iegendomenha utgåttskullevadlägre skatt avyttratsän omsom
befintlig struktur.

uppfatt-enligt desseftersomSipanomålet ansågiMinoriteten att,
be-saknades, redanöverlåtelsenskäl föraffärsmässigastriktning en

otillbörligtillupphovmåsteuttagsbeskattningfrielse från enanses ge
otillbörlig skatte-begreppetanvändningdennaMedskatteförmån. av

heltuttalandetinnebördeninnehållslöst;detförefallerförmån synesav
efter-medges,bordeuttagsbeskattning intebefrielse frånenkelt attvara

saknades.överlåtelsenföraffärsmässiga skälstriktsom
"otillbörligbegreppetbör meduppfattningutredningensEnligt

skatt-för denförståsallmäntsammanhangetiskatteförmån" sett en
skatteeffektpositivönskakanhaneller någonskyldige, antas gynna,

underprisöverlåtelse,vidunderlåtsuttagsbeskattningföljdtill att enav
regler.andra Detförgrunderna ärstriderskatteeffekten motom

inne-konkretdefinitionallmännadennaönskvärtemellertid att enges
osäkerhetdendelnämligenfall kommerbörd i lagtext. I annat aven

skattemässigtvilket i sigkvar,till levaupphovgällande atträtt gersom
aktualise-regelsystemfyraHuvudsakligenomstruktureringar.försvårar

företag,olikamellanresultatutjämningförnämligen sys-systemetras,
för aktivaskattereglernade särskildareavinst,beskattningförtemet av

förbeskattningenlättnad ireglernafåmansföretagdelägare i samt om
frågoruppkommerVidareföretag.onoteradetillägare enom

ochskatteförmånotillbörligavseenderegelkompletterande allmän om
för under-förutsättningarnaråda mellanbörförhållandevilket som

skatteflykt.1995:575och lagenuttagsbeskattninglåtande motav

företagmellan olikaresultatutjämningförSystemetc.1

fallet resultat-skattesynpunkt intressantasvenskfrån internDet av
företag kvittasunderskott iföretagolikautjämning mellan är motettatt

för sådananordningtekniskaföretag. Denöverskott i annatett
koncernbidraget.erbjuder Ettlagstiftningenresultatutjämning ärsom

förutsättningar utjämnasunder vissaföretag kanunderskott i mot ettett
företaget lämnardetföretagöverskott i ettattannatett senaregenom

till det förra.koncernbidrag
koncernbidragvillkor föruppställs antalI 2 § 3 SIL att ettettmom.

huvudsakreglerna iInnebördenskall få verkan vid beskattningen. ärav
aktiebolagsrättsligmellan företag ikoncernbidrag kan lämnasatt en

förut-dotterbolag.aktierna Enkoncern med helägda mer 90 %än av
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koncernförhållande" rått mellan företagensättning vidare "helägtär att
både givare ochunder hela beskattningsåret för mottagare.

egendom till underpris mellan aktiebolag kan ledaöverlåtelseEn av
bolagen det förvärvande bolaget itill resultatutjämning mellan ärom

övervärdena, kan nämligen intäktenunderskottsposition. Realiseras
för reglerna koncernbidragunderskottet. Grundernakvittas mot om

möjlig endast i sådana fall,detta slag börtalar för kvittningatt varaav
ske koncernbidrag.då resultatutjämning kan genom

underskottsposition"bolaget idet förvärvandeMed uttrycket "att är
vidvisa underskottbolaget kommerutredningen taxe-attattavser
härvidrealiseras. betydelseövervärden inte Avringen, överförda ärom

delsföregående beskattningsår,för underskott fråndels till avdragrätt
praktiska skäl börbeskattningsåret.det innevarande Avresultatet för

motsvarandeförra faktorn. kanendast till den Dethänsyn noteras atttas
underskott närings-avdrag för1993:1539gäller enligt lagen avom

tillinte hellerpraktiska skäl bör hänsynverksamhet UAL. Av tas
tillgångar.värdenedgångorealiserad

uttagsbeskatt-till det anfördaföreslår med hänsynUtredningen att
det förvär-skall underlåtasunderprisöverlåtelse intening vid omen

bör gällatill avdrag för underskott. Dettabolaget harvande ävenrätt
det förvärvande bo-tillhör koncernbolag,något somsammaom som

det förvärvandeavdrag, under förutsättninghar till sådantlaget, atträtt
andra bolaget.lämna koncernbidrag till detbolaget skulle ha kunnat

koncernbidrag skullebör dock kunna underlåtasUttagsbeskattning om
till det förvärvande bolaget.från det överlåtande Iha kunnat lämnas ett

till förlustutjäm-inte ytterligare möjlighetsådant fall skapas någon
ning överlåtelsen.genom

begränsning, den s.k. koncernbidragsspärren,finnsI UAL aven
under det innevarandemöjligheten för företag kvitta överskottett att

efter detbeskattningsåret underskott under tidigare beskattningsårmot
ägarförändring begreppetföretaget omfattats 8 § UAL;att av en

"omfattas ägarförändring" definieras i och §§.4 5 Begräns-av en
skedde,ningen gäller under det beskattningsår, då ägarförändringen

och de fem följande beskattningsåren. innebär underskottDen att ett
från beskattningsåret det då ägarföränd-före beskattningsårnärmast
ringen sker erhållna koncernbidrag underinte får kvittas spärr-mot
tiden. Syftet med koncernbidragsspärren ägarförändring skall iär att en
möjligaste mån skattemässigt neutral.vara

det fall koncernbidragsspärren skulle tillämplig detI att omvara
förvärvande företaget eller företag till vilket det förvärvande före-ett

kan koncernbidrag med avdragsrätt direkt eller indirektlämnataget er-
håller koncernbidrag från det överlåtande företaget, skulle underlåtande
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uttagsbeskattning strida grunderna för 8 § UAL. Uttags-motav
beskattning bör därför ske i detta fall.

föreslagnaDen regleringen kan medföra obetydligt underskottatt ett
hos det förvärvande företaget omöjliggör underprisöverlåtelse.en
Regleringen kan också medföra förutsättningarna för överlåtelseatt en
vid vilken uttagsbeskattning underlåtits brister efterhand.i kanDet ske
exempelvis omprövning det förvärvande företagetsattgenom en av
taxering för föreåret överlåtelseåret medför underskottatt ett upp-
kommer. Med tanke på sådana fall bör Skattemyndigheten kunna med-

undantag från villkoret det förvärvande företaget inte får haatt rättge
till föravdrag underskott. Vad gäller situationen underskottatt ett
uppkommit i efterhand bör givetvis undantag inte medges det kanom

hade anledning förvänta sig detta.antas att parterna att

c.2 Systemet för beskattning reavinstav

Här aktualiseras problemställning kan beskrivas föl-en som genom
jande exempel. fysiskEn samtliga aktier i två aktie-ägerperson,
bolag, och BolagenA B. har verksamheter samtidigt, båda medstartat

kapital 100 skjutits till harF. A upparbetat övervärdenett påsom av
50. harB i samband med verksamheten under det aktuella beskatt-att
ningsåret avvecklats gjort förlust 50. F önskar verksam-avyttraen
heten i A. Denna schematiskt värd "förpackad136 i bolag"är, sett,
100+0,7250, där O,7250 övervärden med hänsyn till latenttermen är
skatt. Avyttrar aktierna iF uppkommerA således reavinst 36.en

alternativtEtt förfarande låterF verksamheten i förasär A tillatt över
till detB skattemässiga värdet Härefter100. aktierna i båda bolagenär

värda och aktierna100 i innehåller verksamheten, kan avytt-som nu
reavinst uppkommer. detKan förenligtutan medattras anses grun-

derna för reavinstbeskattningen uttagsbeskattning underlåts vidatt
överföringen verksamheten från A till Bav

Om perspektivet begränsas till verksamheten i kanA, det hävdas att
underprisöverlåtelsen medfört F undgått den reavinstbeskattningatt

skulle ha skett aktierna i A med verksamheten i behåll hadesom om
Svaret frågan skulle då nej.avyttrats. vara

Vidgas perspektivet till omfatta samladeF:s verksamhet kanatt
konstateras F står på plus minus noll-att vinsten påsammantaget
aktierna i balanserasA i princip lika förlust på aktierna i B.storav en
Ett övergripande skatteförmågeresonemang vid handen det ärattger
materiellt felaktigt beskatta förF reavinst aktierna iatt A. Aven
praktiska skäl emellertid reavinstsystemetär utformat så sådan be-att
skattning sker aktierna i A Genom omstruktureringenavyttras.om
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uppnår F uttagsbeskattning underlåts materiellt korrekt be-ettom- -
skattningsresultat, varför det inte skulle strida grunderna förmot rea-
vinstbeskattningen underlåta uttagsbeskattning.att

Utredningen det har fog för sig. Till bildensynsättetattanser senare
hör också fr.o.m. 1998 års taxering reaförlust icke mark-att en en
nadsnoterad aktie får dras från reavinst sådan aktie 27 § 5av mom.
SIL. Enligt utredningens uppfattning kan det således inte stridaanses

grunderna för reavinstsystemet i företagsstruktur in-mot ägarnaatt en
för avyttring viss verksamhet underprisöverlåtelse igören av en en
syfte utnyttja bolagnågot i strukturen har värde under-att att ett som
stiger anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget. fallI många torde
emellertid bolag, aktier har värde understiger anskaff-ett ettvars som
ningsvärdet, ha till underskottsavdrag. sådana fallrätt I kan under-
låtande uttagsbeskattning hindras förslagen i det före-närmastav av
gående avsnittet.

Förslaget innebär två aktiebolag, fysiskaatt t.ex. ägssom av samma
i viss mening kan uppfattas enhet i reavinsthänseendeperson, som en

inte i koncernbidragshänseende. Den motsättning kan ligga imen som
detta enligt utredningens uppfattning begränsadär betydelse.av

En fråga rörande reavinstbeskattningen kan illustrerasannan genom
följande exempel. Ett rättssubjekt inte beskattas för inkomstsom av
kapital, skattepriviligierad stiftelse, samtliga aktier it.ex. äger etten

Äaktiebolag, M, har helägt dotterbolag, D. samtligaett äger ävensom
aktier i aktiebolag, bedriverK. D verksamhet medett annat övervär-en

Äden önskar Sker avyttringen M ak-avyttra. att avyttrarsom genom
tierna i D uppkommer reavinst. alternativtEtt förfarande verk-är atten

Äsamheten först förs till K till skattemässigaöver värden och där-att
Äefter aktierna i K, vilket kan ske beskattning eftersomavyttrar utan

inte skattskyldig för den reavinstär uppkommer.som
Vid första påseende kan det förefalla det skulle strida motsom om

grunderna för reavinstbeskattningen verksamheten kunde föras överom
från tillD K uttagsbeskattning sker, eftersom reavinst-utan att
beskattningen här helt faller bort. Man kan emellertid i exemplet ersätta
Ä med svensk fysisk F. Låter förstF M aktierna i Davyttraen person,
och han sedan aktierna i fårM, hanavyttrar bära två reavinstbeskatt-
ningar. Sker avyttringen enligt det alternativa förfarandet, uppkommer
endast reavinstbeskattning.en

kanDet knappast med hävdas det skullerätta stridaatt mot grun-
derna för reavinstbeskattningen på detta undvika de kumulativaatt sätt
effekterna reavinstbeskattningen. förfarandetAtt i fall lederF:s tillav

Äzsreavinstbeskattning och i fall till reavinstbeskattning undviksatten
helt får ligga i linje med lagstiftarens inställning skallF be-anses att
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Ä skall Slutsatsenskattas för aktievinster inte det.göra är attattmen
del.förfarandet bör godtagas för Azsäven

c.3 Systemet för beskattning aktiva delägare iav
fåmansföretag

fåmansföretag finnsRegler beskattning aktiva delägare i i 3 §om av
12-12 3sl2-reglerna. Regleringen går på inkomst iSIL ut atte mom.

fåmansföretag, beror arbetat i företaget, skall be-ägarenett attsom
skattas arbetsinkomst och inte kapitalinkomst. Delas inkomst isom som
bolaget beskattas därför utdelingenden intäktut, mottagna som av
tjänst kan hänförlig till arbetsinkomst.den 3:12-reglernaom anses
omfattar vinst aktier i fåmansföretag. Enligt huvudregeln skalläven
hälften den del reavinst, överstiger sådan sparad inkomst iav av somen
bolaget skulle beskattatsha intäkt kapital hos mottagarensom som av

den hade delats intäkt tjänst.ut, tasom upp som av
bestämt 3:12-reglema tillämpligaNärmare fysiskaär personer

och dödsbon kvalificerade aktier fåmansföretag.i Enäger ettsom
aktie kvalificerad aktieägaren eller någon närstående tillanses om
honom varit verksam i företaget under beskattningsåret eller något av
de fem föregående beskattningsåren. Kvalifikationsgrundnärmast är

bl.a. den skattskyldige eller närstående under någon deläven att av
denna tidsperiod varit verksam i fåmansföretag, bedriverett annat som

eller likartad verksamhet.samma
Villkoren för underlåtande uttagsbeskattning får inte utformas såav
möjlighet för kringgâende 3:12-reglerna. vissVaröppnasatt av en

andel aktierna i det överlåtande företaget kvalificerade, bör därförav
krävas minst andel aktierna i det förvärvande företagetatt ärsamma av
kvalificerade. bör godtas aktier förstDet efter överlåtelsen,att men
under året för denna blir kvalificerade i handen ägdeen person som
aktierna vid tidpunkten för överlåtelsen. kan skeDetta t.ex. attgenom

tidigare passiv aktivt del i den förvärvade verksamheten.ägare taren
Lämnas utdelning på aktierna efter överlåtelsen under året förmen
denna, bör aktierna kvalificerade vid tidpunkten för utdelningen.vara

Kravet avseende kvalificerade aktier bör gälla vid indirektäven
ägande. Antag AB B till lika delar den fysiskat.ex. ägsatt av personen
F och AB A. tillA lika delar de fysiskaägs G och H.av av personerna

aktierFzs i B och G:s aktier i A kvalificerade. B överlåterär egendom
till underpris till AB C till 50 % ochF tillägs 25 % varderasom av av

G och kravH. Ett för underlåtande uttagsbeskattning börav attav vara
F:s och G:s, alternativt Fzs och aktierHzs, i C eller underär,
överlåtelseåret blir, kvalificerade.
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Enligt 3:12-reglerna baseras beräkningen det kapitalinkomst-av
behandlade bl.a. den skattskyldiges anskaffningskostnadutrymmet

aktierna. Till anskaffningskostnaden får läggas visst be-för sättett
räknat löneunderlag, vilket saknar intresse i detta sammanhang. En

från fåmansföretag, tillöverföring övervärden A,ett ett annat,av
medför för kapitalinkomstbehandling arbetsinkomstatt utrymmet av
ökar minskar beror överlåtelsen inte påverkari och iA B. Detta att
anskaffningsvärdena för aktierna avkastningen övervärdenaav

i det förvärvandekommer i anspråk i stället för i detatt ta utrymme
företaget. gälleröverlåtande beräkningen baserasDetsamma om

enligt lagenkapitalunderlaget 1994:775 beräkning kapital-om av
underlaget beskattning fåmansföretag.vid i alternativet fårDetägareav
väljas fråga förvärvatsi aktier före ingången år Enligt1992.om som av
utredningens uppfattning bör parallell till be-synsättetman som en-
träffande för beskattning reavinst- kunna anläggasystemet ettav sam-
lat på skattskyldigs eller intressentkrets innehav aktier isynsätt en en av
olika fåmansföretag. Med det kan det i det aktuella hänseendetsynsättet
inte strida grunderna för 3:12-reglema övervärdenmot attanses
överförs från fåmansföretag till uttagsbeskattning.ett ett annat utan

Det kan heller inte strida grunderna för 3:12-reglernamot attanses
arbetsinkomster fåmansföretagi plöjts ned i tillgång,ett t.ex.som en en
fastighet, kan komma kvittas latent underskott iatt mot ett annat
fåmansföretag, tillgången överlåts till det andra företaget tillom
underpris.

3:12-reglerna innehåller takregel avseende beskattningen av rea-
vinst tjänst.intäkt Som sådan intäkt för varje företagtassom av upp- -
högst belopp för den skattskyldige och närstående till honomett som
under de fem beskattningsår föregått beskattningsåretnärmastsom
sammanlagt uppgår till basbelopp.100 skattskyldigEn bedriversom
verksamhet i flera fåmansföretag kan, i frånvaro särskild regel,av en

överlåtelser egendom till underpris samla övervärden i ettgenom av
bolag och således få tillämpa takbelopp vid avyttring aktierna iett av
detta. fårDetta emellertid förenligt med grunderna för takregeln,anses
varför någon motverkande regel inte erfordras.

c.4 Systemet för lättnad i beskattningen ägare tillav
företagonoterade

Genom lagstiftning hösten 1996, tillämpas första gången vid 1998som
års taxering, infördes regler lättnad i beskattningen utdelning ochom av
reavinst aktier i onoterade aktiebolag och på andelar i ekonomiska
föreningar, inte kooperativa. Lättnaden medgesär inom ettsom
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beräknas med utgångspunkt i anskaffnings-utrymme, som summan av
kostnaden för aktien och löneunderlag i bolaget. förutsättningSomett
för lättnad gäller i huvudsak bolaget inte marknadsnoterat.äratt

Risken torde obetydlig för icke önskvärd skatteförmånattvara en
skall kunna erhållas överföring egendom till underpris frångenom av

företag, aktier inte berättigar till lättnad, till företagett ak-ettvars vars
tier berättigar till lättnad. Utredningen därför bedömningengör att
någon regel uttagsbeskattning inte kan underlåtas vid sådanattom en
överlåtelse inte behövs.

c.5 Allmän skatteförmånregel avseende otillbörlig

Diskussionen i det föregående vid handen överlåtelseattger en av
egendom till underpris mellan aktiebolag inte kan medföra inkomst-
skattemässiga fördelar ligger utanför för det behand-som ramen som
lats. Det kan dock självfallet inte uteslutas den praktiska tillämp-att
ningen kommer oförutsedda exempel förfaranden medföratt ge som
icke önskade skatteförmånen Detta talar för allmänt hållet krav-ett

de specifika kravutöver i det föregående överlåtel-angetts attsom
inte får medföra otillbörlig skatteförmån. En regel detta slagsen av

skulle emellertid minska förutsebarheten, vilket i sig skulle skatte-
mässigt försvåra omstruktureringar.

c.6 Förhållandet till lagen skattetlyktmot

Lagen 1995:575 skatteflykt innehåller bestämmelser skatte-mot mot
flyktsbetonade förfaranden, omfattar hela området för inkomst-som
beskattningen. reformeradesLagen i vissa hänseenden lagstift-genom
ning 1997 i kraft den januari1trätt 1998.som

Enligt den lydelsen skall hänsyn inte till rättshandlingtasnya en om

rättshandlingen, eller tillsammans med rätts-ensam annan
handling, ingår i förfarande medförett väsentligsom en
skatteförmån för den skattskyldige,
den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshand-
lingen eller rättshandlingama,
skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan haantas
utgjort det övervägande skälet för förfarandet och

taxering på grundval förfarandet skulle strida lagstift-en motav
ningens syfte det framgår skattebestämmelsernassom av
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bestämmelser direktallmänna utformning och de ärsom
förfarandet.tillämpliga eller har kringgåtts genom

villkoret intresse.främst det fjärdeDet ärär som nu av
utredningen diskuterat underprisöverlåtelserdet föregående harI ur

förslag uttagsbeskattning inte skallolika synvinklar och lämnat attom
angivna fall. Syftet har varit förhindra oönska-underlåtas i vissa att att

erhållas. förslagen följs, kan enligtde skatteförmåner skall kunna Om
utredningens uppfattning taxering, innefattar uttagsbeskatt-atten som

förfarande faller inom för dis-ning inte sker vid dennaett som ramen
lagstiftningens syfte.kussion, inte strida motanses

d Karaktärsbyte

de domar från Regeringsrätten uttagsbeskattning harI om som en mer
utförlig framhållasmotivering brukar bl.a. omsättningstillgångaratt

Äveninte får karaktär till anläggningstillgångar. villkorändra detta är
väl utflöde principen uttagsbeskattning skall skenärmast ett attav om
överlåtelsen upphov till otillbörlig skatteförmån. Villkoretger en av-
seende karaktärsbyte emellertid upprätthållas strikt, oberoendesynes av

RÅskatteförmånnågon kan konstateras i det aktuella målet 1988om
RÅref. 76, 1995 125.not.

Underlåtande uttagsbeskattning vid underprisöverlåtelse inne-av en
anskaffningsvärdetbär bl.a. hos det förvärvande bolaget för denatt

överlåtna egendomen skall vederlaget. Med hänsyn härtillutgöras av
innebär underprisöverlåtelse vilken omsättningstillgången genom en
ändrar karaktär till inventarium i huvudsak följande, uttagsbeskatt-om
ning underlåts med karaktärsbyte i det följande byte i denavses
nämnda riktningen till dess framgår.annat

tillRätt avdrag för värdeminskning med utgångspunkt i veder-
laget inträder.
Lägsta värdets princip för värdering tillgången jfr punkt 2av av
anvisningarna till 24 § KL gäller inte längre. principDenna
innebär omsättningstillgång i skattehänseende fårinteatt tasen

till lägre värde det lägsta anskaffningsvärdet ochänettupp av
marknadsvärdet bortseshär från den treprocentiga reservering,

medges enligt tredje stycket den nämnda anvisnings-som
punkten. Om nedskriven omsättningstillgång stigit i värde,en
skall enligt denna värderingsprincip uppskrivning värdeten av

högst till anskaffningsvärdet, vilketgöras medför intäktatt en
uppkommer. En värdestegring inventarium behöverett
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däremot aldrig skattas förrän inventariet vederlagetavyttrasav
får för avskrivning kvarvarande inventarier,användas extra av
varför beskattningen kan komma skjutas ytterligare.att upp

konsekvenser enligt utredningens uppfattning inte sådanaDessa är att
de motiverar uttagsbeskattning inte skall kunna underlåtas vidatt en
överlåtelse omsättningstillgång till underpris enbart det skäletav en av

tillgången karaktär inventarium hand.erhåller i förvärvarensatt av
fråga fastigheter följande beakta. aktiebolag gällerI Förär att attom

fastighetreavinster på grund avyttring beskattas i inkomstslagetav av
näringsverksamhet. intäktSom endast 90 % vinst. Förtas upp en enav
reaförlust medges avdrag med andel förlusten. Vinster ochsamma av
förluster omsättningsfastigheter beaktas däremot fullt Dennaut.
ordning medför inte kan godta underprisöverlåtelsegärnaatt attman en
leder till karaktärsbyte fastighet avskattning sker.ett utan attav en

90-procentregeln intagen i 2 § 1 åttonde stycket och 25 §är mom.
11 SIL. infördes lagstiftningDen 1993 prop.mom. genom
1993/94:45. Genom denna lagstiftning avskaffades bl.a. den s.k. tak-
regeln för näringsfastigheter, tidigare gällde för fysiskasom personer.

fysiskaFör takregeln med regel %90ersattes attpersoner en om av en
vinst näringsfastighet skulle skattepliktig och 63 %en vara av en
förlust avdragsgill. Samtidigt infördes för juridiskavara personer en
regel 90 % vinst skulle skattepliktig och andelattom av en vara samma

förlust avdragsgill, någon takregel inte tidigare gällttrots attav en vara
för dessa rättssubjekt.

För utredningen framstår 90-procentregeln för aktiebolag m.fl. som
udda inslag i företagsskattesystemet har begränsad materiellett som

betydelse. Utredningen föreslår regeln avskaffas. Förslaget medföratt
den omständigheten fastighet byter skattemässig karaktär tillatt att en

följd underprisöverlåtelse mellan aktiebolag inte bör hindra attav en
uttagsbeskattning underlåts.

Även i fråga bostadsrätter finns det 90-procentregel 2 §om en
1 åttonde stycket och 26 § 10 SIL. Det be-sagtsmom. mom. som nyss
träffande fastigheter gäller bostadsrätter.även

Vad gäller värdepapper tillämpas den s.k. genomsnittsmetoden 27 §
2 SIL tillgångarna skattemässigt anläggningstill-ärsettmom. om
gångar inte de omsättningstillgångar. bör inte föran-är Dettamen om
leda karaktärsbyten avseende värdepapper bedöms annorlundaatt än
karaktärsbyten i övrigt.

kap.I har föreslagits2 endast hälften reavinst på närings-att av en
betingade aktier skall intäkt. Uttagsbeskattning bör därförtas upp som
inte kunna underlåtas kapitalplaceringsaktier eller aktier utgörom som
lagertillgångar vid underprisöverlåtelse ändrar karaktär till närings-en
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andelar i ekonomiskabeträffandegälleraktier.betingade Detsamma
juridiskaoch utländskaföreningar personer.

skall kunna under-uttagsbeskattning intetillAnledning saknas att
inventarier eller fastig-grundunderprisöverlåtelse påvidlåtas attaven

karaktär till lagertillgångar.ändrarreavinsttillgångareller andraheter

Förvaltningsföretag m.m.e

föreningaktiebolag eller ekonomiskförvaltningsföretagEtt är ett en
likartad lös egendom och därutöver inteellerförvaltar värdepappersom

eller bedriver endastbedriver någon verksamhetindirekt-direkt eller-
utdel-andra stycket SIL. Mottagenobetydlig verksamhet § 87 mom.

förvaltningsföretag. Villkoretskattefri förning vidareutdelas är ettsom
moderföretag med rörelsedrivandemedför"direkt eller indirekt" att ett

förvaltningsföretag.dotterföretag inte är ett
aktiebolag eller ekonomisk före-investmentföretagMed ett enavses

uteslutande förvaltar värde-ning uteslutande eller så gott somsom
uppgift väsentligeneller likartad lös egendom och är attvarspapper

värdepappersinnehav erbjuda aktie- eller andels-välfördelatettgenom
fysiska aktierriskfördelning och vari antal ägerägare ett stort personer

eller andelar § 10 SIL.2 mom.
och lik-investmentföretag beskattas inte för vinster aktierEtt
intäktgengäld skall investmentföretagvärdepapper.nande I ett tasom

liknande egendom.räknat värdet aktier och Ett% för år2upp av av
får för utdelning, företaget harinvestmentföretag avdraggöra som

avdragetför beskattningsâret, dock inte med så beloppbeslutat attstort
föranleder underskott.

aktiebolag normalt undantaget frånEnligt § 87 SIL är ettmom.
dotterbolag och andraskattskyldighet för utdelning aktie i

näringsbetingade gäller dock inte det företag läm-aktier. Detta somom
investmentföretag,utdelningen förvaltningsföretag ellerärnat ett som

vilka utdelning skulle ha varit skatteplik-enstaka aktieräger änmer
tig aktierna andelarna hade direkt det företag,eller ägts ägerom av som
aktien i förvaltnings- eller investmentföretaget.

särskilda reglerna för förvaltningsföretag medför inte detDe att
ställer sig skattemässigt fördelaktigt föra egendom till under-överatt
pris från rörelsedrivande företag till förvaltningsföretag ochett ett
realisera övervärdena där. Några särregler för förvaltningsföretag
behövs därför inte.

Vad gäller investmentföretag medför skattefriheten för aktievinster
det skulle kunna förmånligt föra aktier till underpris tillatt överattvara
sådant företag, från dotterföretag. Vid överlåtelse aktierett t.ex. ett av
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från investmentföretag aktualiseras inte uttagsbeskattning.ett Under-
prislagen bör därför inte tillämplig vid överlåtelse till eller från ettvara
investmentföretag.

Verksamheten för bostadsförening eller bostadsaktiebolagetten
skall helt eller åtminstone i huvudsak bestå bereda medlemmarnaattav
eller delägarna bostäder i hus företaget. Inkomsten fas-ägssom av av
tigheter, sådana företag, beräknas enligtägs viss schablonsom av en
2 § 7 SIL. Underprislagen bör därför inte tillämplig vidmom. vara
överlåtelse till eller från sådana företag.

f Vederlaget frånavviker det skattemässiga värdet av
överlåtnaden egendomen

Vederlaget högreär

Det typiska fallet vid överlåtelse till underpris egendom mellanav
bolag i företagsgrupp köpeskillingen bestämsär såatt överlåtel-en att

inte medför någon beskattningskonsekvens för det överlåtan-sen netto
de företaget. Köpeskillingen bestäms med andra ord till egendomens
skattemässiga värde. Någon gång kan det måhända förekomma att
köpeskillingen överstiger det skattemässiga värdet understigermen
marknadsvärdet egendomen. Det saknas anledning behandlaav att
detta fall annorlunda överlåtelse därän vederlaget överensstämmeren
med det skattemässiga värdet. Uttagsbeskattning bör således underlåtas
under förutsättningar gäller i det sistnämnda fallet. Skill-samma som
naden mellan vederlaget och det skattemässiga värdet kommer härvid

beskattas.att

Vederlaget lägreär

Understiger köpeskillingen vid underprisöverlåtelse egendomensen
skattemässiga värde, medför överlåtelsen förlust hos det överlåtandeen
företaget. Det självfalletär omotiverat medge avdrag för förlusteratt

uppkommit på grund egendom tillatt underpris.som Vadavyttratsav
kan diskuteras uttagsbeskattningär skall ske fulltsom till mark-om ut

nadsvärdet eller uttagsbeskattning skall ske endast för beloppom ett
motsvarande det skattemässiga värdet. I det fallet skulle varkensenare
vinst eller förlust uppkomma. Utredningen den förra lösningenattanser

onödigtär långtgående och föreslår den lösningen. Det för-senare
värvande företaget bör ha anskaffat egendomen för detanses över-
låtande företagets skattemässiga värde.
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inget vederlagunderprisöverlåtelse föreligger utgår.En även om
uppfyllda, innebäruttagsbeskattningvillkoren för underlåtaOm äratt

vid utdelning sakegendom detdärför föreslagna lösningenden att av
fall medförskall vederlag. dettaskattemässiga värdet Ianses som

gäller vidinte någon beskattningsåledes utdelningen Detsammanetto.
med sakegendom.kapitaltillskott görssom

Överlåtelse egendom till underpris4.3 av

företagmellan andra slag änav

aktiebolag

följandeDiskussionen i det gäller till börja med endast underpris-att
egendom fastigheter och bostadsrätter inteöverlåtelser änannan omav

Överlåtelser fastigheter bostadsrätterframgår. och diskuterasannat av
särskilt avsnitt 4.3.6.

Överlåtelse mellan fysiska4.3.1 personer

Vid hel verksamhet mellan fysiska frångåva t.ex.av en personer, en
förälder till barn, skall enligt punkt andra stycket anvisningar-13ett av

till anskaffningsvärde för23 § inventarier det för denKLna som anses
tidigare gällande skattemässiga restvärdet, särskildainteägaren om

föranlederomständigheter Enligt praxis gäller kontinuitet iävenannat.
fråga tillgångarandra slag i näringsverksamhet förs tillöverom av som

helagåva verksamheten.ägareen ny genom av
Frågan vad gäller näringsverksamhet har överlåtits tillnärsom en

underpris mellan fysiska s.k. blandat fång har lösts iettpersoner genom
praxis vad gäller fastigheter skattemässigt omsättningstill-utgörsom

RÅgångar i näringsverksamhet. 1988 tillämpades denI 710t.ex. not.
s.k. huvudsaklighetsprincipen, primärt gäller beträffande fastighe-som

reavinstegendom. Målet gällde överlåtelse helutgörter som en av en
verksamhet i form fastigheter, utgjorde omsättningstillgångar iav som
skattehänseende, från förälder till aktiebolag ägdes barnetten som av
till föräldern vederlag formi bolaget betalnings-mot övertogattav

för fastighetsskuldema. Skulderna understeg fastigheternasansvaret
taxeringsvärden. Med hänsyn härtill gjordes bedömningen överlåtel-att

i dess helhet utgjorde gåva, varför någon inkomstbeskattning intesen
skulle ske hos givaren.

När det gäller överlåtelse hel verksamhet med andra tillgångarav en
fastigheter blandat fång rättslägetän oklart se Christerärettgenom
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Silfverberg, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, 326-331 ochs.
355-359.

Utredningen föreslår lösningarna i avsnitt 4.2 tillämpasatt påäven
överlåtelser Överstigertill underpris mellan fysiska veder-personer.
laget det skattemässiga värdet tillgångarna, således vederlagettasav

intäkt Förutsättningar föreligger för underlåtaupp som attom uttags-
Ärbeskattning jfr avsnitt 4.3.6. vederlaget lägre, i stället dettas

skattemässiga värdet Detsamma bör systematiska skäl gällaupp. av
något vederlag inteäven utgår, dvs. det fråganär gåva.ärom om en ren

Bestämmelsen i punkt 13 andra stycket anvisningarna till 23 § KLav
bör utgå.

Förslaget omfattar fastigheteräven omsättningstillgångarutgörsom
i skattehänseende.

Vid gåvobeskattningen beskattas vid blandat fång skillnadenett
mellan gåvans värde och vederlaget. Hänsyn inte till latent inkomst-tas
skatteskuld kan belasta gåvoobjektet. Utredningens förslag på-som
verkar inte gåvobeskattningen.

Bodelning anledning makens död behandlasänav annan ena
gåva vid inkomstbeskattningen.sätt Utredningens förslagsamma som

Ävenomfattar sådan bodelning.även vid bodelning med anledning av
makes död vid och gällersamt inkomstskatterättsligtestamentearv
kontinuitet. Utredningen har inte funnit skäl förändringarövervägaatt
beträffande dessa fång.

Överlåtelse4.3.2 mellan fysisk och etten person
aktiebolag

I praxis enskilt bedrivenaccepteras näringsverksamhetatt förs överen
till den skattskyldige helägtett aktiebolag till skattemässiga värdenav

uttagsbeskattningutan sker.att Detta gäller detäven står klart attom
syftet aktierna skall RÅ83är säljas efter RÅatt överföringen 1:35,
1991 217. Denna ordning bidrar tillnot skattemässigt aktie-att närma
bolag och enskild näringsverksamhet till varandra och bör därför gälla

i fortsättningen.även För inte omotiverade skatteförmåneratt skall
kunna uppkomma aktierna säljs, bör dock villkor dessaettom attvara

ellerär, under år i överlâtarens hand blir, kvalificeradesenare samma
enligt 12-reglerna.

När det gäller överlåtelser egendom i den riktningen-motsattaav
alltså från aktiebolag tillett enmansägt bedrivenägaren enskilden av
näringsverksamhet eller näringsverksamhet sin början ien tarsom
samband med överlåtelsen är villkorenatt notera iatt Rege-ett av-
ringsrättens praxis för uttagsbeskattning skall kunnaatt underlåtas är att
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försegendom inte den dubbelbeskattade sektorn Sipanomålet.ut ur
villkor utflödeegentligen det allmänna villkoretDetta ettsynes vara av
överlåtelse inte får medföra otillbörlig skatteförmån.att en en

Villkoret bör bakgrund enligt äldre inkomst i ak-rättmot attses av
tiebolag inte inkomst i enskilt bedriven näringsverksamhet under-men
kastades dubbelbeskattning. detI gällande dubbel-systemetnumera
beskattas inkomst det slaget- dels skattedelenäven av senare genom

socialavgifterna eller särskild löneskatt, dels inkomstskatt. Systemetav
utformatså skattebelastningen inkomst i aktiebolag och iär att etten

enskild näringsverksamhet totalt skall ungefär densamma.setten vara
Med hänsyn härtill och till skattesystemet inte onödigtvis bör låsaatt
verksamheter i den befintliga företagsformen bör uttagsbeskattning
kunna underlåtas vid underprisöverlåtelser det aktuella slaget.även av

Något villkor avseende 12-reglema aktualiseras inte vid överlåtel-
från aktiebolag till fysisk eftersom den beskattningse person, av ar-

betsinkomst, säkerställas med dessa regler, så sägaatt auto-som avses
matiskt effektueras vad gäller enskild näringsverksamhet.

Överlåtelse4.3.3 åmellan sidan ettena

handelsbolag och å andra sidan fysisken
eller aktiebolagettperson

Inkomst i handelsbolag enligt gällande underkastassystemavses en
skattebelastning totalt ungefär densamma för inkomst iärsettsom som
enskild näringsverksamhet och aktiebolag. enligtDet utredningensär
uppfattning från denna synpunkt motiverat uttagsbeskattning skallatt
kunna underlåtas vid överlåtelse egendom till underpris mellanäven av
å sidan handelsbolag och andraå sidan aktiebolag eller fysiskena per-
son.

fysiskEn andel i handelsbolag, skallavyttrar ett taperson, som en
vederlaget intäkt kapital förutsatt andelen inte skatte-att ärupp som av

mässig omsättningstillgång i näringsverksamhet. Enligt 24 § 7 mom.
gällerSIL dock särskild regel i det fall handelsbolaget, direktatten

eller förmedling juridisk aktie denägergenom av person, en som, om
direkt den fysiska skulle haägts varit kvalificerad. dettaIav personen,

fall skall hälften den del vinsten aktiens mark-motav av som svarar
nadsvärde i förhållande till vederlaget för andelen i handelsbolaget tas

intäkt tjänst. förutsättningEn den lag skallär attupp straxsom av som
behandlas inte tillämplig.är

Vidare gäller enligt lagen 1992:1643 särskilda regler för be-om
skattning inkomst från handelsbolag i vissa fall i huvudsak följande.av
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andel handelsbolag köp, bytetillämplig iLagen är ett genomom en
överlåtits från fysisk tilljämförligt hareller därmedpå sätt personen

förutsättningi Sverige.fysisk bosatt En ärärän attperson, somannan
överlâtaren aktiv näringsverk-handelsbolaget förverksamheten i avsett

Konsekvensenöverlåtelsen skedde.räkenskapsår dåsamhet under det
beloppöverlâtaren skalltillämpliglagen är ettär ta mot-attatt uppav

aktivgrund överlåtelsen inkomstreavinstsvarande avav som
handelsbolaget. Alternativt får överlâtarennäringsverksamhet från som

från handelsbolagetnäringsverksamhet inkomstinkomst aktiv ta uppav
föreföre överlåtelsen eller tiden till-belöper sig antingen tidensom

trädesdagen.
omfattar fallet arbetsinkomstregleringen intekanDet attattnoteras

i fastigheter,plöjts i tillgångar,i handelsbolaget t.ex. genomner
uttagsbeskattning skulle kunna underlåtasvärdeminskningsavdrag. Om

delägarefrån fåmansföretag med aktivavid underprisöverlåtelse etten
därför ickefysisk delägare, skulletill handelsbolag medett person som
vid under-erhållas. gällerönskvärda skatteförmåner kunna Detta även

till handelsbolag.prisöverlåtelse från fysisk Uttags-ettpersonen
därför ske i dessa fall.beskattning bör

del-handelsbolag med fysisköverlåtelser frånFör ett somperson
förvärvande fore-krävas aktierna i dettill aktiebolag börägare attett

liknande ordning bör gälla handelsbolagetkvalificerade. Enärtaget om
delägare i fall där någon fysisk kva-har aktiebolag ägerett som person

lificerade aktiebolaget.aktier i

avsnittenSammanfattning och precisering4.3.4 av
1-4.3.34.3

.

Överlåtare fysiskär en person.

skallFörvärvaren vara:

fysiskEna. person.
aktiebolag. Samtliga aktier skall kvalificerade.Ett vara
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Överlåtaren %2. aktiebolag. aktierna i bolagetär är kvali-ett p av
iicerade.

skallFörvärvaren vara:

fysiskEna. person.
Ett aktiebolag. Minst aktierna i% bolaget skall kvalifi-p av vara
cerade.

handelsbolagEtt med enbart aktiebolag delägare. Minst %c. som p
aktierna i varje delägande bolag skall kvalificerade.av vara

Överlåtaren åtminstonehandelsbolagär med fysiskett en person
delägare.som

F skallörvärvaren vara:

fysiskEna. person.
aktiebolag. Samtliga aktierEtt i bolaget skall kvalificerade.vara

Överlåtaren handelsbolagär med enbart aktiebolag del-ett som
någotDenägare. högsta andelen kvalificerade aktier i delägande

bolag %.är p

Förvärvaren skall vara:

fysiskEna. person.

Ett aktiebolag. Minst aktierna% i bolaget skallp av vara
kvalificerade.

Kraven avseende kvalificerade aktier bör gälla vid indirektäven
ägande, vid punkt aktierna2 i det överlåtande bolagett.ex. ägsom av
aktiebolag. Innebörden detta belyses i avsnitt under4.2.2.2, c.3.av

Ett villkor kvalificerade aktier bör uppfyllt ak-ävenom anses om
tierna, i hand, först efter överlåtelsen underägares året församme men
denna blir kvalificerade. utdelningLämnas på aktierna efter
överlåtelsen under året för denna, bör aktierna kvalificerademen vara
vid tidpunkten för utdelningen.

Utredningen det inte motiverat ytterligare kompliceraäratt attanser
med regler for underprisöverlâtelser mellan handelsbolag.systemet Vid

sådana överlåtelser kan således enligt förslaget uttagsbeskattning inte
underlåtas.
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Övriga rättssubj ekt4.3.5

det föregående har föreslagits uttagsbeskattning skall- med vissaI att
underlåtas vid överlåtelsebegränsningar kunna till underpris dären-

fysisk aktiebolag eller handelsbolag medärparterna ett etten person,
fysiska eller aktiebolag delägare.personer som

Förslagen gäller svenska rättssubjekt. enlighet med språkbruket iI
omfattas bankaktiebolag och försäkringsaktiebolagSIL begreppetav

aktiebolag.
detta avsnitt frågan i vilken utsträckningI uttagsbeskattningtas upp

skall kunna underlåtas något rättssubjekt de nämndanär än ärannat
i underprisöverlåtelse eller delägare i handelsbolag ärpart etten som
Om inte framgår omfattar det rättssubjektsägspart. annat ettsom om

frågan möjligheten kunna delägare iävenpart att ettsom om vara
handelsbolag part.ärsom

Sparbanker och ömsesidiga skadefärsäkringsföretag

Sparbanker och ömsesidiga skadeförsäkringföretag bör kunna partvara
i underprisöverlåtelse.en

Dödsbon och utländska fysiska personer

Vad gäller beträffande svenska fysiska bör gälla ävensom personer
beträffande svenska dödsbon och utländska fysiska jfr detpersoner

anförs i avsnitt 4.3.6 skattskyldighet i Sverige.som om

Ekonomiska föreningar

Vad gäller aktiebolag bör gälla ekonomiska föreningarävensom om
inkl. medlemsbanker.

Enligt 2 § 8 ekonomiskSIL föreningär ochär öppenmom. en som
tillämpar lika kooperativ i beskattningshänseende.rösträtt att anse som
I fråga kooperativa ekonomiska föreningar förvärvare gör ut-om som
redningen följande bedöming.

En kooperativ ekonomisk förening har till avdrag för utdelningrätt
lämnas i förhållande till inbetalda insatser. Fråga uppkommer där-som

för medlemmarna i sådan förening skulle kunna erhålla skatte-om en
förmåner i form enkelbeskattning avkastning egendom iav av av
näringsverksamhet överlåta egendom till föreningen tillattgenom
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fråga producent-underlåts.uttagsbeskattning Iunderpris, omom
emellertidaktuella,föreningar,kooperativa utgörnärmast är an-som
Utdelning be-hos medlemmarna.näringsverksamhetidelen tillgång

näringsverksamheten.iintäktskattas som
skatteför-risk förföreligger någondet knappastSlutsatsen är att

skäl föroch det således saknasantydda slagetdet sär-måner attav
kooperativa föreningar.behandling av

Utländska juridiska personer

Även under-ijuridisk bör kunnautländsk part envarapersonen
juridiskasådana utländskadock gälla endastprisöverlåtelse. börDetta

andra stycketutländskt bolag enligt 16 § 2är ett mom.personer som
skattskyldighet i Sverige.anförs i avsnitt 4.3.6Jfr detSIL. omsom

avsnittutländska bolag,juridiska ochBeträffande utländska sepersoner
5.2.2.2.

schablonbeskattas vissttolfte stycket SILEnligt 2 § 6 sättmom.
för försäkringsrörelse be-skadeförsäkringsföretagutländsktett som
därför inte tillämplig vidUnderprislagen bördrivs i Sverige. vara

från sådant företag.överlåtelse till eller ett

Stiftelser m.m.

typiskt icke-kommersiellaöverlåta egendom tillmöjlighetEn settatt
stiftelser ideella föreningar till underprisrättssubjekt och utan attsom

förbudetkan komma i konflikt meduttagsbeskattning sker mot av-
införas.sådan möjlighet bör därför intedragsrätt för gåvor. En

föreningar bedriver kommer-stiftelser och ideellabörDärmot som
Sådana subjektkunna bolagisera direktägd egendom.siell verksamhet

uttagsbeskatt-egendom till underprisbör därför kunna överlåta utan att
ideella före-överlåtelse kunna ske mellan tvåning sker. Vidare bör

föreningenningar. förutsättning bör dock den förvärvandeEn attvara
skattskyldig för all sin verksamhet.är

stiftelse eller ideell förening bör inte få delägare iEn ettvara
handelsbolag i underprisöverlåtelse.är part ensom
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4.3.6 Särskilda frågor

Skattskyldighet

I avsnitt har4.3.5 föreslagits uttagsbeskattning vid under-att en
prisöverlåtelse skall kunna underlåtas i vissa fall överlåtarenäven när
eller förvärvaren eller båda utländskt rättssubjekt. Frågan aktuali-är ett

givetvis endast den överlåtna tillgången har ingått i verk-seras om en
samhet för vilken överlåtaren beskattas i Sverige. villkorEtt bör vara

förvärvaren omedelbart efter förvärvet skallatt skattskyldig förvara
inkomst näringsverksamhet i vilken tillgången ingår och in-attav
komsten inte undantagen från beskattning iär Sverige grund ettav
dubbelbeskattningsavtal. Villkoret bör gälla generellt, alltså även när

Ärförvärvaren svenskt rättssubjekt. förvärvarenär handelsbolag,ett ett
bör villkoret gälla för delägarna. villkoretAv följer någonatt
konkurrens inte uppkommer mellan reglerna underprisöverlåtelseom
och den s.k. korrigeringsregeln i 43 § KL.

Ägargemenskap

ochI med kravet ägargemenskap släppts i frågaatt överlåtelserom
mellan aktiebolag sådant krav inte hellerär aktuellt vid överlåtelserett
mellan andra slag företag.av

Underskottsavdrag

likhetI med vad föreslagits beträffande överlåtelser till underprissom
mellan aktiebolag bör i fråga övriga underprisöverlåtelser uttagsbe-om
skattning normalt inte underlåtas, förvärvaren har till avdrag förrättom

Ärunderskott från tidigare beskattningsâr. förvärvaren handels-ett
bolag, bör uttagsbeskattning inte underlåtas aktiebolag ellerettom

företag, delägare i handelsbolaget,annat är har till avdrag förrättsom
underskott. aktiebolagFör m.fl. ingår nämligen inkomst från ett
handelsbolag, företaget delägare i företagetsär enda förvärvs-som
källa.

Verksamhet enstaka tillgång-

I avsnitt 4.2.2.2., under punkt har utredningen gjort bedömningen att
enstaka tillgångarnär överförs mellan aktiebolag, uttagsbeskattning bör
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underlåtas endast under förutsättning det överlåtande före-kunna att
koncernbidrag till det förvärvandemed avdragsrätt kan lämnataget

företaget det aktuella beskattningsåret. konsekvens härmed bör vidI en
Lmderprisöverlâtelse mellan fysiska uttagsbeskattningt.ex. personer
kunna underlåtas endast överlåtelsen hela verksamheten ellerom avser

Verksamhetsgren.en

skatteflyktLagen mot

Vad gäller förhållandet till lagen skatteflykt har det be-sägsmot som
träffande underprisöverlåtelser mellan aktiebolag i avsnitt 4.2.2.2,
under och motsvarande tillämpning övriga0.5 c.6, på underpris-
överlåtelser.

Fastigheter och bostadsrätter

Löpande inkomst näringsfastighet fysiskägsenav som av en person
beskattas inkomstslageti näringsverksamhet. Vinst vid avyttring av
fastigheten beskattas däremot intäkt kapital. Medgivna avdragsom av
för värdeminskning emellertid intäkt näringsverk-tasm.m. upp som av
samhet näringsverksamhetenåterläggs och inte intäkt kapi-i som av
tal. gäller dock inte till den delDetta vederlaget understiger anskaff-
ningsvärdet för fastigheten. Uttagsbeskattning sker inte i inkomstslaget
kapital.

Det kan diskuteras bestämmelserna i punkt fjärde stycket1om av
anvisningarna till 22 § KL uttagsbestämmelsen innebär att
värdeminskningsavdrag skall återläggas i näringsverksamhet genom
uttagsbeskattning. Antag fysisk anskaffatatt en person, som en
näringsfastighet för och medgetts100 avdrag för värdeminskning av
byggnad fastigheten med fastigheten25, tillavyttrar ett eget
aktiebolag för 75. Marknadsvärdet 100. fastighetenOm hadeär

för marknadsvärdet, skulle värdeminskningsavdragen haavyttrats
återlagts i näringsverksamheten. Skall i fallet i exemplet återläggning
ske med stöd uttagsbestämmelsen, inte särskilda skäl talar motav om
det

Enligt första meningen i uttagsbestämmelsen gäller följande. Har en
tillgång tagits förvärvskälla, sker beskattning till-ut ur en som om
gången i stället hade för vederlag motsvarande marknads-avyttrats ett
värdet. I exemplet förekommer förvärvskällor,två avseende in-en
komstslaget näringsverksamhet och avseende inkomstslaget kapital.en
Närmast till hands ligger enligt utredningens uppfattning att attanse
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fastigheten inte har tagits förvärvskälla avseende näringsverk-ut ur en
samhet. tillämpning uttagsbestämmelsenEn aktualiseras då inte. Detav
kan dock inte uteslutas vid tillämpning första meningen iatt uttags-av
bestämmelsen fastigheten skall ha tagits förvärvskällautanses ur en
avseende näringsverksamhet eftersomoch återläggning värde-att, av
minskningsavdrag skulle ha skett vid avyttring till marknadsvärdet,en
återläggning skall ske uttagsbeskattning.genom

förutsättningEn för bestämmelsen i första meningen i uttags-
bestämmelsen enligt andra meningen vederlag eller vinst vidär att en

Åter-avyttring skulle ha tagits intäkt näringsverksamhet.somupp av
läggning värdeminskningsavdrag kan knappast innebära vederlagattav
eller vinst intäkt näringsverksamhet. Sammantagettas görsomupp av
utredningen bedömningen värdeminskningsavdrag inte skall åter-att
läggas uttagsbeskattning. Utredningen finner inte skäl föreslåattgenom
ändring i detta.

Enligt punkt anvisningarna5 till 22 § KL skall vidare intäktav som
vid avyttring näringsfastighet belopp motsvarandetas ettav en upp av-
dragsgilla utgifter för värdehöjande reparationer byggnaderav m.m.,

skett under viss period före avyttringen. Enligt 25 § 4som en mom.
tredje stycket räknasSIL motsvarande belopp förbättringskostnadsom
vid beräkning reavinst grund avyttringen. Bestämmelserna,av av

innebär avdrag för kostnader för värdehöjande reparationerattsom
återläggs i näringsverksamheten, inte- i till bestämmelsernaär motsats

återläggning värdeminskningsavdrag i näringsverksamhetom av -
knutna till relationen mellan vederlaget och omkostnadsbeloppet.
Återläggning skall således ske oberoende storleken vederlaget.av av
Utredningen finner inte skäl föreslå ändring i detta.att

Som framgår det föregående beskattas vinst fysisknärav en person
näringsfastighet intäkt kapital.avyttrar Hos aktiebolagetten som av

beskattas motsvarande vinst i näringsverksamheten. överföringEn av
fastighet mellan fysisk och aktiebolag därför inteett ären en person en

underprisöverlåtelse i den mening ordet används i framställningen. Det
beträffande aktiebolag i dettasägs stycke och de följande styckenasom

i detta avsnitt gäller andra juridiska handelsbolagäven utompersoner
och dödsbon.

När handelsbolag näringsfastighet beskattasett delägare,avyttrar en
aktiebolag, i inkomstslagetär näringsverksamhet och delägare,som

fysisk i inkomstslagetär kapital. För delägare, fy-som ärperson, som
sisk 90 % vinst intäkt medantas avdrag medgesperson, av en upp som
med 63 % förlust. Också för delägare, aktiebolag,ärav en tasen som

Även90 % vinst intäkt. det finns visst förav en utrymmeupp som om
tvekan vad gäller beträffande förluster för delägare i handels-om som
bolag aktiebolag, talar enligtär utredningens uppfattning över-som
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förlust,för aktiebolag får avdrag med %vägande skäl 90att av en
fastigheten direkt elleroberoende bolaget äger ettgenomav om

har i fråga handels-handelsbolag. Skattelagskommittén ansett att om
fysiskabolag skulle tillämplig på såvälkvoten 63 % vara personer som

delaktiebolag SOU 1997:2 424.s.,
90-regelnutredningens förslag i avsnitt under skallEnligt 4.2.2.2,

for avskaffas. Vid överlåtelse till underprisaktiebolag av en
näringsfastighet till eller från handelsbolag bör uttagsbeskattningett

företag delägare.kunna underlåtas handelsbolaget har enbartom som
fråga överlåtelseMotsvarande bör gälla i bostadsrätt.om av

4.4 Mervärdesskatt

kap. mervärdesskattelagen finns3 25 § 1994:200, ML,I en
bestämmelse sikte på omstruktureringar. Enligt dennatarsom

undantas från skattepliktbestämmelse såvitt aktuellt-ärnu om--
sättning tillgång i verksamhet tillgången överlåts inärav en en sam-
band med verksamheten överlåts. förutsättningEn förvärvarenäratt att
skulle berättigad till avdrag för skatten eller återbetalningvara av
skatten enligt vissa bestämmelser. Bestämmelsen jämförasbör med
bestämmelserna uttagsbeskattning i kap. och2 2 3 ML.om

Förslaget vid inkomstbeskattningen uttagsbeskattning i vissa fallatt
skall kunna underlåtas vid överlåtelse enstaka tillgångäven av en
aktualiserar frågan motsvarande ändring bör i kap.3 25 §görasom en

Fråga uppkommer sådan förenligML. ändring med EG:särom en
sjätte mervärdesskattedirektiv 77/388/EEG, punkt5närmast art.
Enligt denna artikel får medlemsstat underlåta att ta uten mer-
värdesskatt vid överlåtelse verksamhet eller Verksamhetsgrenav en en
eng.: totality of thereof. Utredningen rekommenderarassets parta or

frågan ändring 3 kap. i särskild25 § MLatt övervägsom en av
ordning.

har framförtsDet bestämmelserna i 8 kap. f16 a-l6 MLatt om
jämkning ingående skatt kan medföra problem vid omstruk-av
tureringar innefattar överlåtelse fastighet. uppdraget förIsom av en
särskild utredare mervärdesskattereglerna vid uthyrningöveratt se av
verksamhetslokaler ingår de nämnda bestämmelserna dir.överatt se
1997:127.
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Gåvoskatt4.5

Domstolen har iHögsta likartade domar uttalat sig innebör-ett par om
den i gåvoskattehänseende underprisöverlåtelser från fysiskav en per-

till aktiebolag i vilket delägare NJA 1980 642. Iärettson personen s.
det dessa mål överlät egendom till underprisK, till ettena av en person,
bolag i vilket hon själv ägde aktierna.30 % övriga aktiernaDe ägdesav

hennes och dotter30 % 40 %. DomstolenHögsta gåvo-av man
beskattade bolaget. Domstolen ansåg haftK gåvoavsiktatt en som

riktade"ytterst" sig de närstående "primärt" gällt för-imot men som
hållande till bolaget. Den omständigheten självK ägde aktier i bo-att
laget medförde inte någon reduktion gåvans värde. Rättsläget harav

bekräftats NJA 1995 C 43.not.senare genom
konsekvensEn praxis gâvoskatt vid överlåtelse,är att t.exav en som

led i generationsskifte mellan föräldrar aktiebolagutgör ett ett ägtett av
till deras barn aktiebolag, efter skatteklass Släktska-ett ägt III.tas utav

mellan till bolagen motiverar emellertid beskattningägarna skerattpen
efter klass Vidare läggs enligt lösningen i praxis endast lott ut,en
medan materiellt riktigt resultat förutsätter lott läggs förett att uten
varje barn. Lösningen i praxis medför också det otillfredsställande
resultatet gåvoskatt utgår för den andel egendomen,ävenatt av som

överlåtarens andel i bolaget.motsvarar
Praxis torde försvåra omstruktureringar i form vissa generations-av

skiften. Med det anförda vill utredningen fästa uppmärksamheten att
ändring i den nämnda lagen, innebörd skattskyldigheten iatten av

vissa fall vid kapitaltillskott till aktiebolag flyttas på böröver ägarna,
Det kanövervägas. Gåvoskattekommittén inämnas betänkandetatt

SOU 1987:62 lämnade förslag med denna inriktning, inte lett tillsom
lagstiftning.
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Andelsbyten5

Enligt gällande finns det två regelsystem enligt vilka uppskov medrätt
beskattningen kan medges aktier eller andra andelar tillsäljsnär ett
företag ersättning andelar i det köpande företaget. s.k.Denmot av
Strukturregeln i 27 § 4 SIL, tillkom 1990 årsmom. som genom
skattereform, gäller det köpande företaget svenskt eller hemma-när är
hörande i land inte tillhör EG. I lagen 1994:1854 inkomst-ett som om
beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
IGOL finns regler internationella andelsbyten gäller detnärom som
köpande företaget hemmahörande i EG-land. detta avsnittär Iett tas
frågan slå dessa två regelsystem till enhetligtatt ettupp om samman
regelsystem. Utredningens överväganden i förslag tillutmynnar en ny
lag, lagen uppskov med beskattningen vid andelsbyten.om

5.1 Gällande rätt

Strukturregelnl 1
.

Enligt strukturregeln kan uppskov med reavinstbeskattningen medges
fysisk eller juridisk aktier till aktie-svensktavyttrat ettom en person

bolag eller motsvarande utländskt bolag. förutsättningSom för uppskov
gäller vederlaget nyemitterade aktier i det köpandeatt utgörs bo-av
laget. kontantdelEn högst det10 % nominella värdet deav av ny-
emitterade aktierna tillåts dock. Uppskovet innebär endast eventuellatt
kontantdel beskattas och de aktierna anskaffnings-att mottagna övertar
värdet för de avyttrade aktierna. Vinst eller förlust de avyttrade
aktierna kommer således påverka taxeringen först deatt när mottagna
aktierna säljs.

Strukturregeln gäller vid avyttring andelar i ekonomiskaäven av
föreningar. Vidare torde Strukturregeln gälla vid avyttring andelar iav
utländska motsvarigheter till svenskt aktiebolag.ett

De redovisade bestämmelserna finns förstai stycket 27 §nyss av
4 SIL. Enligt andra stycket gäller bestämmelserna inte förmom. perso-

har flyttat från Sverige grund reglerna vä-ner som men som av om
sentlig anknytning hit ändå bosatta här. Dessa regler, finns ianses som
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intesiktetill § KL,punkt anvisningarna 5310 tar personer somav
egentligatidigare har haft sitti Sverigestadigvarande vistas men som

skall bosatt i Sverigesådanoch hemvist här.bo En person anses om
han behållithit, på grundväsentlig anknytninghan har attt.ex. av en

åretruntbostad här.
inte skallstycket strukturregelngäller enligt andraVidare att

nionde stycketförlustregeln i SILtillämpas den s.k. 2 § 4 mom.om
tillämp-koncemregeln i tionde stycketeller den s.k. ärmomentsamma

lig.
skattemyndighetens medgivande förEnligt tredje stycket krävs att

andelar fåmans-få tillämpas vid avyttring istrukturregeln skall av
Sådant med-Företag kvalificerade enligt 3 § 12 SIL.är a mom.som

del vinsten skallgivande får inte lämnas någon tasav upp somom
intäkt tjänst.av

avskattning den skattskyldige flyttarEnligt fjärde stycket sker om
utomlands. gäller dock endast uppskovet vinst vidDetta om avser en en
avyttring utländskt bolag.till ett

Under tid har strukturregeln i den lydelse redo-senare som nyss
gjorts för kommit utnyttjas vissa skattskyldiga för erhållaatt attav av
lagstiftaren icke avsedda skatteförmåner. syfte hindra dessa skatte-I att
förmåner iinfördes nyligen femte stycke 27 § SIL.4 Deett mom. nya
reglerna har karaktär provisorium i avvaktan förslag frånpå utred-av
ningen 1996/972151 7. Framställningen återkommer tillse prop. s.
dessa avsnittregler 5.2.4.12.

Internationella andelsbyten5.1.2

Enligt med internationellt förfarande6 § IGOL andelsbyteett ettavses
vilket bolag förvärvar andelar i bolagett ett annatgenom av

andelsägare i det bolaget. Vederlag skall utgå i form andelar isenare av
det köpande bolaget. kontantdel på högst det nominellaEn 10 % av
värdet på de andelar lämnas Vederlag tillåts. förut-Somsom som
sättning för IGOL skall tillämplig internationelltatt ettvara
andelsbyte gäller enligt i huvudsak1 § någon andelsägare i det över-att
låtna bolaget hemmahörande i Sverige och det köpande bolagetär att är
hemmahörande i medlem i EG. Strukturregeln iärstaten annan som
27 § 4 SIL tillämpas på internationellt andelsbyte i stället förettmom.
bestämmelserna i IGOL, den skattskyldige begär det.om

Tekniken i IGOL för skatteuppskov skiljer sig från tekniken i
strukturregeln. De andelarna i det köpande bolaget skallmottagna anses
anskaffade för belopp deras marknadsvärde vidett motsvararsom
förvärvet. Reavinsten på de överlåtna andelarna fastställs skatte-av
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myndigheten vid avyttringen beskattas först denär mottagnamen
andelarna säljs. kontantdel beskattas dock omedelbart.En tillI motsats
vad strukturregelngäller enligt medges enligt uppskovIGOL ävensom
vid överlåtelse andelar lagertillgångar. Vidare medgesutgörav som

krav dispens uppskov i fråga andelar fåmansföretagiutan om som
kvalificerade enligt 3 § 12 SIL.är a mom.

överväganden5.2

regelsystem5.2.1 Ett

Strukturregeln i § infördes27 4 SIL vid 1990 årsnämntsmom. som
skattereform. äldre bestämmelseDen enligt vilken regeringenersatte en
kunde helt eller delvis medge skattefrihet vid avyttring aktierav som
innehafts två år eller beskattning kunde hindra struktur-antasmer, om
rationalisering önskvärd från allmän synpunkt.som var

Bestämmelserna internationella andelsbyten kom några årom se-
år 1994, IGOL. dennaI lag regleras förutom internatio-nare, genom

nella andelsbyten internationella fusioner och fissioner inter-även samt
nationella verksamhetsöverlâtelser. Bestämmelserna i IGOL baseras

EG-direktiv, det s.k. fusionsdirektivet 90/434/EEG.ett
Det utrednings- och lagstiftningsarbete föregick IGOL bedrevssom

med betydande skyndsamhet inför Sveriges förväntade anslutning till
EU/EG den januari1 1995. Detta medförde överväganden detatt om
möjliga och lämpliga i samordna strukturregeln och bestämmelsernaatt

internationella andelsbyten fick skjutas framtiden. Sådana över-om
väganden bör komma till stånd nu.

På övergripande plan har de två regelsystemen mycketett gemen-
Syftet detsamma: omstruktureringar i näringslivetär i formsamt. att av

vissa byten aktier och andra andelar inte skall motverkas bytetattav av
Ävenmedför beskattning hos säljaren. medlen i huvudsakär gemen-

säljaren medges uppskov med beskattningen vinst desamma: av en
avyttrade andelarna till dess de andelar mottagits i byteäven säljs.som

I enskildheter föreligger betydande skillnader mellan regelsystemen,
vad gäller tekniken för tillbaka uppskovet,t.ex. möjligheterna föratt ta

aktiva delägare i fåmansföretag få uppskov lösningarna föratt samt att
motverka uppskov medges medför lagstiftarenatt inte avseddasom av
skatteförmåner. Skillnaderna framgår i avsnitt 5.2.2.

Strukturregeln gäller det köpande företagetnär hemmahörande iär
Sverige eller i land inte tillhör EG, medan reglernaett inter-som om
nationella andelsöverlåtelser gäller det köpande bolaget hemma-när är
hörande i EG-land. Vid internationelltett andelsbyteannat kanett
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tordeskall tillämpas. Många gångerstrukturregelnsäljaren begära att
blirvilket regelsystemdisponerakoncern kunnaköpande över somen

svensklämpligt köpande företag. Enväljatillämpligt attgenom
itill aktiva delägareuppköpserbjudandelämnarkoncern, ettettsom

uppskovblir berättigade tilltill delägarnafåmansföretag, kan attt.ex. se
hemmahörande idotterföretagväljaköpare ärettatt somgenom som
förfarande,itordeEG-land. På sätt parterna ettett annat somsamma

skatteförmåner skall erhållas,avseddalagstiftaren intesyftar till att av
uppfattasdet regelsystemandelsbytet såofta strukturerakunna att som

blir tillämpligt.lättast kringgåattsom
principiella nackdelarmed praktiska ochsåledes förenatDet attär

andelsbyten. Utredningenför uppskov vidha två attsystem anser
internationella andelsbyten bör slåsreglerna förstrukturregeln och

regelsystem.till enhetligtettsamman

för uppskovGenerella förutsättningar5.2.2

förenhetligt regelsystemutgångspunkt vid utformningenEn ettav upp-
lagstiftarenandelsbyten den svenskeskov beskattningen vidmed är att

inominternationella andelsbyten endastförfogar reglerna föröver
fusionsdirektivet. Reglerna kan så-för tillåtet enligtvad ärramen som

förmånligtför de skattskyldiga vadledes utformas sätt änett mer
oförmånligare.direktivet. får de intekrävs enligt Däremot görassom

ofrånkomligt det enhetliga regelsystemet iinnebär detDetta är attatt
huvudsak reglerna för internationella andelsbyten.måste baseras

reglerna internationella andels-Enligt såväl strukturregeln som om
uppfylls.byten uppskov obligatoriskt villkoren för uppskov En-är om

reglernaligt uppfattning bör uppskov enligt de enhetligautredningens
frivilligt. härför främst skattskyldig har förlustSkälet är attvara en som

andelsbytet ochpå andra andelar bör kunna fram vinsten på grundta av
kvitta förlusten.den mot

5.2.2.1 Besättning i Sverige

detta avsnitt frågorI särskilda krav bör ställas vad gällertas upp om
bosättning här i landet förmotsvarande juridiska förpersoner att
Sverige inte skall förlora beskattningsunderlag vid andelsbyten.
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Fysiska personer

fysiskEn bosatt i Sverige obegränsatär skattskyldig,ärperson som
dvs. han beskattas för alla sina inkomster- inkl. reavinster på aktier
och andra andelar oberoende de förvärvats inom eller utomav om-
landet. Som bosatt i Sverige räknas den här har sitt egentliga bosom

Ävenoch hemvist. den stadigvarande vistas i Sverige hautan attsom
sitt egentliga bo och hemvist här behandlas bosatt här. Ensom person

inte stadigvarande vistas i Sverige tidigare har haft sittsom men som
egentliga bo och hemvist i Sverige skall bosatt här han haranses om
väsentlig anknytning hit. detI följande sägs har sitten person som
egentliga bo och hemvist i Sverige eller stadigvarande vistas här vara
kvalificerat bosatt i Sverige. 53 § l punkt l anvisningarnamom., av
till 53 § och 68 § KL 6 § 1 SILsamt mom.

Den inte bosatt i Sverige kanär skattskyldig för reavinstersom vara
på aktier enligt den s.k. tioårsregeln i 6 § 1 SIL. Enligt tio-m.m. mom.
årsregeln fysisk för tidär under vilken han inte varit bosatt ien person
Sverige skattskyldig för vinst vid avyttring bl.a. andelar i svenskaav
aktiebolag och ekonomiska föreningar, han vid något tillfälle underom
de tio kalenderår föregått detnärmast år då avyttringen skeddesom
varit kvalificerat bosatt här.

Enligt Sveriges dubbelbeskattningsavtal med andra länder beskattas
reavinst grund avyttring andelar med vissa undantag harav av som-
med tioårsregeln i det land därgöraatt skall hapersonen anses-
hemvist enligt avtalet. Uppskovsbelopp enligt de enhetliga reglerna blir
sannolikt bedöma reavinst vid tillämpningatt avtalen. Sverigesom av
skulle därför enligt avtalen många gånger kunna förlora beskatt-
ningsrätten till uppskovsbelopp säljaren vid andelsbyte inteett ärom
kvalificerat bosatt i Sverige. Den innebördennärmare av upp-
skovsbelopp framgår i avsnitt 5.2.3.

Enligt strukturregeln kan uppskov inte medges haren person som
flyttat från Sverige ändå bosatt här grund hanmen som attanses av
har väsentlig anknytning hit. Uppskov kan inte heller medges skatt-om
skyldigheten för vinsten på grund avyttringen har sin grund iav en
tillämpning tioårsregeln. Enligt strukturregeln krävs med andra ordav

säljaren kvalificerat bosattatt är i Sverige.
Några direkta motsvarigheter till dessa bestämmelser finns inte i

reglerna internationella andelsbyten. Enligt 1 § IGOL reglernaom är
tillämpliga andelsbytet berör bolag, vilka hemmahörandeär iom olika
EG-stater, eller någon andelsägare i det överlåtna bolagetom är
hemmahörande i Sverige och det köpande bolaget hemmahörandeär i

EG-land.ett Medannat andelsägareatt fysiskären ärsom person
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bosatt här prop.förstås hanSverige torde börahemmahörande i äratt
1994/95:52 48.s.

enligt demedgesuppskov skall kunnaförförutsättningEn att
möjlighet beskattaSverige harreglerna börenhetliga attattvara

detsäljs. framgårandelar Somuppskovsbelopp när mottagna av
fall brista säljaren vidförutsättning i mångaföregående kan denna om

förförutsättningkvalificerat bosatt i Sverige. Enandelsbyte inte ärett
enligtmed vad gällerdärför i likhetskall medges böruppskovatt som-

kvalificerat bosatt här.säljarenstrukturregeln ärattvara-
förenlig med fusionsdirektivet.lösningenFråga uppkommer ärom

direkt tillåterbestämmelseinnehåller inte någonFusionsdirektivet som
Å i direktivets anda ochfår det liggalösningen. andra sidan anses

allmännabestämmelsernasframgår ingressenmening den samtavsom
i direkti-uppskov med beskattningenutformning sådanaatt som avses

förlorar beskattningsunderlag.till medlemsstatinte skall leda attvet en
beskatta uppskovsbeloppSverige förloraSom framgått kan rätten att

kvalificerat bosatt här. Utredningenssäljarendet inte krävs ärattom
förenligt medhänsyn till det anförda kravetbedömning med ärär att

fusionsdirektivet.

Juridiska personer

Är enligt strukturregeln för uppskovsäljaren juridisk krävsperson,en
betydelse i dethemmahörande i Sverige. villkor hardenna Dettaäratt

hemmahörande i Sverigefall juridisk inte är avyttrarsomen person
fallandelar knutna till fast driftställe här. sådantI ärär ett ettsom

Utredningensåledes uppskov inte möjligt enligt strukturregeln. har
för villkor bör intesvårt någon grund villkoret. motsvarandeEttatt se

föras i de enhetliga reglerna. Jfr avsnitt 5.2.4.l0.

fråga5.2.2.2 Subjekt kan komma i köparesom som

Enligt strukturregeln skall köparen svenskt aktiebolag ellerett ettvara
motsvarande utländskt bolag. definitionenI internationelltettav an-
delsbyte betecknas köparen "bolag". Med "bolag" enligtsom avses en
allmän definition i första2 § stycket IGOL svenskt aktiebolag, svenskt
bankaktiebolag och svenskt försäkringsaktiebolag utländsktsamt
företag uppfyller vissa villkor i fusionsdirektivet. i frågaT.ex.som om
Tyskland gäller det bolag enligt tysk rättsordning betecknassom
"Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung" eller "Bergrechtliche gewerkschaft". I
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bildats enligt lagstiftningenEngland gäller det bolag ifråga somom
Förenade kungariket.

företag bör enligt de enhetliga reglernaVad beträffar svenska
aktiebolag. Principiellt böri första handköparen ävensettettvara en

Såvitt bekant för utred-ekonomisk förening kunna köpare. ärvara
fall. bör dockningen saken inte varit aktuell i något konkret Fråganhar

Eftersom detta kräver särskilda överväganden, rekommenderarlösas.
frågan i ordning.utredningen övervägsatt annan

företag finns anledningdet gäller utländska det uppmärk-När att
ivissa definitioner 16 § 2 SIL.samma mom.

Enligt första stycket i med "utländsk juridiskmomentet avses per-
association enligt lagstiftningen i den där den hemma-son" ärstatsom

hörande kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter och föra talan
inför domstolar och andra myndigheter och vilkens förmögen-över
hetsmassa de enskilda delägarna inte fritt kan förfoga.

Enligt andra stycket med "utländskt bolag" utländsk juridiskavses
i den där den hemmahörande föremål för beskatt-är ärstatperson som

ning likartad den svenska aktiebolag underkastade. Somär ärsomsom
utländskt bolag skall alltid utländsk juridisk äranses person som
hemmahörande i någon vissa i lagrummet uppräknade staterav som
Sverige har dubbelbeskattningsavtal med. förutsättning gällerSom att
den utländska juridiska vilken avtalets reglerärpersonen en person

begränsning beskattningsrätten tillämpas och enligtattom av personen
avtalet har hemvist i den aktuella staten.

kan tänkas iblandDet svårt visst utländsktavgöraatt ettvara om
företag motsvarighet till svenskt aktiebolag. börDäremotutgör etten
det normalt inte på svårigheter bedöma utländsktstöta större att ettom
företag utländsk juridisk enligt definitionen i 16 § 2utgör en person

första stycket SIL.mom.
första hand bör därför krävasI det köpande företaget äratt ut-en

ländsk juridisk i SkatteparadisFöretag bör inte få köpareperson. vara
vid andelsöverlâtelse. Det nämnda kravet därför inte tillräckligt.ären

villkorSom bör i stället gälla det utländska företaget utländsktatt är ett
bolag enligt andra stycket i det nämnda momentet.

När det gäller köpande företag hemmahörande iär statsom en som
medlem i EG krävs kvaliñkationsvillkorär integaranterar attsom

fusionsdirektivets regler andelsbyten överträds. Sådana villkor,om
hämtade från harIGOL, tagits i lagförslaget. En konsekvens är att ett
köpande företag hemmahörande i medlemsstatär inte nödvän-som en
digtvis behöver utländskt bolag.ettvara

7 17-1243
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5.2.2.3 Andelar för vilka uppskov kan medges

uppskov medges vid avyttring andels-Enligt strukturregeln kan genom
föreningar.aktier och andelar i svenska ekonomiskabyte svenskaav

Även andelar i utländska motsvarigheter till svensktavyttring ettav
omfattas uppskovsmöjligheten. Uppskovsmöjlig-aktiebolag torde av

internationella andelsbyten gäller beträffande andelar i bolag iheten vid
IGOL:s bemärkelse.

kunna i fråga förEnligt de enhetliga reglerna bör uppskov komma
förslagen föregåendeandelar i sådana företag enligt i det närmastsom

köpare. bör det överlåtna före-avsnittet kan uppträda Dessutomsom
ekonomisk förening.kunna svensktaget vara en

fåmansföretag5.2.2.4 Kvalificerade andelar i och
lagertillgångar

skall få vid kvalificeradeFör strukturrregeln tillämpas avyttringatt av
andelar i fåmansföretag krävs medgivande skattemyndigheten.av
Medgivande del vinsten skulle ha tagitsfår inte lämnas någonom av

tjänst. fråga andelar lagertillgångar iintäkt I utgörupp som av om som
näringsverksamhet strukturregeln överhuvudtaget inte tillämplig.är

Fusionsdirektivet tillåter inte något undantag från uppskovs-
möjligheten för kvalificerade andelar i fåmansföretag eller för lager-
andelar. Följaktligen kan uppskov enligt reglerna för internationella

Ävenandelsbyten komma i fråga för andelar detta slag. enligt deav
enhetliga reglerna bör uppskov kunna medges vid avyttring kvali-av
ficerade andelar i fåmansföretag och lagerandelar.

5.2.2.5 De andelarnamottagna

strukturregeln krävsI de andelarna har nyemitterats detatt mottagna av
köpande företaget. reglerna internationella andelsbytenI ställsom
däremot inte krav på de andelarna nyemitterade,ett att ärmottagnaupp

sådant krav tillåtet enligt fusionsdirektivet. innebärDetärtrots att ett
det köpande företaget ersättning kan lämna andelaratt som egna som

det förvärvat. Denna möjlighet bör finnas i de enhetliga reglerna.även
Jfr Aktiebolagskommitténs förslag aktiebolags förvärvom av egna
aktier i SOU 1997:22.
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5.2.2.6 Kontantdel

Såväl enligt strukturregeln enligt reglerna för internationellasom an-
del vederlaget fårdelsöverlåtelser gäller kontant uppgå till högstatt av

det nominella värdet de andelarna.l0 % mottagnaav av
Vad gäller strukturregeln framstår sådant villkor motiveratett som

med hänsyn till säljaren beskattas för kontantdel oberoendeatt av om
vinst eller förlust uppkommit vid andelsbytet.

Enligt de enhetliga reglerna bör- i likhet med vad gäller enligtsom
strukturregeln och för internationellareglerna andelsbyten kontant del-

vederlaget beskattas avdrag medges för motsvarande delutan attav av
anskaffningsvärdet för de avyttrade andelarna. enhetliga reglernaDe

tillbör skillnad vad gäller enligt strukturregeln imot som men-
överensstämmelse med vad gäller enligt reglerna för inter-som
nationella andelsbyten tillämpliga endast reavinstvara om en-
uppkommer överstiger kontant del vederlaget. Framställningensom av
återkommer till detta avsnitt 5.2.2.8.

sådant behövsI inte någon för kontantdel förgrånssatsett system att
skydda säljarna. Något fiskalt intresse finns inte heller,grånssatsav en
eftersom skatten vid andelsbytet står i direkt relation till storleken av
kontantdelen. emellertidDet inte motiverat belasta taxeringsför-är att
farandet med uppskov, inte den huvudsakliga delen vederlagetom av

andelar i det köpande företaget.utgörs av
anförda förDet talar skulle kunna höjas till kanskegränssatsenatt

Å25 %. andra sidan medför såvitt bekant för utredningenär gränssat-
på inte10 % nämnvärda svårigheter vid utformningen uppköps-sen av

överensstämmererbjudanden 0.d. Den vidare med isatsen satsen
fusionsdirektivet, kan återspegla vanlig internationellantassom en syn

frågan. En omständighet teknisk talar för lågnatur gräns-av som en
partiell avskattning vid efterföljande andelsbytenär 0.d.sats att när

kontantersättning utgår kan underlåtas jfr avsnitt 5.2.4.6. sådanEn
avskattning skulle ytterligare komplicera systemet.

Utredningen för i de enhetliga reglernagränssatsen börstannar att
till 10 %. börBasen enkelhetsskälsättas alltjämt det nominellaav vara

värdet de andelarna.mottagnaav
Utredningen har ersättning inomövervägt 10 % börutrymmetom

kunna utgå i form Med hänsyn tillän värderings-attannan pengar.
problem då kan uppkomma små differenser kan medföra det bliratt-
svårt bedöma avyttring uppfyller det aktuellaatt villkoret- börom en

i de enhetliga reglerna krävasäven vederlag andelar skallatt änannat
utgå i form av pengar.
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på5.2.2.7 Krav röstmajoritet

det köpande företaget skall för-strukturregeln finns inget kravI att
företaget. Enligtinflytande i det överlåtna 27 § 4visstvärva mom.

för-köpande företaget ha erbjudit sigfemte stycket skall detSIL att
det överlåtna företaget, jfr avsnitt 5.24.12.samtliga andelar ivärva

juridiskdock endast säljaren person.gällerDetta är enom
definition internationellt andels-villkor i fusionsdirektivetsEtt av

företaget skall erhålla andelar med hälf-byte det köpande änär att mer
i det överlåtna företaget. bakgrund någotMotrösterna attten avav

strukturregeln villkoret inte isådant krav inte finns i IGOL:stogs
definition internationellt andelsbyte.av

strukturregeln kommit tillUnder tid har det visat sig attsenare an-
vändning medför risk för de skattskyldiga erhållersätt attett som av
lagstiftaren skatteförmåner. dessa fall det i fallinte avsedda I vartsynes
i huvudsak varit fråga avyttringar aktier kapitalplacerings-ha om av av
karaktär.

följande avsnitt skatteflykt föreslås det i de enhetligaI ett attom
reglerna motsvarighet till den skatteflyktsklausul finns itas en som

Utredningen skyddet skatteflyktsbetonade25 § IGOL. att motanser
förfaranden bör stärkas ytterligare villkor avseende be-ettgenom

inflytande för det företaget.stämmande köpande bör därför krävasDet
det företaget vid utgången det kalenderår då överlåtelsen skeratt av

innehar andelar i det överlåtna företaget hälftenmed än rösternamer av
jfr diskussionen i SOU 1994:100, 49, innebörden villkoret is. om av
fusionsdirektivet.

Om särskilda skäl föreligger, bör det emellertid tillräckligt attvara
röstvillkoret uppfyllt vid någon tidpunkt mellan andelsbytet ochär
utgången kalenderåret. exempel kan utländsktEtt att ettav vara
köpande företag inte lyckas köpa samtliga aktier i svenskt aktie-ett
bolag väl 90 % aktierna med röstetalet.90 %än änmen mer av mer av
För inlösen enligt kap.14 31 § aktiebolagslagen skall kunna skeatt
måste aktierna överlåtas till svenskt dotterbolag till det köpandeett
företaget. börDetta kunna ske redan under det kalenderår andels-som
bytet sker. Enligt förslag Aktiebolagskommittén i SOU 1997:22av

inlösenregler behöver majoritetsägaren inte svensktettom nya vara
aktiebolag. Vid bedömningen skatteflyktsbetonade förfaranden kanav
den föreslagna bestämmelsen givetvis inte till intäkt förtas att
lagstiftaren generellt sanktionerat det köpande företaget kort tid efteratt
andelsbytet säljer de köpta andelarna jfr avsnitt 5.2.4.12.

utformningenAv röstvillkoret följer det uppfyllt i föl-äratt t.ex.av
jande fall:
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överlåts. köpande företagetAndelar med % Det51 rösternaav-
andelar.har tidigare inte några

Andelar med överlåts. köpande företaget36 % Detrösternaav-
andelar medhar redan 51 % rösterna.av

överlåts. köpande företagetAndelar med 36 % Detrösternaav-
har redan andelar med %15 rösterna.av

företagetAndelar med 36 överlåts. köpande% Detrösternaav-
förvärvar under kalenderår andelar med 15 %senare samma av
rösterna.

det det redan sambandsistnämnda fallet står inte i med överlåtelsenI
klart villkoret uppfyllt eller inte. Med hänsyn till läget klarnatär attom

deklaration skall lämnas säljarna, bedömer utredningen dettanär attav
inte nämnvärd nackdel frånnågon skattesynpunkt. Affärsmässigt kanär
däremot osäkerhetperiod de skattemässiga konsekvensernaen av om

andelsöverlåtelse besvärande. Detta sak för kontrahen-ärenav vara en
hantera lämpligt sätt.terna att

5.2.2.8 Reavinst reaförlust-

Strukturregeln tillämplig vid andelsbyte oberoendeär ett av om en rea-
vinst reaförlusteller uppkommit. innebärDet kontant ersättningatten

till beskattning i förlustfall. Avdrag för förlusten medgesäventas upp
först de andelarna säljs.när mottagna

Reglerna internationella andelsbyten gäller däremot endastom om
reavinst uppkommit eller, i fråga andelar lagertill-utgören om som

gångar, vederlaget överstiger andelarnas skattemässiga värde. Upp-om
kommer förlust gäller således allmänna regler och förlusten bliren av-
dragsgill det beskattningsår då andelsbytet sker.

Skälet för den valda lösningen i strukturregeln torde den ärattvara
enkel i förening med tekniken för uppskov de andelarnamottagna

anskaffningsvärdet för de avyttrade andelarna.övertar skäl fallerDetta
bort vad gäller de enhetliga reglerna, eftersom uppskovstekniken i
dessa bygger lösningen för internationella andelsöverlåtelser be-
skattning uppskovsbelopp utlöses de andelarnaett när mottagnaav
säljs, avsnitt förlustfallen5.2.3. börI därför de enhetliga reglernase
inte tillämpliga, vilket innebär avdrag för förlust medgesattvara en
enligt allmänna regler under det beskattningsår då andelsbytet sker.

kontantvederlagHar utgått, gäller enligt 22 § tredje stycket IGOL att
denna del vederlaget skall understiga reavinsten för reglernaattav om
internationella andelsbyten skall tillämpliga. liknandeEn be-vara
stämmelse fmns för det fall de överlåtna andelarna lager-att är
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tillgångar. Skälet för dessa bestämmelser uppskov inte aktua-är att
liseras kontantvederlaget reavinsten. Bestämmelserär större änom av
detta slag bör i de enhetliga reglerna.tas

5.2.3 Tekniken for uppskov

5.2.3.1 Allmänt

Tekniken för uppskov olika i de gällande regelsystemen. I struktur-är
regeln uppskovet tillbaka indirekt säljaren erhåller sitttas attgenom
gamla anskaffningsvärde för de avyttrade andelarna anskaffnings-som
värde för de andelarna. Enligt reglerna för internationellamottagna an-
delsbyten erhåller säljaren marknadsvärdet för de avyttrade andelarna

anskaffningsvärde for de andelarna. Uppskovet till-mottagna tassom
baka direkt beskattning vinsten på desätt avyttradeett attgenom av
andelarna utlöses de andelarna säljs.när mottagna

Vid avyttring kvalificerade andelar i fåmansföretag medgesav en-
ligt strukturregeln uppskov endast efter dispens från skattemyndighe-

Dispens får lämnas inte någon del vinstenten. skulle ha tagitsom av
intäkt tjänst enligt de särskilda reglerna för beskattningupp som av av

delägare i fåmansföretag i 3 § 12-12 SIL 3zl2-reglerna. Vide mom.
avyttring kvalificerade andelar i fåmansföretag kan således iettav
många fall uppskov enligt strukturregeln inte komma i fråga. Skälet for
denna ordning metoden i strukturregeln inteär för be-att utrymmeger
skattning enligt 3:12-reglerna de andelarnanär jfrmottagna avyttras

1989/902110 453prop. s.
F usionsdirektivet tillåter inte avyttringar kvalificerade andelaratt av

i fåmansföretag undantas från uppskovsmöjligheten. Med den teknik
valts for tillbaka uppskov enligt reglerna for internationellaatt tasom

andelsöverlåtelser det möjligt tillämpaär 3:12-reglerna vid denatt
uppskjutna beskattningen. Denna teknik bör därför väljas för de
enhetliga reglerna. Vissa modifieringar bör dock göras.
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5.2.3.2 teknikenNärmare om

Andelarna har lagertillgångarinte utgjort

Enligt 23 första stycket IGOL räknas vid internationellt§ andelsbyteett
den del vederlaget reavinst. dettaAvutgörsav som av pengar som
följer belopp skall intäkt tjänst enligt 12-ävenatt tassom upp som av
reglerna beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen.

Enligt andra stycket i den nämnda paragrafen skall hela reavinsten
på de avyttrade andelarna till beskattning denärtas mottagnaupp an-
delarna säljs. Från belopp på grund härav skall intäkttassom upp som

näringsverksamhet, tjänst eller kapital avräknas belopp tagitsav som
vid andelsbytet.upp

Enligt sjätte stycket i paragrafen skall det belopp, enligt andrasom
stycket beskattas de andelarna säljs, fastställas skatte-när mottagna av
myndigheten vid förtaxeringen det beskattningsår då andelsbytet skett.

nackdelEn med den gällande ordningen såvitt gäller kvalificerade
andelar i fåmansföretag fördelningen intäkt kapitalär ochatt av
intäkt tjänst det totalbelopp skall beskattas denär mottagnaav av som
andelarna säljs inte kan fastställas vid andelsbytet, eftersom denna
fördelning kan påverkas avyttringar närståendegörsav senare som av
se 3 § 12 b femte stycket SIL. Utredningen föreslår därför attmom.
tekniken för uppskov modifieras enligt följande.

Vad gäller andelar inte kvalificerade det beskattningsårär tassom
Återståendedå andelsbytet sker kontant ersättning till beskattning.upp

del hela den skattepliktiga reavinsten fördelas de mottagnaav
andelarna. Det belopp hänförligt till andel fastställsär vidsom en
taxeringen. benämnsDet i det följande uppskovsbelopp. Uppskovs-
belopp till beskattning det beskattningsår dåtas andelmottagenupp en
säljs. Uppskovsbelopp behandlas då vanlig andelsvinst. För-som en

andelar,luster på de andelarna, kan drast.ex. mottagna motav upp-
Önskarskovsbelopp villkoren i 27 § 5 SIL uppfylls. denom mom.

skattskyldige uppskovsbelopp till beskattning innanta mottagenupp en
andel säljs, grund förlust uppkommit på andrat.ex. andelar,attav
bör hinder inte föreligga för det.

frågaI kvalificerade andelar beräknas vid taxeringen för detom
beskattningsår då andelsbytet sker de belopp skulle tassom upp som
intäkt kapital intäkt tjänst hela reavinsten beskattadesav resp. av om
vid andelsbyten kapitalbeloppet tjänstebeloppet. Till den delresp.
kapitalbeloppet förslår den kontanta ersättningentas intäktupp som av
kapital. Eventuell resterande del intäkt tjänst.tas upp som av
Återstående delar kapital- och tjänstebeloppen fördelas på deav
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ande-beskattas defastställs.andelarna och De när mottagnamottagna
larna säljs.

Även de beräk-återstående, fördelade delarnadeoch aven avvar
följande, detomfattas i dettjänstebeloppennade kapital- och när är

benämningen uppskovs-kvalificerade andelar,avyttringfråga avavom
belopp.

grundvid fiktiv avyttring påvinstUppskov bör attäven enavavse
andelnäringsbetingad ellerkaraktär tillkapitalplaceringsandel bytt

jfr avsnitt 2.1.4.1.tvärtom

lagertillgångarAndelarna har utgjort

lagertillgångar, gäller enligtutgjort 24 §de avyttrade andelarnaHar
intäkt näringsverk-vederlagetkontant delIGOL tasatt som avav upp

deResterande del vederlagetsamhet vid andelsbytet. närtas uppav
karaktärde andelarna inteandelarna säljs. Erhåller mottagnamottagna

avyttradebelopp motsvarande delagertillgångar, skall även ett an-av
intäkt vid andelsbytet.delarnas skattemässiga värde tas upp som

den in-intäkten balanserarSkälet för den sistnämnda regeln är att
detuppkommer värdetkomstminskande effekt att ut-genom avsom

grundblir värdet det ingående lagretgående lagret lägre än avav
andelsbytet.

andelarna erhåller karaktärfallet deVad gäller att mottagna av
totalti korrekt resultatlagertillgångar reglerna IGOL Av-ett sett.ger

andelarnadraget ingående skattemässiga värdet de såldaför det av
sker.medges emellertid redan det beskattningsår då andelsbytet Mate-

de andelarna säljs.riellt riktigare avdraget medges Inärär att mottagna
därför intäkt motsvarande de avyttradede enhetliga reglerna bör en

andelarnas skattemässiga värde i det fallet deäven att mottagnatas upp
med medgesandelarna blir lagertillgångar. Avdrag belopp börsamma

de andelarna säljs. Sådant avdrag bör medges denär även närmottagna
andelarna blir reavinsttillgångar.mottagna

När det gäller lagerandelar kommer uppskovsbelopp utgörasatt av
den del intäkten överstiger kontant ersättning, minskad med desomav
avyttrade andelarnas skattemässiga värde, fördelad de mottagna an-
delarna.
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frågorSärskilda5.2.4

Anskaffningsvärdet det köpande företaget för de5.2.4.1 hos
andelarnaavyttrade

strukturregeln eller i finns det någon bestämmelseVarken i IGOL om
företaget föranskaffningsvärdet hos det köpande de andelar som

anskaffningsvärdetförvärvas andelsbytet. detta följerAv attgenom
principer. köpande företagetsskall bestämmas enligt allmänna Från det

förfarandet vilket försynvinkel byte, andelar köpsutgör ett ettgenom
består andelarna i det företaget jämtevederlag eventuellsom av egna

Anskaffningsvärdet fördellikvid i kontanter. de köpta andelarna utgörs
följaktligen marknadsvärdet de andelar lämnas vederlagav av som som

kontantlikvid.jämte eventuell
lösningen inteDen gällande oproblematisk. striderDenär mot

principerna för beskattningen vid underprisöverlåtelse. Antag att ett
moderföretag önskar överföra andelar stigit i värde till ettsom
dotterföretag beskattning utlöses. Sker dettautan att attgenom
andelarna tillskjuts till dotterföretaget, skall förslagenenligt i kap. 4
moderföretaget det skattemässiga värdet andelarnata upp av som
intäkt. Dotterföretaget erhåller värde anskaffningsvärde församma som
andelarna. moderföretagetsVärdet andelar i dotterföretaget ökarav
med marknadsvärdet de överförda andelarna med beaktande denav av
latenta skatteskulden. Eftersom anskaffningsvärdet oförändrat,är
kommer beskattasvärdeökningen vid avyttring. enligtDettaatt ären
utredningens uppfattning förenligt med bolagsskattesystem i vilketett
vinster på näringsbetingade andelar beskattas. skattemässigaDen
situation uppkommer densamma den skulle haärsom som som
förelegat andelarna dotterföretaget från början. Jfrägtsom av
diskussionen i kap. anskaffningsvärde för7 vederlagsandelarna vidom

verksamhetsöverlåtelse.en
Skäl kan således anföras för vid andelsbyte anskaffnings-att ett

värdet hos det köpande företaget för de överlåtna andelarna bör utgöras
Ådet skattemässiga värdet hos säljaren. andra sidan det sigterav

mindre naturligt jämföra med underprisöverlåtelse från säljarnaatt en
till det köpande företaget företag köper andelarna inär ett ett annat
företag med spritt ägande. tordeDet kunna lösningäven antas att en
enligt vilken det köpande företaget säljarnas skattemässigaövertar
värden för det överlåtna andelarna skulle motverka andelsbyten. Vidare

sådan lösning inte praktiskt genomförbarär det fråganär ären ettom
antal säljare.stort

Utredningens slutsats anskaffningsvärdet för de andelarär att som
förvärvas det köpande företaget bör marknadsvärdetutgörasav av av



202 Andelsbyten SOU 1998:1

vederlag jämte kontantlikvid.de andelar lämnas eventuellsomsom
allmänna principer, varför lagregleringresultat följer inteDetta av

behövs.

5.2.4.2 Partiella andelsbyten

Antag företaget kapitalplaceringsandelar värda detA 100ägeratt samt
helägda dotterföretaget Andelskapitalet i fördelat ande-B. B 100är
lar. Värdet andelarna i sammanlagt 100. Varje andel såledesB är ärav
värd Kapitalplaceringsandelarna skall föras till alternativTreB.över

dettagöra övervägs:att

skjuter till kapitalplaceringsandelarnaA till i form ovill-B attav
korligt ägartillskott.

nyemitterar andelar. erläggerB 100 A likvid i form kapital-av
placeringsandelarna.

nyemitterar andelar. erläggerB 50 A likvid i form kapital-av
placeringsandelarna.

Ekonomiskt alternativen likvärdiga. Slutresultatet för i allaAärsett är
alternativen samtliga andelarA i tillsammans värda 200.ägeratt

"Kameralt" föreligger den skillnaden antalet andelar i olika iB äratt
alternativen, Vidare skiljer100, 200 150. sig alternativen "kame-resp.
ralt" vad gäller klassificeringen kapital efterBzs transaktionen. Kapi-av
talet fördelar sig enligt följande:

Alternativ andelskapital 100, fria fonder 100;
Alternativ andelskapital 200;
Alternativ andelskapital överkursfonden150, 50.

Skattemässigt bör andelsbytesreglerna tillämpliga och till denvara om
del harA kapitalplaceringsandelarna till och vederlagetBavyttrat ut-

nyemitterade andelar i B.görs av
I alternativ har inte erhållit1 A vederlag i form nyemitteradeav an-

delar i B. Andelsbytesreglema därför inte tillämpliga i detta alterna-är
tiv.

alternativI 2 andelsbytesreglerna tillämpliga.är
alternativI gäller3 följande. Före transaktionen har A 100 andelar i

B värda styck. Efter1 transaktionen har 150 andelar värdaA 1,33per
styck. Transaktionen enligt utredningens uppfattning i detta fallärper

två deltransaktioner, nämligen andelsbyte ochsammansatt ett ettav
ovillkorligt ägartillskott.
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Vad gäller andelsbytesdelen transaktionen medges uppskov medav
beskattningen. Anskaffningsvärdet för de andelar förvärvatBsom

andelsbytesdelen transaktionen marknadsvärdetutgörsgenom av av av
de nyemitterade andelarna.

Till den del transaktionen kapitaltillskott skall enligt all-utgör ett
regler uttagsbeskattas för marknadsvärdetA de tillskjutnamänna av an-

delarna. sådant fallI Bzs anskaffningsvärde för de tillskjutnautgörs an-
delarna dessas marknadsvärde. Uppfylls villkoren i underprislagen,av
sker beskattning endast till det skattemässiga värdet de tillskjutnaav
andelarna. dessa fallI erhåller B värde anskaffningsvärdesamma som
för dem.

När det gäller storleken andelsbytesdelen och kapitaltillskotts-av
delen finns det för två tolkningar transaktionen.utrymme av

Andelsbytet sker först. får här frånMan utgå nyemissionenatt
sker till kurs innebär värdet de befintliga andelarnaatten som av
i inte förändras,A dvs. till Värdet de nyemitterade ande-av
larna då sammanlagt 50. erläggerA således förstär 50 kapital-
placeringsandelar i vederlag för de nyemitterade andelarna i A.

övriga kapitalplaceringsandelarnaDe överförs härefter till B
kapitaltillskott.genom

Kapitaltillskottet sker först. förstA kapitaltillskott medgör ett
33,33 kapitalplaceringsandelar. Värdet varje andel i blirBav
härigenom 1,33. Vid det efterföljande andelsbytet erlägger A
66,7 kapitalplaceringsandelar för de nyemitterade andelarna i B,

med denna tolkning tillsammans värda 66,67.ärsom

kanMan knappast någon tolkningarna rimligaresäga denatt är änav
andra. Eftersom kan genomföra transaktionen i form tvåparterna av
deltransaktioner i endera ordningsföljden, bör den för säljaren förmån-
ligaste tolkningen gälla, dvs. alternativet kapitaltillskottet sker först.att

följerDetta enligt utredningens uppfattning allmänna principer ochav
behöver därför inte lagregleras.

För tydlighets skull bör följande tilläggas. Antag före-att ett noterat
A, önskar köpa andelarna itag, företag,ett B,annat noteratupp

marknaden vederlag andelar i A.mot av
Det vanligt i sådana fall villkorenär i erbjudandet utformas såatt att

det noterade värdet de andelar i A lämnas vederlag ärav som som
högre det noterade värdet föreän erbjudandet de andelar köpsav som

Detta innebär inte transaktion föreliggerattupp. sammansatten utan
endast frånA sina utgångspunkteratt andelarna i harBatt ettanser
högre värde det noterade värdet.än
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Skatterättsnämnden har i förhandsbeskedsärende där omständig-ett
motsvarade dem i alternativ transaktionen iheterna i princip 3 ansett att

Riksskatte-sin helhet utgjorde andelsbyte enligt strukturregelnett
verkets rättsfallsprotokoll 22/97, Skatterättsnämndens beslut den

Förhandsbeskedet har i denna del fastställtsmaj26 1997. av
december framgårRegeringsrätten dom den 1997. Som det17 av

tillämpas för andelsbytenföregående bör denna lösning inte enligt de
enhetliga reglerna.

5.2.4.3 Turordning

säljare vid andelsbyte kan vid tidpunkten för transaktionen redanEn ett
inneha andelar i det köpande företaget gamla andelar. Likaså kan en
säljare köpa ytterligare andelar i det företaget andelar.nyasenare
Eftersom deendast avyttring andelarna skall utlösa be-mottagnaav
skattning uppskovsbelopp, behövs regel i vilken ordningav en om an-
delar i det köpande företaget skall avyttrade. Avyttring böranses anses
ske i följande ordning:

gamla andelar,
andelar,mottagna

andelar.nya

5.2.4.4 Tillämpning genomsnittsmetodenav

Enligt bestäms27 § 4 SIL anskaffningsvärdet för aktier ochmom.
finansiella instrument behandlas aktier i reavinsthänseendesom som
enligt den s.k. genomsnittsmetoden. anskaffningsvärdeSom detanses
genomsnittliga anskaffningsvärdet omkostnadsbeloppet enligt ter-
minologin i för24 § l SIL samtliga finansiella instrumentmom. av

slag och det avyttrade instrumentet beräknat grund-sortsamma som
val faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn till inträffadeav
förändringar beträffande innehavet.

frågaDen hur genomsnittsmetoden bör tillämpasärtassom nu upp
säljaren vid andelsbytenär sedan tidigare innehar andelar gamlaett

andelar i det köpande företaget A i exemplet nedan.
Antag har 10 gamla andelar i medAatt etten person, samman-

lagt anskaffningsvärde Varje andel10. har således anskaffnings-ett
värde på Vid andelsbyte erhåller S ytterligare andelar i10 Aett som
vederlag. Värdet de avyttrade andelarna för30, vilket värde deärav

andelarna skall anskaffade.nya anses
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genomsnittsmetodeninnebärsärskild regleringfrånvaroI att an-av
andelar i efter andelsbytetAskaffningsvärdet för och S:sen avvar

gamla andelarna före deSäljer de10+30/20 Skommer att vara
anskaffnings-avdraget för ökningenandelarna, kommermottagna av

förrän uppskovsbelopp be-bör inte medgestidigt avdragvärdet för
ekonomisk betydelse. Fallha någonOfta torde detta inteskattas. större

medför betydande ökningandelsbytekan emellertid tänkas när ett aven
genomsnittsmetodenför gamla andelarnaanskaffningsvärdet de om
modifieras sågenomsnittsmetodengrund härav börtillämpas. På sätt

andelsbyteföretaget tagits vidi det köpandeandelar ettemotatt som
företagetoch andra andelar islaginte sort somvara av sammaanses

innehas säljaren.som av

5.2.4.5 Fondemission och split

i det köpandereglering behövs för det fallet kapitaletsärskildEn att
fondemission, split eller lik-företaget fördelas flera andelarpå genom
fall anskaffningsvärdetnande förfarande. Karaktäristiskt för dessa är att

för de andelarna fördelas flera andelar. sådana situationerImottagna
bör kvarstående uppskovsbelopp fördelas.även

Efterföljande5.2.4.6 andelsbyte m.m.

andelsbyte enligt strukturregeln,andelar, mottagits vidAvyttras ettsom
andelsbyte på vilket strukturregeln tillämplig,är övertarnyttettgenom

vid andelsbytet det anskaffningsvärdede andelar dettas emot nyasom
först andelarna övertagit från de ursprungligende mottagna avytt-som

rade andelarna. Successiva andelsbyten enligt strukturregeln kan så-
ledes ske beskattning utlöses.utan att

Även enligt reglerna för internationella andelsbyten kan Successiva
andelsbyten ske beskattning utlöses. Uppskovet förs likasåattutan
vidare de andelarna andra andelar vid inter-ersättsmottagnaom av en
nationell fusion eller fission.

Vidare kan andelar tagits vid andelsbyte enligt struk-emot ettsom
turregeln internationellt andelsbyte beskatt-avyttras ett utan attgenom
ning utlöses. Tillämpas regelsystemen i den ordningen utlösesmotsatta
däremot beskattning.

Enligt de enhetliga reglerna bör uppskov föras vidare vid efter-ett
följande andelsbyten. Vidareföring bör ske efterföljandeäven om en
avyttring inte uppfyller kraven på andelsbyte grundatt ett attvara av
någon reavinst inte har uppkommit eller på grund reavinsten inteattav
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överstiger den kontanta ersättningen motsvarande för andelar ut-som
lagertillgångar.gör

Erhålls del vederlaget vid efterföljande andelsbyte i formetten av
kontanter, borde principiellt så andel uppskovetsett storav en av som

den andel kontantdelen hela vederlagetmot utgör tassvarar som av upp
till beskattning. Med hänsyn till kontant ersättning kan uppgå tillatt
högst 10 % det nominella värdet de aktierna bör dockmottagnaav av
detta praktiska skäl underlåtas.av

Möjligheten föra vidare uppskovsbelopp transaktioner iatt genom
flera led aktualiserar fråga tekniken för detta.en om

Antag skattskyldig, viss tid efter det han deltagit iatt att etten
andelsbyte har andelar i företaget enligt följande:A

gamla andelar: stycken,3
andelar: stycken,4mottagna

andelar: stycken.5nya

Vid andelsbyte säljer sina andelarF 12 i A och erhåller iett veder-nytt
lag andelar24 i företaget B.

möjlighetEn de uppskovsbeloppär knutnaatt att ärman anser som
till de 4 andelarna i A övergår 4/1224mottagna 8 de mot-av

andelarna i till samtligaB andelar i knutnatagna B uppskovsbeloppär
grund det andelsbytet. kräverDetta turordningsregel.av nya en
I till vad fallet med andelarna imotsats A turordningärsom var en

baserad på förvärvstidpunkter inte möjlig, eftersom andelarna i för-B
samtidigt. Frågan skulle kunnavärvats lösas så såvitt deatt avser ur-

sprungliga uppskovsbeloppen 3/1224 6 andelarna i Bav anses
gamla andelar, 8 andelar och 10 andelar.mottagnasom som som nya

Vid avyttring andelarna skulle den turordning föreslagits iav som av-
snitt 5.2.4.3 tillämpas i enlighet härmed.

lösningEn enligt det anförda medför emellertid det kan bliatt
komplicerat hålla reda de olika uppskovsbeloppen.att Utredningen
förordar därför lösning. Denna innebär de uppskovsbeloppatten annan

knutna till de fyraär ursprungligen förvärvade andelarna övergårsom
samtliga andelar24 vid det andelsbytet. Medtas emotsom nya

denna metod kommer uppskovsbeloppen för samtliga andelarmottagna
i företag alltid lika.ett att vara

Ett företag mottagit aktier i dotterföretag andels-ettsom ettgenom
byte kan komma dela aktierna till sinaatt med tillämpningut ägare av
Lex ASEA. I sådant fall kan det principiellt framståett rimligtsett som

uppskovsbeloppen inte beskattasatt övergår på de aktieägareutan som
utdelningen. Detta skulletar emellertidemot komplicera hanteringen av

Lex ASEA-utdelningar inte motiverat.sättett ärsom
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överlåtelsekoncernintern5.2.4.7 Efterföljande

tionde stycket gällerkoncernregeln i § 4 SILEnligt den s.k. 2 mom.
uppkomma juri-skall inteföljande. skattepliktig reavinst näranses en

aktie eller andel i handelsbolag,yrkesmässigt överlåterdisk ickeperson
juridisk till företag inomförening eller utländskekonomisk ettperson

förutsättning gäller moderföretaget i koncer-koncern. Som attsamma
ekonomisk förening, sparbank elleraktiebolag,är ettett en ennen

skadeförsäkringsföretag. säljande företaget får inteömsesidigt Det sam-
den i vilken det köpande företagettidigt ingå i koncern änen annan

andelen skall innehas led iöverlåtna aktien elleringår. Den ettsom
köpande företaget skulleverksamhet. Slutligen krävs detkoncernens att

Sverige det omedelbart efter förvärvet sålt andelen.ha beskattats i om
företaget,andelen säljs det köpande beräknas skatteplik-När senare av

tig reavinst eller avdragsgill reaförlust det säljande och detsom om
kontinuitet.köpande företaget utgjort skattskyldigen

företag, vid andelsbyte strukturregelnsäljande A, enligtOm ett ett
de andelama till företagöverlåter inommottagna ett annatsenare

koncern, innebär koncernregeln beskattning intenågonB, attsamma
sker hos och anskaffningvärde för andelama.A B Arsövertaratt

andelsbytet däremotHar skett enligt reglerna för internationella an-
delsbyten, beskattning uppskovsbelopputlöses hos På grundA.av
härav har i § första stycket införts bestämmelse22 IGOL atten om
strukturregeln skall tillämpas internationellt andelsbyte denett om
skattskyldige det.begär

kap. föreslår utredningen koncernregeln i tekniskt hänseendeI 9 att
skall utformas annorlunda det nuvarande. Enligt förslagetsättett än
får det företaget uppskovsäljande med beskattningen vinsten tillsav
det köpande företaget säljer den överlåtna andelen till företagett utan-
för koncernen. Beskattning utlöses det köpande företagetäven om
skiljs från koncernen företagetandelama i säljs eller påatt annatgenom
sätt.

Har företag förvärvat andelar i företagett ett annat ettgenom an-
delsbyte, bör de andelama kunna överlåtas till kon-mottagna ett annat
cemföretag uppskovsbelopp till beskattning.utan att tas upp
Utredningen föreslår detta möjligt regel detgörsatt attgenom en om
köpande företaget inträder i det säljande företagets skattemässiga
situation såvitt uppskovsbelopp.avser
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underprisöverlåtelse5.2.4.8 Efterföljande

kap.I har föreslagits4 uttagsbeskattning skall kunna underlåtasatt när
tillgång i näringsverksamhet överlåts ersättning eller tillutanen

underpris. Som villkor gäller bl.a. förvärvaren omedelbart efteratt
förvärvet skall skattskyldig för inkomst näringsverksamhet ivara av
vilken tillgången ingår. reglerDessa tillämpliga vid överlåtelseär även

andelar. Samma skäl talar för uttagsbeskattning inte skerattav som
talar för uppskovsbelopp inte skall till beskattningäven att tas upp om

andel överlåts underprisöverlåtelse. ställetI börmottagenen genom en
förvärvaren inträda i överlåtarens skattemässiga situation såvitt avser
uppskovsbelopp.

5.2.4.9 Efterföljande arv m.m.

Enligt strukturregeln övergår anskaffningsvärdet för de avyttrade an-
delarna på de andelarna. Det anskaffningsvärdetmottagna övertagna
följer de andelarna dessa övergår tillmottagna ägareom en ny genom

bodelning eller gåva eller fång inte jäm-testamente, annat ärarv, som
förligt med köp eller byte 24 § 1 tredje stycket SIL. beneñkEnmom.
övergång äganderätten till andelar medför imottagna överens-av
stämmelse härmed inte beskattning enligt strukturregeln. Enligt reg-
lerna för internationella andelsbyten utlöses däremot beskattning av
uppskovsbelopp andelar övergår tillmottagna ägareom en ny genom

benefikt fång.ett
vissa fallI torde andelsägares benägenhet delta i andelsbytenatten

påverkas negativt beskattning uppskovsbelopp utlöses vid döds-om av
fall och andra fall generationsskiften. Uppskovsbelopp bördärförav
föras vidare vid beneñka fång.

För underlätta för Skattemyndigheten hålla reda uppskovs-att att
belopp benefika fång bör för uppskovövertas krävassom attgenom
den anmäler till myndighetenägaren han uppskovet,övertarattnye
lämpligen under kalenderåret efter det kalenderår då förvärvetsenast
sken

5.2.4.10 Uttagsbeskattning

I punkterna och1 b1 anvisningarna till 22 § KL i utredningensa av
lagförslag finns bestämmelser uttagsbeskattning. Uttagsbeskatt-om
ning andel kan komma ske i falläven avyttring inteatt närav en ären
för handen. Detta fallet andelär delas ellert.ex. andelutom en om en
ingår i förvärvskälla grund dubbelbeskattningsavtaletten som av
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uttagsbeskattning, börSverige. Skerbeskattas ilängre skallinte
avyttring intetill beskattninguppskovsbelopp äventas omupp

föreligger.

Utflyttning5.2.4.11

uppskovsbeloppbeskattningfrågan hurdetta avsnittl tas avomupp
från Sverige.skattskyldige flyttarkan ske den utom

följdSverige tillgäller följande.strukturregeln FörEnligt ettatt av
tioårsregelnenligtsin beskattningsrättskall förloraandelsbyte inte när

beskattningutländskt företag, utlösesandelarnade ettmottagna avser
fall flyttarskattskyldige i sådantdenuppskovsbelopp ettomav

bestämmelse finns inte iliknandeandelsbytet. Någonutomlands efter
andelsbyten.för internationellareglerna

kunde möjlighetenligt de enhetliga reglernagäller uppskovVad en
såoch SIL kompletterasskattskyldighet i KLreglerna attattvara om

föralltjämt skattskyldigflyttar från Sverigeskattskyldig ärutsomen
fallemellertid Sverige ändå i mångaSannolikt skulleuppskovsbelopp.

dubbelbeskattningsavtal jfrpå grundförlora beskattningsrätten av
skattskyldighetsregler därförsvenskaavsnitt ändring5.2.2.1. En ärav

ändamålsenlig åtgärd.inte en
frånalternativet utflyttninghands liggandetillDet ärnärmast att

till beskattning. Frågamedför uppskovsbeloppSverige tasatt upp-upp
lösning förenlig med EG-rätten.kommer sådan ärom en

direktinnehåller inte någon bestämmmelseFusionsdirektivet som
avskattning kanfrånvaro bestämmelsetillåter lösningen. I omav en

uppskovsbelopp denSverige förlora beskattaemellertid rätten att om
bedömning med hänsyn tillskattskyldige flyttar Utredningens ärut.

förenlig med fusionsdirektivet jfr avsnitt 5.2.2.1.detta lösningen äratt
friaktualiseras bestämmelserna rörlig-Vad gäller Romfördraget om

het för och kapital.personer
fri rörlighet för gäller iBestämmelserna personerom personer

egenskap arbetstagare bestämmelser kan därför inteart. 48. Dessaav
tillämpliga i det diskuterade fallet.vara

Enligt alla för kapitalrörelser mellan73b skall restriktionerart.
medlemsstater mellan medlemsstater och tredje land för-samt vara
bjudna. utflyttningDet tveksamt andelsägare kan betecknasär om av en

kapitalrörelse i fördragets falletmening. Om så ändå skullesom en vara
kommer 73d i bilden. Enligt denna artikel gäller bl.a. be-art. att
stämmelserna skalli 73b inte påverka medlemsstaternas rättart. att
tillämpa bestämmelsersådana i sin skattelagstiftning skiljer mellansom
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olika bostadsort eller har investerat sitt ka-skattebetalare harsom som
bedömning för det fallpital olika Utredningenspå är att- attort. art.

regel avskattning73b tillämplig 73d tillåterär art. en om av upp--
utflyttning.skovsbelopp vid

utredningen regelSammanfattningsvis att attanser en om upp-
stridertill beskattning vid utflyttning inteskovsbelopp skall mottas upp

EG-rätten.
beskattningsrätt vid utflyttning detsäkerställa SverigesFör äratt

skatteninte nödvändigt på grundteoretiskt att attsett av
utflyttningen.uppskovsbelopp till beskattning betalas vid Dettas upp

dubbelbeskattningsavtal Sverige efter utflyttningstrider inte attmot
fastställd skattefordran. praktiken tordekräver betalning Iav en

för få kännedomemellertid möjligheterna Sverige avyttringatt om av
andelar och driva skattefordran många gånger små.mottagna att vara

Utredningen därför skatten grund uppskovsbeloppatt attanser av
skattas skall betalas på gång.enav

5.2.4.l2 Skatteflykt

dettaI avsnitt behandlas först den skatteflyktsproblematik för-ärsom
enad med andelsbyten generellt. Därefter särskild skatte-tas upp en
flyktsmöjlighet vid avyttring kvalificerade andelar i fåmansföretag.av

generella fråganDen

Uppskovsreglerna i IGOL och 27 § 4 SIL och därmed deävenmom. -
föreslagna enhetliga reglerna bygger antagandeett att statensom-
skatteanspråk vinst depå på avyttrade andelarna fak-kvarstår ochen
tiskt kommer realiseras förr eller Ser endast till meka-att senare. man
niken i reglerna detta antagande inte realistiskt i alla situationer.är

Antag företag, iA, koncern andelar koncer-t.ex. att ett ägeren som
önskar sälja kan då i frånvaroMan motverkandeexternt.nen av reg--

ler förfara så i förberedandeA säljer andelarna tillatt ett steg ett an--
företag i koncernen, B, vederlag nyemitterade andelarnat i B.mot av

Enligt uppskovsreglerna erhåller marknadsvärdetB de nyemitteradeav
andelarna anskaffningsvärde för de förvärvade andelarna. Koncer-som

kan härefter säljaB andelarna beskattning. Be-externt utannen genom
håller koncernen andelarna i så längeB den existerar, vilket inte
behöver innebära någon uppoffring, har skatteanspråk påstatens
vinsten på de avyttrade andelarna i praktiken gått förlorat enligt de
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andelarna denkan koncernen inte sälja ienhetliga reglerna B utan att
uppskjutna beskattningen utlöses.

där det köpande företaget inte till-förfaranden kan tänkasLiknande
säljande företaget i utgångsläget.dethör koncernsamma som

skatteförmåner grund förfaranden dettasyfte hindraI att avav
strukturregeln infördes tidigareslag vid andelsbyten enligt nämntssom

femte stycke i SIL. Enligt de reglerna,nyligen 27 § 4ett mom. nya som
juri-efter den maj gjortstillämpas överlåtelser 5 1997 som av annan

endastgäller följande. Skatteuppskov medgesdisk dödsbo,änperson
de överlåtna andelarna noteradeandelar i det företag ärgett utsomom

sig marknads-det köpande företaget har erbjuditbörs och att
detta företag. Föreliggervillkor förvärva samtliga andelar imässiga

får medge villkoren inte skall tillämpas isärskilda skäl, regeringen att
fall.enskiltett

materiella bestämmelser finns inte i reglernaNågra motsvarande om
internationella andelsöverlåtelser. finns i be-Däremot 25 § IGOL en

skatteflykt omfattar bl.a. internationella andels-stämmelse mot som
gäller följande. Medför, såvitt intressebyten. Enligt denna är ettav nu,

andelsbyte, eller i förening andra rättshand-internationellt medensamt
lingar, vid tillämpning uppskovsregeln otillbörlig skatteförmånav en
för kanden skattskyldige, och det skattefönnånen utgjort ettantas att
huvudskäl förfarandet, skall uppskovsregeln inte tillämpas.för

förarbetena till IGOL gjordes följande uttalande i anslutning tillI
denna bestämmelse 1994/95:52prop. 67.s.

Det ligger i sakens det inte kan i vilka fallnärmarenatur att anges
skatteförmån bör otillbörlig. förutsättning torde dockEnen anses

normalt förmånen består definitiv befrielse frånattvara av en
svensk skatt och inte endast skatteuppskov. förfarandet fram-Omett

affärsmässigtstår meningslöst, kan det också ligga tillnärasom
hands förfarandetsyftet med erhålla otillbörligatt anta att attvar en
skatteförmån. förfarandetMedför inte den totala skatte-att
belastningen för minskar, torde dock normalt affärsmässigaparterna
skäl kunna förutsättas. Vidare torde i allmänhet betydelse börastor
tillmätas varaktigheten den struktur skapas för-av som genom
farandet. Om vid andelsbyte det förvärvande bolagett.ex. ett senare

andelarna i det förvärvade bolaget kunna lämnaavyttrar utan att en
plausibel affärsmässig förklaring till det samlade förfarandet, kan
det finnas anledning ifrågasätta skattelättnad skall medges föratt om
andelsbytet.

Regler de i det femte stycket i 27 § 4 SIL inte möjligaärsom nya mom.
enligt fusionsdirektivet. övrigt detFör tveksamt det finnagårär attom
mekaniskt verkande regler skatteflykt effektivaärmot utan attsom
hindra samhällsekonomiskt önskvärda andelsbyten. Enligt utredningens
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skatteflyktsklausul den bästa lösningen. Frågabedömning är en
tillbakakan nöja sig med falla på deuppkommer härvid attom man

skatteflykt.bestämmelserna i lagen 1995:575allmänna mot
lag-skatteflykt reformerades i vissa hänseendenLagen mot genom

kraft den januari Enligt denstiftning i 1 1998.1997 trätt nyasom
till rättshandlinglydelsen skall hänsyn inte tas omen

tillsammans med rättshand-rättshandlingen, eller annanensam
medför väsentlig skatteförmånling, i förfarandeingår ett som en

för den skattskyldige,
direkt eller indirekt medverkat i rättshand-den skattskyldige

lingen eller rättshandlingama,
med till omständigheterna kan haskatteförmånen hänsyn antas

övervägande skälet för förfarandetutgjort det och
grundval förfarandet skulle strida lag-taxering på moten av

stiftningens syfte det framgår skattebestämmelsernassom av
allmänna utformning och de bestämmelser direkt tillämp-ärsom
liga förfarandet.eller har kringgåtts genom

Skatteflyktslagen allmän i den meningen den tillämpligär är överatt
bl.a. hela förområdet inkomstbeskattningen. Med hänsyn härtill rek-är
visiten i lagen i den lydelsen utformade med betydandeäven nya- -
försiktighet.

Bestämmelserna andelsbyten innebär från principenett avstegom
reavinst skall beskattas den uppkommer. står klartDetnäratt atten en

mekanisk tillämpning reglerna i vissa fall kan leda till attav
detskatteuppskov medges i situationer inte framstår motiveratnär som

och där uppskovet i praktiken innebär reavinst blir skattefri. Fallatt en
detta slag fångas enligt utredningens uppfattning bäst ettav genom

otillbörlighetsrekvisit sådant det i IGOL.som
I mening kan naturligtvis det strider syftet med lag-sägas att moten

stiftningen medge otillbörliga skatteförmåner. Såvitt utredningenatt
kan bedöma innebär emellertid det fjärde rekvisitet i Skatteflyktslagen

för tillämpningen lagen begränsas i förhållande till vadatt utrymmet av
skulle ha varit fallet lagen i stället hade byggt otillbörlig-ettsom om

hetsrekvisit. kanDet tänkas Skatteflyktslagen i dess utformning iatt nya
praxis kommer tillämpas sådant det finns grund föratt sättett att att

den skulle effektivt motverka skatteflyktsbetonade andelsbyten.anta att
Detta kan emellertid inte bedömas för närvarande. Med hänsyn härtill

i fall tills tillräckliga erfarenheterär vunnits hurvart skatteflykts-av
lagen i dess lydelse kommer tillämpas otillbörlighetsrekvisitatt ettnya
utformat efter förebild skatteflyktsklausulen i föredraIGOL i deattav
enhetliga reglerna framför skatteflyktslagens fjärde rekvisit.
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skatteförmånenkrävdesskatteflyktslagenlydelsenäldredenI attav
förfarandet.skälet förhuvudsakligautgjort dethaskulle kunna antas

detförmånen utgjorttillräckligtdet över-lydelsenEnligt den attärnya
utgjortskatteförmånen hari IGOLVillkoretvägande skälet. ettär att

deavsiktsrekvisitet iUtredningenförfarandet.förhuvudskäl attanser
lydelsenanslutning till denutformas ibörenhetliga reglerna avnya

skatteflyktslagen.
skatteförmånenskatteflyktslagen skalllydelsenEnligt den avnya

skatteför-krävs endastIGOLskatteförmån. Imedföra väsentlig atten
väljas.skatteflyktslagen börLösningen enligtoväsentlig.intemånen är

reglerna bestäm-de enhetligaSammanfattningsvis bör i tas en
medgesinte börmelse uppskovatt omom

rättshandlingar,förening med andraeller iandelsbytet, ensamt
medför otill-uppskovsbestämmelsernavid tillämpning enav
väsentlig ochför skattskyldigeskatteförmån denbörlig ärsom

övervägande skäletutgjort detskatteförmånendet kan attantas
förfarande.för

anslutning till bör1994/95:52 i 25 § IGOLanförts iDet varaprop.som
skatteflyktsklausulen i de enhet-vid tillämpningenvägledande även av

förut-gäller uttalandetklarläggande.liga reglerna, med Detta attett en
tillämplig normalt tordeklausulen skallsättning för attatt varavara

från svensk skatt och intedefinitiv befrielseförmånen består en-enav
finns skälomständigheten detdast skatteuppskov. Den att att anta attett

de andelarna i detkommer behållasäljande företag mottagnaattett
föregående-jfr beskrivningen i detobestämd tidköpande företaget

hindraskatteflyktsförfaranden bör intemekanismen i tänkbara attav -
skatteflyktsklausulen tillämpas.

skatteflyktsbe-frågor tillämpningEnligt IGOL prövas avom
första Enligt den äldrestämmelsen Skattemyndigheten instans.somav

Skatte-länsrätten första instans.lydelsen skatteflyktslagenav var
skatteflyktslagen i förstaflyktskommittén föreslog tillämpningenatt av

skattemyndigheten. Med hänsyn till deninstans skulle flyttas ned till
genomfördes detta emellertidremisskritik riktades förslagetmotsom

inte 1996/97:170 ff.prop. 48s.
lagstiftningsärendet reforme-bakgrund bedömningen iMot av om

ring skatteflyktslagen föreslår utredningen tillämpningen i förstaattav
instans skatteflyktsbestämmelsen i de enhetliga reglerna skall skeav
hos länsrätten.

Vid tillämpning skatteflyktsbestämmelsen i kanIGOL ompröv-av
ning taxeringen ske till den skattskyldiges nackdel inom ompröv-av
ningstiden fem oberoendepå år den skattskyldige lämnat oriktigav om
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uppgift eller underlåtit lämna uppgift. En motsvarande bestämmelseatt
bör föras i de enhetliga reglerna.

tidigare anförts börSom skyddet skatteflyktsbetonade förfaran-mot
den stärkas ytterligare villkor avseende bestämmande infly-ettgenom
tande för det köpande företaget avsnitt 5.2.2.7.

Enligt lagen förhandsbesked§ 1951:442 i taxeringsfrågorl fårom
förhandsbesked lämnas det synnerlig vikt för sökanden.ärom av
Gäller ansökningen fråga tillämpning skatteflyktslagen, behöverom av
det inte synnerlig vikt för sökanden förhandsbesked lämnasattvara av

det räcker det vikt. börDetsamma gälla det frågaärutan att ärav om
tillämpning skatteflyktsbestämmelsen i de enhetliga reglernaom av om

andelsbyten.
I lagrådsremiss har föreslagitregeringen lag för-en en ny om

handsbesked i taxeringsfrågor. Enligt denna får förhandsbesked lämnas
det vikt för sökanden. lagförslagetAntas riksdagen, för-ärom av av

faller utredningens förslag i det föregående stycket.närmast
Det kan inte uteslutas i något fall skatteflyktslagen inteatt men

skatteflyktsbestämmelsen i reglerna andelsbyten tillämplig.ärom
Reglerna andelsbyten bör därför inte undantas från tillämpningsom-om
rådet för skatteflyktslagen.

Kvalificerade andelar fåmansföretagi

I frånvaro motverkande regler skulle aktiv delägare i fåmans-ettav en
företag kunna genomföra försäljning företagetandelarna iexternen av

först vid andelsbyte sälja andelarna till företag,att ett ett annatgenom
A, delägaren, eventuellt tillsammansägs med närstående. Asom av
erhåller marknadsvärdet anskaffningsvärde för andelarna och kansom
därför sälja dem beskattning. Delägaren kan sedan låta förvärvaAutan

aktieportfölj eller liknande. blir dåA förvaltningsföretag, vilketetten
innebär utdelningar vidareutdelas inte beskattasatt mottagna som
hos A.

Normalt torde den föreslagna skatteflyktsbestämmelsen bli tillämp-
lig på förfaranden detta slag. Eftersom förfarandet låter sig beskrivasav
i lagtext bör det ändå särskild reglering.stoppas genom en

Regleringen bör fall där köparenäven utländskt företagär ettavse
vilket bestämmelser motsvarande de svenska bestämmelserna för

förvaltningsföretag kan tillämpliga. Närmare bestämt bör den utgåvara
från situationen avyttringen kvalificerad andel i fåmans-att avsett etten
företag och säljaren efter förvärvet, eventuellt tillsammansatt med när-
stående, andelar med fjärdedeläger eller i detrösternaen av mer
köpande företaget. Skälet till inte endast fall med röstmajoritetatt bör
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mellan till fyra delägaresamordnade förfarandenomfattas är att upp
bör fångas in.

för uppskov skall medges krävas detsituation bör detdennaI attatt
till huvudsaklig del bestårverksamhet åtminstoneköpande företagets

dotterföretag bedriver rörelse.innehav andelar irörelse eller somavav
verksamhet innehav kontantaMed "rörelse" bör än avavses annan

"dotterföretag" börvärdepapper. Medmedel eller förvaltning avsesav
harköpande företaget direkt eller indirektföretag i vilket detett

oklarheter uppkommadenna definition bör interöstmajoriteten. Med
köpandemoder-dotterbolagsförhållande råder dethuruvida närett

utländskt.företaget är
detrörelsevillkoret vid avyttringen ändrasUppfylls senaremen

uppfylls, börköpande företagets verksamhet så villkoret inte längreatt
dock gälla endastavskattning ske uppskovsbelopp. Detta bör omav
tidpunkten för föränd-säljaren tillsammans med närstående vidäven

ringen verksamheten andelar i det köpande företaget med minstägerav
verksamheten inte ändras börfjärdedel Kravetrösterna. atten av

tjugonde efter förvärvet.gälla utgången det årett.o.m. av
skatteflyktsregel behövs grund denMed hänsyn till denna påatt av

lagstiftningen beträffande aktiva delägare i fåmans-speciella svenska
företag regeln förenlig med fusionsdirektivet.utredningen ärattanser

delägarna i fåmansföretag, överlåta andelarna iOm ett attsom avser
företaget till företag dem, önskar behållaägsett annat avsom

omvandla dethandlingsfriheten skattekonsekvenseratt utansenare
förvaltningsföretag,köpande företaget till har de möjlighet göraett att

detta genomföra överlåtelsen underprisöverlåtelse iattgenom som en
stället för andelsbyte.ettsom
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och fissionerFusioner6

fusioner mellan svenska aktiebolag finns iCivilrättsliga regler om
aktiebolagslagen Liknande regler finnskap. 1975: l385,ABL.14 även

svenska företag andra associationsformer.för fusioner mellan av
används i regel aktiebolagdetta betänkandeI sätttermen samma

omfattar- aktiebolagi och vilket innebärKL SIL, att utomtermensom
enligt bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag. detABL Iäven-

aktiebolagföreliggande kapitlet emellertid med endasttermenavses
enligt ABL.

skattemässig reglering syftar till underlätta fusionerEn attsom
Ävenmellan svenska företag finns i i vissa andra2 § 4 SIL.mom.

förlagar, lagen 1993:1539 avdrag underskott närings-t.ex. om av
finns Skatteregler fusioner.verksamhet UAL om

Vad gäller fusioner mellan svenska och utländska företag lade EU-
framkommissionen år 1985 förslag till tionde bolagsdirektivett ett om

internationella fusioner mellan företag i olika EG-länder 85/COJ.
23/11. Förslaget har inte antagits. närvarande det inteFörännu är
möjligt genomföra fusioner mellan svenska och utländska företag.att

det civilrättsliga skäl inte går genomföra fusionerTrots att attav
mellan företag i olika EG-länder förpliktas medlemsstaterna i direk-ett
tiv, det s.k. fusionsdirektivet 90/434/EEG, i sina lagstiftningar in-att
föra sådana skattemässiga regler föreskrivs i direktivet syftei attsom
underlätta internationella fusioner. Sverige har regler baserasI som
direktivet införts lagen 1994:1854 inkomstbeskattningengenom om
vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG IGOL.

Den grundläggande idén med reglering för de deltagande före-en
syftar till skattemässigt underlätta fusioner fusionentagen att är attsom

inte skall utlösa beskattning hos det överlåtande företaget. ställetI
medges uppskov med beskattningen det Övertagande före-attgenom

inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situationtaget -
skattemässig kontinuitet råder mellan det överlåtande och det över-
tagande företaget. Detta uttrycks enkelt och rakt sak i medanIGOL,
i 2 § 4 SIL i princip detsamma uttrycks omständligt ochettmom.
delvis otympligt Utredningen föreslår de gällande regleringarnasätt. att

beskattningen de deltagande företagen vid fusioner i 2 § 4av av mom.
SIL och IGOL enhetlig reglering bygger lag-ersätts av en som



och fissioner218 F usioner SOU 1998:1

stiftningstekniken i Enligt förslagetIGOL. skall regleringen itas en
särskild lag, lagen uppskov med beskattningen vid fusioner, fissio-om

och verksamhetsöverlåtelser füsionslagen.ner
Beskattningen de deltagande företagen i fusion behandlas iav en

avsnitten 6.1-6.4. Beskattningen till det överlåtande företagetägarnaav
eller de överlåtande företagen vid andra fusioner sådana då helägtän ett
dotterföretag går i sitt moderföretag i avsnitt 6.5.tasupp upp

svensk associationsrättI saknas regler delning företag,om av
fission. naturligaAv skäl finns inte heller Skattemässiga regler om
fission mellan svenska företag. I den s.k. behandlasLex ASEA, isom
kap. 10, finns Skatteregler syftar till underlätta substitutatt sortssom en
för fission består i aktierna i dotterföretag delas ut.att ettsom

Skattemässiga regler fission internationella fissioner finnsom - -
däremot i fusionsdirektivet och till följd härav i likhetIGOL. Iäven
med reglerna internationella fusioner saknar reglerna inter-om om
nationella fissioner för närvarande praktisk betydelse. Lika fullt måste
Skatteregler internationella fissioner finnas i svensk lagstiftning.om

framstårDet sannolikt Aktiebolagskommittén kommer läggaatt attsom
fram förslag nationella fissioner under år 1998. Skattereglerom om
fission kan utformas i anslutning till regleringen för fusioner.nära
Utredningen reglerna för fissioner bör generellävenattanser ges en
utformning.

reglering för fusionerDen och fissioner utredningen föreslår ärsom
således i huvudsak praktiskaAv skäl inriktas den följandegemensam.
framställningen fusioner. särregler för fissionerDe behövs be-som
handlas i avsnitt 6.6.

avsnitt behandlasI 6.7 den speciella situationen tillgångarna vidatt
fusion belägna utomlands. avsnittI 6.8 risken för skatteflyktär tasen

upp.

1 Definitioner

dettaI avsnitt föreslås definition sådana ombildningar bören av som
fusion i skattehänseende och omfattas regler uppskovanses som av om

med beskattningen. Vidare fastläggs betydelsen det företagsbegreppav
används fusionsdefinitionen.i skatterättsligaDet begreppet fissionsom

definieras i avsnitt 6.8.
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Fusion6.1.1

definition fusionNågon särskild skattemässig finns inte i 2 § 4av mom.
bestämmelserna fusion i gällerSIL. stället vidI momentetatt omanges

fusioner. fråga följande:vissa uppräknade Det ärtyper av om

kap. helägt dotteraktiebolagFusion enligt 14 22 § ABL. Ett går
i sitt moderaktiebolag.upp

enligt kap. och lagen ekono-Fusion 12 3 8 1987:667 om
föreningar absorption, kombinationmiska helägt dotter-ettresp.

föreningaktiebolag till ekonomisk går i föreningen.en upp
Fusion enligt kap. och bankaktiebolagslagenll 1 18

absorption och kombination helägt1987:618 dotter-ettresp.
bolag i sitt moderföretag.går upp
Fusion enligt kap. och sparbankslagen7 2 8 1987:619
absorption, kombination helägt dotteraktiebolag tillettresp. en
sparbank går i banken.upp
Fusion enligt kap. och lagen10 2 8 1995:1570 om
medlemsbanker absorption, kombination helägt dotter-ettresp.
aktiebolag till medlemsbank går i banken ochen upp

enligtFusion kap. och försäkringsrörelselagen15 l 18a
gäller1982:713 försäkringsaktiebolag; absorption och

kombination helägt dotterbolag går i sitt moder-ettresp. upp
företag.

Vid ellerabsorption går flera överlåtande företag iett över-ettupp
tagande företag. omfattarTermen egentligen fallet helägtäven ettatt
dotterföretag går i sitt moderföretag. I detta kapitel användsupp
emellertid inte det fallet. Kombination innebär två ellertermen att
flera överlåtande företag går i Övertagande företag de bild-ettupp som
ar.

Fusion enligt kap.14 § ABL absorption1 och kombination
omfattas inte reglerna i § 42 SIL.av mom.

Ett genomgående inslag i de civilrättsliga definitionerna i de
nämnda lagrummen det överlåtande företaget upplöses lik-är att utan
vidation. Vid absorption och kombination enligt ABL, bankaktie-
bolagslagen och försäkringsrörelselagen fusionsvederlaget tillutges
aktieägarna i det överlåtande företaget eller de överlåtande företagen.
Motsvarigheten till detta vid absorption och kombination enligt lagarna

ekonomiska föreningar och medlemsbanker med-är attom om
lemmarna i överlåtande företag blir medlemmar i det Övertagandeett
företaget en medlemsbank särskilt reglerad form ekonomiskär en av
förening. Sparbanker saknar eller liknande intressenter. frågaägare I
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förekommerenligt sparbankslagenkombinationabsorption ellerom
eller dylikt.fusionsvederlagdärför inte något

och kombination enligt ABL,vid absorptionFusionsvederlaget
ak-Försäkringsrörelselagen skallochbankaktiebolagslagen utgöras av

båda.kombinationkontanter ellertier eller aven
förfarandeenligt IGOLinternationell fusionMed ett som upp-avses

Följande villkor:fyller

och skuldersamtliga tillgångarflera Företagseller övertasEtt av
Företag.annatett

upplösesde överlåtande FöretagenFöretaget elleröverlåtandeDet
likvidation.utan

överlåtande Företaget ellerandelsägare i detVederlag till andra
Övertagande Företaget skall utgå iFöretagen detde överlåtande än

Företaget. Vederlag fårdet Övertagande Somform andelar iav
ersättning får överstigadock intelämnas Kontantäven pengar.

värdet de andelar lämnasdet nominella10 % somav somav
Vederlag.

fusionsvederlaget täckerbeskaffenhetenfrån villkoretBortsett avom
i de lagrum idefinitionen i definitionerna 2 § 4IGOL mom.som anges

i deFöreslår med hänsyn härtill begreppet fusionSIL. Utredningen att
utformas efter definitionen i IGOL.enhetliga reglerna Imönster av

beskaffenhetendefinitionen dock inte något villkorbör tas avom
Framställningen återkommer till den frågan.fusionsvederlaget. Närma-

Följandefusion ombildning uppfyllerbestämt bör medre avses en som
villkor:

ochflera Företags samtliga tillgångar skulder andraellerEtt samt
Företag.förpliktelser övertas ett annatav

eller de överlåtande företagen upplösesöverlåtande FöretagetDet
likvidation.utan

Äger detinte det Övertagande Företaget samtliga andelar i över-
låtande Företaget eller de överlåtande Företagen, skall fusions-
vederlaget betalas till andelsägarna i det överlåtande Företaget
eller de överlåtande Företagen andra andelsägare detän över-
tagande Företaget.

Det i den Följande framställningen "överlåtande Företag"sägssom om
gäller, det finns flera överlåtande företag, och dessa.vart ettom av
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6.1.2 Företag

företag bör de enhetliga reglerna fusion gällaSåvitt gäller svenska om
försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningarför aktiebolag, bank- och

sparbanker.inkl. medlemsbanker och
iföretag de överväganden gjortsdet gäller utländskaNär är som av-

fråga köpa-fråga vilka subjekt kan komma isnitt i5.2.2.2 somom som
beträffandetillämpliga fusioner. Huvud-vid andelsbyte ävenettre

företaget skall utländskt bolag i denregeln bör således att ettvara vara
i andra stycket SIL. kan möjligenmening 16 § 2 Detanges mom.som

omfattasföretag hemmahörande i EG-landförekomma ärett ettatt som
Ävenutländskt sådanafusionsdirektivet det inte bolag.ärtrots att ettav

överlåtande eller Övertagande företag vidföretag bör kunna vara en
fusion.

förslaget underprisöverlåtelserlikhet med vad gäller enligtI som om
fusion inte gälla beträffande bostads-bör de enhetliga reglerna om

föreningar bostadsaktiebolag, investmentföretag eller utländskaeller
skadeförsäkringsföretag jfr avsnitten under och under4.2.2.2, 4.3.5,
Utländska juridiska Med hänsyn till de särskilda beskatt-personer.
ningsregler gäller för dessa företag får lösningen förenligsom anses
med fusionsdirektivet.

Innebörden6.2 uppskovav

utgångspunkterAllmänna6.2.1

Enligt utredningens mening ligger det till hands i skatte-närmast att
hänseende fusionuppfatta avyttring det överlåtande före-en som en av

tillgångar, vid vilken vederlaget består det Övertagandetagets attav
företaget för det överlåtande företagets skulder ochövertar ansvaret
andra förpliktelser. alternativtEtt fusionsvederlagetsynsätt är ävenatt

vederlag skulle saken detså överlåtande företagetutgör attman se-
egentligen berättigat till fusionsvederlaget dettaär attmen genom reg-
leringen i såvitt gäller aktiebolag kap.14 1 § ABL tillöverstyrs- -

före lagändring med verkan fr.o.m. år erladesägarna 1995en
fusionsvederlaget till det överlåtande företaget, sedan skiftade utsom
det till aktieägarna.

Finns det övervärden i det överlåtande företaget, innebär utred-
ningens vederlaget värdet övertagandetsynsätt att utgörs av av av-

för förpliktelserna uttagsbeskattning enligt punkt Gärdelansvaret att-
stycket anvisningarna till 22 aktualiseras§ KL i frånvaroav av
särskilda regler de i 2 § 4 SIL och i IGOL. Föreligger detsom mom.
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uttagsbeskattning, blir resultatet skattemässigsärskilda skäl mot
överlåtande och det Övertagande företaget i denkontinuitet mellan det

Övertagande företaget ha anskaffat de överlåtnameningen detatt anses
värdet ansvarsövertagandet.tillgångarna för av

Särskilda bestämmelser beskattning6.2.2 avom
fusioner enligt gällande rätt

fusio-fråga enligt kap. och de andra slagfusion 14 22 § ABLI avom
jfr avsnitt finns det antali SIL 6.1.12 § 4 ettner som anges mom.

syftar till skattemässig kontinuitet. detbestämmelser i Imomentet som
i punktform i den ordning de före-följande refereras bestämmelserna

kommer i lagtexten.

ochlager, fordringar liknande tillgångar hos det ÖvertagandeHar
företaget tagits till högre värde det värde, gäller iänettupp som
beskattningsavseende för det överlåtande företaget, skall det
Övertagande företaget mellanskillnaden intäkt.ta upp som

byggnad, markanläggning, maskin eller inventarium,Har annat
ellerhyresrätt tillgång goodwills övertagits,patenträtt, naturav

skall vid beräkning värdeminskningsavdrag och vadav av som
återstår oavskrivet tillgångens anskaffningsvärdeav anses som

det överlåtande och det Övertagande företaget utgjortom en
skattskyldig.

inventarier ellerHar andra tillgångar, får skrivas enligtsom av
reglerna för räkenskapsenlig avskrivning, övertagits och har
dessa tillgångar i det Övertagande företagets räkenskaper tagits

till högre värde vad följer punkt har detänettupp som av
Övertagande företaget efter fusionen tillämpa räken-rätt ävenatt
skapsenlig avskrivning. förutsättningSom gäller skillnadenatt

intäkt under det beskattningsår då fusionentas somupp genom-
förs eller med tredjedel för det beskattningsåret och ochvarten

de två följande beskattningsåren.ett närmastav
Har skog övertagits, skall beträffande skogens anskaffningsvärde
och gällande ingångsvärde det överlåtande och detanses som om
Övertagande företaget utgjort skattskyldig.en

betalningsansvarHar för framtida utgifter övertagits och har det
överlåtande företaget medgetts avdrag för utgifterna, skall ett
belopp avdraget intäkt hos detmotsvarar tas över-som upp som
tagande företaget. Avdragsrätten för det Övertagande företaget
skall med utgångspunkt i de förhållanden gällerprövas vidsom
utgången beskattningsåret.av
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Fusionen skall inte leda till skattepliktig reavinst eller avdragsgill
reaförlust för något de deltagande företagen. Avyttras till-av
gångar övertagits fusionen,vid skall vid bedömandetsom av
frågan skattepliktig reavinst eller avdragsgill reaförlustom upp-
kommit det överlåtande och det Övertagandeanses som om
företaget utgjort skattskyldig.en
Enligt § gäller följande.2 14 SIL frågaI juridiskamom. om

dödsbon medges avdrag för förlust vid avyttringutompersoner
aktier och tillgångar, behandlas aktier i reavinst-av som som

hänseende, endast vinst vid avyttring sådan tillgång.mot av
Uppkommer underskott, behandlas det vid taxeringen för det

följande beskattningsåret förlust vid avyttringnärmast som av
aktier e.d. Begränsningen gäller inte för näringsbetingade till-
gångar. Bestämmelserna brukar kallas för "aktiefållan". Det

företagetÖvertagande har till avdrag för underskott,rättsamma
i 2 § 14 SIL, det överlåtande företagetsom avses mom. som

skulle ha haft fusionen inte Om det Övertagandeägtom rum.
företaget fåmansföretag vid utgången det beskatt-ettvar av
ningsår då fusionen eller det överlåtande företagetäger rum var

sådant företag vid ingången beskattningsåret föreett närmastav
det beskattningsår avslutas fusionen, krävs dock attsom genom
det Övertagande företaget ägde nio tiondelar aktierna iänmer av
det överlåtande företaget vid den sistnämnda tidpunkten.

sambandI med sådana fusioner, de aktuella reglerna gällersom
för, skall uttagsbeskattning det överlåtande företaget inte ske.av

Bestämmelser fusion finns i del andra skatteförfattningarävenom en
SIL. Enligt 12 § UAL skall vid tillämpningän lagen det överlåtandeav

och det Övertagande företaget och företag. vissEnettanses som samma
begränsning, hänger med den s.k. koncernbidragsspärren,som samman
föreligger dock. Liknande kontinuitetsregler finns i 7 § lagen
1993:1538 periodiseringsfonder och 9 § lagen 1990:663om om
ersättningsfonder.

Enligt 8 IGOL§ skall vid internationell fusion det överlåtandeen
företaget inte beskattas eller medges avdrag för förlust. Det över-
tagande företaget inträder enligt 9 § IGOL i det överlåtande företagets
ställe vid beräkning beskattningsbar inkomst med i lagen angivnaav
undantag.
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överväganden6.2.3

börhuvudalternativ för uppskovtvåfunnitUtredningen har över-att
vägas närmare.

företaget fördet överlåtandebeskattasalternativEnligt det ena,
till bl.a.fusionen.avslutas Hänsyndet beskattningsår tasgenomsom

fordrings- ochpågående arbeten,lager,utgående balansposterin- och
anvisningar-jfr punkt första stycketavsättningar, 1skuldposter samt av

förhållandenagrundas påutgåendetill 24 § KL. De posterna ome-na
fusionen med-upplöses. Självaöverlåtande företagetdetdelbart innan

hos detbeskattning. utgåendeDeför däremot inte någon över-posterna
Övertagandehos detingåendebehandlaslåtande företaget postersom
överlåtandeföretaget i detdet Övertagandeövrigt inträderföretaget. I

blir taxeringensådan dennaskattemässiga situationföretagets genom
i fråga inventariergällernämnda beskattningsåret. Detför det t.ex. om

anskaffningskostnader och gjordaanskaffningstidpunkter,beträffande
värdeminskning.avdrag för

beskattas föröverlåtande företaget inteinnebär detAlternativ 2 att
fusionen.avslutas Detbeskattningsårinkomst under det genomsom

överlåtande företagets skatte-inträder helt i detÖvertagande företaget
ha be-Övertagande företagetsituation. Bl.a. skall detmässiga anses

beskatt-verksamhet från ingångendrivit det överlåtande företagets av
Övertagandeöverlåtande företaget. Inkomsten hos detningsåret för det

beräknasdå fusionen medföretaget för det beskattningsår äger rum
förhos det överlåtande företagetingående balansposternahänsyn till de

utgåendefusionen och dedet beskattningsår avslutas genomsom
Övertagande företaget.balansposterna hos det

kontinuiteten enligtmed säkerhetgår knappastDet avgöraatt om
osäkerhet vidlåderalternativ eller Samma§ SIL 12 4 mom. avser

dock uppfatt-Under tid tordefusionsbestämmelserna i IGOL. senare
ha blivit vanlig.ningen fråga kontinuitet enligt alternativdet 1äratt om

redovisningslagstiftningbokföringslagen eller1976:125I annan
skall tillfinns det inte någon särskild reglering hur redovisningenav

e.d. finnsvid fusion. Några rekommendationer Bokföringsnämndenav
inte heller. tveksam punkt följande. Enligt kap.En 14 20 § ABLär t.ex.

överlåtande aktiebolags tillgångar och skulder, med undan-övergår ett
för eventuellt skadeståndsanspråk styrelseledamöterna mil., tilltag mot

det Övertagande bolaget samtidigt det överlåtande bolaget upplösessom
anmälan fusionen registreras. Innebär detta det inteatt attgenom av

finns några redovisa i den utgående balansräkningen jfrposter att
kap. årsredovisningslagen3 1 § Eller skall balansräk-l995:l554

ningen förhållandena omedelbart innan det överlåtande bolagetavse
upplöses anmälan fusionen registreras Till bilden hörattgenom av
också fusionen kan verksamheter bedrivs andrai länderatt avse som
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redovisningsregler beträffandeförfaranderegler ochkan ha andrasom
fusioner Sverige.än

redovis-fast grund stå på vad gällerfinns således inte någonDet att
utformas de funge-härtill bör skattereglerna såMed hänsynningen. att

innebär dettafråga alternativ 1redovisningen Ihur görs.oavsett omrar
sådantdet verkliga bokslutetgrundasbeskattningen ettatt om upp-

före-överlåtandeomedelbart innan detoch förhållandenarättas avser
bokslut fårbeskattningen inte grundas på sådantupplöses. Kan etttaget

särskilt skattemässigt boksluti stället upprättas.ett
hänsynstagande till bok-aktualiseras intefråga alternativ 2I ettom

vidinte grundas förhållandenainkomstberäkningenslut, eftersom
fusionstillfället.

särskilja det överlåtande och detfiskalt intresseNågot över-attav
hänseende.finns inte möjligen itagande företagets inkomster utom ett

detsärskiljs, kan upplupet underskott hosinkomsterna inteOm ett ena
företagetöverskott hos det andraföretaget komma utjämnas mot ettatt

föregående beskattningsåret,beträffande underskott från det närmast
avsnitt vissa fall kan så resultatutjämning komma6.4. I sättse en

fusion inte skulle ha kunnat ske kon-till stånd genom som genomen
villkoret i koncernbidragsreglerna icernbidrag, grund 2 § 3av mom.

varit helägt under hela beskattningsåretdotterföretag skall haSIL att ett
för både givare och mottagare.

problemställning finns i fråga underprisöverlåtelser.liknandeEn om
Skall underprisöverlåtelse kunna godtas säl-vederlaget vid ävenen om
jaren inte kan koncernbidrag till köparen Utredningen har gjort be-ge
dömningen kunna ske det fråga överlåtelse helaså bör äratt om om av
verksamheten Verksamhetsgren avsnitt undereller se 4.2.2.2,en
slutet. Skäl för bedömning vid fusion föreligger inte.annan

Alternativ det enklaste och tillämpas, enligt vad utredningen2 är er-
farit, ofta i praktiken. Utredningen föreslår regleringen kontinui-att av

utformas enligt detta alternativ. Enligt förslaget skall således detteten
överlåtande företaget inte någon intäkt eller något avdraggörata upp

grundpå fusionen eller för det beskattningsår avslutasav som genom
denna. Övertagande företagetDet inträder i det överlåtande företagets
skattemässiga situation inte särskilt innebärDettaannat attom anges.
det Övertagande företaget i beskattningshänseende skall haanses
bedrivit det överlåtande företagets verksamhet från ingången be-av
skattningsåret för det överlåtande företaget. Med anledning härav bör

ändring i fjärde2 § l stycket SIL innebörd be-göras atten mom. av
skattningsåret för det Övertagande företaget såvitt den övertagnaavser
verksamheten tiden från ingången räkenskapsåret för detutgörs av av
överlåtande företaget till utgången räkenskapsåret för det över-av
tagande företaget.

8 17-1243
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kontinuiteten innebär vidare bl.a. den skatte-föreslagnaDen att
överlåtna tillgångarna inventarier, lager-mässiga karaktären deav

reavinsttillgångar hos det överlåtande företaget bibe-tillgångar eller
företaget. detta företag kanhålls hos det Övertagande Hos ett

tillgång användskaraktärsbyte aktualiseras övertagen ettom en
företaget. Situationenvarit fallet hos det överlåtandesätt änannat som

denna legat kvar i detblir då i fråga tillgången densamma som omom
till användningföretaget och övergångenöverlåtande en annan av

tillgången skett hos det företaget.
falletanledning i detta sammanhang berörafinnsDet att ettatt

fastigheter bebyggts dess bygg-dotterföretag, förvaltarB, som avsom
fusion inadsrörelsedrivande moderföretag, gårA, A. Föregenom upp

fusionen lagertillgångar fastigheterandelar i ochAzs B Bzsutgör rea-
vinsttillgångar. Förutsättningarna i princip med demöverensstämmer

RÅförelåg ref. Till följd särskild regleringi 1994 16. isom av en
rörande fastigheter anskaffaspunkt anvisningarna till 21 § KL4 somav

fastigheternaden bedriver byggnadsrörelse blir i frånvaroav som av
generell kontinuitetsregel i enligt gällande2 § 4 SIL- rätten mom.

lagertillgångar hos rättsfallet följer fusionenA. Av Aatt anses genom
andelarna i vederlag marknadsvärdetBavyttra mot ett motsvararsom

fastigheterna minskat med de skulderna. ha för-Aövertagnaav anses
fastigheterna till marknadsvärde.värvat

Enligt den föreslagna kontinuiteten kommer fastigheterna i stället att
bibehålla karaktären anläggningstillgångar hos samtidigtAav som
andelarna i lagertillgångarB utslocknar. kommerHos Autgörsom
således lagertillgångar i form andelar i B ersättasattav av
reavinsttillgångar i form fastigheterna. Med hänsyn till attav en
reavinst avyttring fastigheternavid kommer beskattas fulltatt utav som
intäkt näringsverksamhet- under förutsättning förslaget i avsnittattav

genomförs4.2.2.2, under utredningen beskattnings-attanser-
konsekvenserna godtagbara jfr det i avsnitt 6.5.1är sägssom om
behandlingen andelar det Övertagande företaget innehar i detav som
överlåtande företaget och lagertillgångar.utgörsom

6.3 Villkor för uppskov

Några särskilda villkor för uppskov uppställs inte i 2 § 4 SIL-mom.
det räcker fusionen omfattas uppräkningen fusioner i lag-att av av
rummet.

definitionenI fusion i finns,IGOL tidigare berörts, vill-ettav som
kor beskaffenheten fusionsvederlaget kan uppfattasom av som som en
särskild förutsättning för kontinuitet. krävsDet vederlaget skall be-att
stå andelar i det Övertagande företaget. kontantvederlagEtt på högstav
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vederlagandelar lämnasnominella värdet på dedet10 % som somav
godtas dock.

specialfallbortsett från detiregleras IGOLsituationDen är-som
hemmahörande iföretagavsnittbehandlas i 6.7 ärettatt somsom -

hemmahörande ii företagfusion gårSverige är ettett somuppgenom
den del de överlåtna till-medges endast tillKontinuitetEG-land.annat

förfast driftställe i Sverigeförpliktelserna knyts tillochgångarna ett
undan-från driftstället får inteföretaget. Inkomstdet Övertagande vara

dubbelbeskattningsavtal.härfrån beskattning etttagen genom
Skattskyldighet

överhuvudtaget skall aktuali-svensk beskattningförFörutsättningar att
skattskyl-företaget har varitdet överlåtandevid fusion är attseras en

del verksamheten.åtminstone EttSverige för inkomstdigt i avav en
detde enhetliga reglerna börför kontinuitet enligtvillkor attvara

verk-skattskyldigt här för inkomst sådanföretaget blirÖvertagande av
företaget beskattats för och inkomstendet överlåtandesamhet attsom

dubbel-från beskattning grundundantageninte blir av
Kontinuiteten bör gälla endast för verksamhetbeskattningsavtal. av

detta slag.
vissttolfte stycket schablonbeskattas påEnligt 6 SIL2 § sättmom.

skadeförsäkringsföretag för försäkringsrörelseutländsktett som
Övervärden till sådanti tillgångar övergårbedrivs i Sverige. ettsom

därförfram beskattning. Uppskov bördärför aldrig tillföretag kommer
skadeförsäkrings-företag i utländsktmedges gårinte när ettett upp

fråga aktier o.d.bör uppskov inte medges iföretag. Vidare när ettom
investmentföretag, eftersom Övervärden dåföretag går i ävenettupp

definitivt undgå beskattning investmentföretag beskattaskommer att
för aktier o.d..inte reavinster

Längden räkenskapsåret för den överlåtna verksamhetenav

skalldet föregående har föreslagits kontinuitet vid fusion innebäraI att
bl.a. beskattningsåret för det Övertagande företaget såvitt denatt avser
överlåtna verksamheten skall tiden från ingången räken-utgöras av av
skapsåret för det överlåtande företaget till utgången räkenskapsåretav
för det Övertagande företaget. aktualiserar villkor beskatt-Detta ett om
ningsårets längd såvitt den överlåtna verksamheten.avser

Enligt bokföringslagen får aktiebolag12 § m.fl. juridiska personer
tillämpa brutet räkenskapsår. räkenskapsår skall omfattaBrutet tiden
den maj den april, den juli- den juni eller1 30 l 30 den september1-

den bokföringsskyldighet31 augusti. inträder eller räkenskaps-När-
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året läggs får räkenskapsåret omfatta kortare tid 12 månaderänom,
eller utsträckas till omfatta högst månader.18 Avkortning räken-att av
skapsåret får också bokföringsskyldigheten upphör. Tilläm-göras om

brutet räkenskapsår, får omläggning räkenskapsåret ske tillpas av
kalenderår. andra fall krävs tillstånd Skattemyndigheten förI av om-
läggning räkenskapsåret. bokföringsskyldig i frågaDen ärav som om
flera rörelser skall använda räkenskapsår för dessa. fåFör attsamma

räkenskapsår för flera rörelser får omläggning räkenskapsårsamma av
ske särskilt tillstånd.utan

Vid fusion kan beskattningsåret för den överlåtna verksamhetenen
komma omfatta längre period 18 månader. Antagänatt t.ex. atten
räkenskapsåret för det överlåtande företaget kalenderåret och för detär
Övertagande företaget tiden den september-den augusti1 31 samt att
fusionen sker den november. Räkenskapsåret för den1 överlåtna verk-
samheten blir då tiden den januari-den1 augusti följande år, dvs.31 20
månader. räkenskapsåret förLäggs det Övertagande företaget tillom
kalenderår förlängning det brutna räkenskapsåret, blir räken-genom av
skapsåret för den överlåtna verksamheten månader.24

Enligt utredningens uppfattning bör normalt inte godtas räken-att
skapsåret för den överlåtna verksamheten kommer överstiga 18att
månader, eftersom det skulle möjliggöra oönskade skattekrediter. I
praktiken bör det i allmänhet inte erbjuda svårigheter för de in-större
blandade företagen val tidpunkt för fusionen förkort-elleratt genom av
ning brutet räkenskapsår hos det Övertagande företaget uppfyllaettav
villkoret. Konsekvensen längre räkenskapsår för den överlåtna verk-av
samheten bör skattemässig kontinuitet inte medges. Föreliggerattvara
särskilda skäl, bör dock Skattemyndigheten kunna medge räken-att
skapsåret får överstiga 18 månader. Medgivande bör kunna lämnas i
fall där det affärsmässiga skäl framstår olämpligt attav som arrangera
fusionen så villkoret uppfylls.att

Övrigt

Något ytterligare villkor för uppskov, avseende fusionsvederlaget,t.ex.
behövs inte enligt utredningens uppfattning. Det kan nämnas att ett
villkor beskaffenheten fusionsvederlaget aktualiseras detnärom av
gäller villkoren för kontinuitet i beskattningen hos till detägarna
överlåtande företaget, avsnitt 6.5.1.se

Frånvaron andra villkor de angivna, i förening definitio-än medav
fusion och företag, innebär blir oberoendeatt systemetnerna av av na-

tionaliteten "hemmahörigheten" hos de överlåtande och förvärvande
företagen. Antag danskt företag går i dansktt.ex. att ett ett annatupp
företag fusion enligt danska regler och Verksamhetsgrenattgenom en
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såväl före efter fusionen bedrivs vid fast driftställe i Sverige.ettsom
Under förutsättning båda företagen utländska bolag enligt defini-äratt
tionen i andra stycket16 § 2 SIL eller sådant företagettmom. som
omfattas fusionsdirektivet, medges kontinuitet såvittav avser
verksamheten i Sverige. Fusioneras två svenska företag, medges konti-
nuitet för sådan verksamhet bedrivs utomlands, såvida in-även som
komst från verksamheten inte undantagen från beskattning i Sverigeär

dubbelbeskattningsavtal i det fallet aktualiseras överhuvudtagetgenom
inte beskattning i Sverige det överlåtande företaget.av

Vidare saknar det betydelse utländska företag fusionerar ärom som
hemmahörande i EG-länder eller i andra länder frånsett definitio-att

företag delvis olika.ärnerna av

6.4 Särskilda frågor

Räkenskapsenlig avskrivning

förutsättningarnaEn för till avdrag för värdeminskning enligträttav
reglerna för räkenskapsenlig avskrivning enligt punkt första13är
stycket anvisningarna till 23 § KL avdraget avskriv-att motsvararav
ningen i räkenskaperna. frånvaroI särskild bestämmelse skulleav en
därför det Övertagande företaget förlora till räkenskapsenligrätten av-
skrivning inventarier och tillgångar behandlasövertagnaom som som
inventarier i värdeminskningshänseende i företagets räkenskaper togs

till högre värde det värde gällde för det överlåtandeett änupp som
företaget.

I 2 § 4 fjärde stycket finnsSIL regel Övertagandeatt ettmom. en om
företag vid fusion inte förlorar till räkenskapsenlig avskriv-rättenen
ning i denna situation, under förutsättning skillnaden mellan värdenaatt

intäkt under det beskattningsår då fusionentas genomförs ellerupp som
med tredjedel för det beskattningsåret och och de tvåvart etten av

följande beskattningsåren.närmast bestämmelseEn slagav samma
finns i 11 § IGOL. En motsvarande bestämmelse bör i de enhet-tas
liga reglerna fusion.om

Avdraget för avskrivning får uppgå till högst 30 % för år räknat. I
det fall räkenskapsåret för den verksamhetenatt inteövertagna
sammanfaller med det Övertagande företagets räkenskapsår blir räken-
skapsåret för den verksamheten längreövertagna för den gamlaän
verksamheten hos det Övertagande företaget. Av regleringen följer att
den högsta tillåtna avdragssatsen för den verksamhetenövertagna på
grund härav kommer överstiga avdragssatsen för den gamla verk-att
samheten.
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Underskott

förtill avdragföretagsinnebärreglerfinns rättI UAL att ett un-som
före det aktuellabeskattningsåretförvärvskälla frånderskott i närmast

situationer.i vissaunderskott begränsasgammaltbeskattningsåret
förlustföretag.härunderskott benämnsgammaltharföretagEtt som

ellerinträderi UALbeloppsspärren 7 § ägares.k.Den om en ny
förlustföretag.inflytandebestämmandefår överflera ettägare ettnya

medgesunderskottför gammaltavdraginnebärBeloppsspärren att en-
deellerdenöverstiger 200 %intedel detta ägarensdast till den nyeav

inflytandetbestämmandeerhålla detkostnad för överägarnas attnya
förlustföretagandelar iförvärvatförlustföretaget. Har ägare etten ny

kostnadenandelar, tordenyemitterade utgörasvederlagmot avav
andelama.nyemitteradedemarknadsvärdet av

koncernbidragsspärren.kallasbrukarfinns reglerI 8 § UAL som
inflytandefår bestämmande överaktualiserasSpärren ägareen nyom

inflytandebestämmandeförlustföretag fårellerförlustföretag ettett om
möjligheteninnebärKoncernbidragsspärrenföretag. attöver ett annat

fryses.koncernbidraggammalt underskotttill avdrag för mot mottaget
efter det beskatt-beskattningsåretsjätteförst detAvdrag får göras

skedde.då ägarförändringenningsår
skallinteockså regler gårfinns sättasI UAL spärrarnaut attsom

fusion enligtvidgäller såledesBeloppsspärrenspel vid fusion. ävenur
försäkringsrörel-eller kap. §bankaktiebolagslagen 15 lkap. l §ll a

får vidunderskott intetill avdrag förEftersomselagen. övertasrätt
fallet.i detgäller inte beloppsspärrenkap.fusion enligt 14 1 § ABL

ifusioner 2 §fråga sådanaskall iEnligt 12 § UAL angessomom
överlåtande och detdetstycket jfr avsnitt 6.1.1första SIL4 mom.

företag.och DetÖvertagande företaget Övertagan-ett sammaanses som
hos detför gammalt underskottdock till avdragde företaget har rätt

självt- förstdet Övertagande företagetöverlåtande företaget- och hos
då fusionen skerefter det beskattningsårdet sjätte beskattningsåret

det överlåtande och detfizsionsspärren. Fusionsspärren gäller inte om
före fusionen.företaget ingick i koncern VarÖvertagande samma

koncernbidragsspärren tillämpligsådant fallemellertid i ettett av
för gammaltföretagen, Övertagande företaget till avdraghar det rätt

släppt fusio-underskott först vid den taxering då skulle haspärren om
inte hade ägtnen rum.

för underskott fårfinns liknande regler till avdragI IGOL rättattom
vid fusion begränsningar i avdragsrätten. Underskottochövertas om

får dotterföretag i moderföre-endast helägt går sittövertas när ett upp
eller det överlåtande företaget bankaktiebolag eller för-när ärtag ett ett

säkringsaktiebolag.
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den föreslagnaAv regleringen kontinuiteten i de enhetligaav reg-
lerna fusion följer till avdrag för underskott hos deträttatt över-om
låtande företaget företaget.övergår på det Övertagande Utredningen
föreslår beloppsspärren och fusionspärren i förs tillUAL deöveratt
enhetliga reglerna fusioner skall enligtIGOL utredningens förslagom
upphävas.

fjärdeEnligt § stycket gäller vid fusion mellan ekonomiska12 UAL
föreningar bestämmelsen kontinuitet i första stycketom samma para-
graf endast båda föreningarna kooperativa enligt 2 §är attom anse som

jfr8 SIL 1983/84:63. föreningEn kooperativ iärmom. prop. som
beskattningshänseende skall och tillämpa lika Iöppen rösträtt.vara
fråga fusion absorption och kombination mellanom genom
ekonomiska föreningar gäller inte fusionsspärren.

till avdrag för underskott börRätt enligt utredningens uppfattning
kunna oberoende föreningarna kooperativa ellerövertas ärav om
Undantaget från fusionsspärren bör dock gälla endast båda före-om
ningarna kooperativa.är

Även vissa andra justeringar beloppsspärren och fusionsspärrenav
bör dessa hänseendenI hänvisas till 14-17 fusionslagen ochgöras.
lagkommentaren.

Kvarstående reaförlust på aktier m. m.

Enligt gäller2 § 14 SIL följande i fråga juridiskamom. om personer
dödsbon. för förlustAvdrag aktie medges endast vinst vidutom mot

avyttring aktie. Uppkommer underskott kvarstående reaförlust,av
behandlas det vid taxeringen för det följande beskattningsåretnärmast

förlust på grund avyttring aktie. Avdragsbegränsningensom av av
gäller inte vid avyttring näringsbetingad aktie. Reglerna gäller iävenav
fråga andra finansiella instrument behandlas aktier iom som som rea-
vinsthänseende.

Enligt 2 § åttonde4 stycket har detSIL Övertagande företagetmom.
till avdrag för kvarstående reaförlusträtt det överlåtandesamma som

företaget skulle ha haft fusionen inte hade Var moderföre-ägtom rum.
fåmansföretag vid utgången beskattningsårettaget ellerett av var

dotterföretaget fåmansföretag vid ingången det före-ett närmastav
gående beskattningsåret, krävs dock moderföretaget ägdeatt änmer
90 % aktierna i dotterföretaget vid den sistnämnda tidpunkten.av

Vid fusion mellan ekonomiska föreningar krävs enligt lag-samma
båda föreningarna kooperativa i beskattnings-att är attrum anses som

hänseende.
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för kvarståendetill avdragreglerliknandefinns rättIGOLI attom
endastfårUnderskottfusion. närvid ettfår övertasreaförlust övertas

överlåtandedetellermoderföretagi sittgår närdotterföretaghelägt upp
försäkringsaktiebolag.ellerbankaktiebolagföretaget ettär ett

enhetligai dekontinuitetenregleringenföreslagnadenAv reg-av
reaförlust hoskvarståendeföravdragtillföljerfusionlerna rättattom

Övertagande företaget. Be-detövergårföretagetöverlåtandedet
till de enhetligabör förasfåmansföretagrörande övergränsningsregeln

vid fu-upprätthålla kravetanledningsaknas attreglerna. Däremot att
skallföreningarnabådaföreningarekonomiskamellansion vara

beskattningshänseende.ikooperativa

detiandelsägarnaBeskattningen6.5 av

överlåtande företaget

överlåtande företageti detandelsägarnabeskattningengällerdetNär av
aktie-sidani åandelsägareskilja mellananledningdetfinns att ena

ekonomiskasidanandraåbolagutländskabolag och samtm.m.
medlemsbanker.inkl.föreningar

bolagutländskaAktiebolag och6.5.1

moder-i sittdotterföretag gärdär helägtfusionerVid den etttyp uppav
naturligaaktualiseraskap. 22 § ABL,enligt 14fusionföretag, t.ex. av

ägarnivån.kontinuitetskattemässigskäl inte frågan om
överlåtande företagetandelsägarna i deterhållerfusionerVid andra

Övertagande företaget. An-andelsägare detandrafusionsvederlag än
förstaEnligt 24 § 2upplöses.företagetdelarna utslocknar när mom.

Bestämmelsenhadetta fallskall andelarna istycket SIL avyttrats.anses
bank-kap. 1 §kap. ABL, 11fusion enligt 14 1 §beträffandegäller
detförsäkringsrörelselagen och,kap. §aktiebolagslagen, 1 är15 oma
dessabolag, förfarandenutländsktfråga andelar i motsvararett somom

slag fusion.av
fusionergeneraliseras tillbestämmelsen börnämndaDen att avse

överlåtande företaget innehasAndel i detenligt fusionslagen. avsom
fusionen.habör intedet Övertagande företaget avyttrats genomanses

hos detmedföra beskattninghärigenom inteFusionen kommer att
Övertagande företaget.

vilken andelarna isynpunkt fusion vidandelsägaresFrån är enen
erhåller andelar iandelsägaren i vederlagföretag utslocknar ochA

andelarna i bytsandelsbyte vid vilket Aföretag likvärdig medB motett
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tillämpligdock inteSILStrukturregeln i § 427 ärandelar i B. mom.
4678-1997.målnovember 1997,6dom denRegeringsrättens nr

skallandelsbytenreglernaenhetligadeföreslårUtredningen att om
andelsbytesreglerna tilläm-Förslaget innebärfusion.vidgälla attäven

Ägarna till kanAtill detta.iandelarna Aköpt ägarnaB avompas som
beträffandevillkoretbeskattningenmeduppskovmedgessåledes om
andelar detiskall utgåvederlagetvederlagetbeskaffenheten av -

%kontantdel högst 10eventuelltochföretagetÖvertagande aven
andels-ivillkoroch övrigaandelarnavärdetnominelladet av -

oberoen-tillämpligakanAndelsbytesreglernauppfylls.byteslagen vara
lagertillgångar.ellerreavinsttillgångariandelarna Ade ärav om

iförslaget-enligtkrävs inteägarnivån motsatskontinuitetFör
fusio-internationellaregleringengällandefallet i dentill vad är avsom

utländ-tvåuppfylls. Ombolagsnivånpåvillkoren t.ex.i IGOL attner -
verksam-för denskattskyldighetoch övertagnafusionerasska företag

till detkontinuitet förmedgesi Sverige, ägareföreliggerinteheten
beträffandevillkoretskattskyldiga härföretagetöverlåtande är omsom

uppfylls.fusionsvederlagetbeskaffenheten av
före-överlåtandeandelar i detinneharÖvertagande företagetdetOm

reglerallmännaenligtdessalagertillgångar,utgör av-taget ansessom
RÅ beskattningskon-ref. 16. Någon1994fusionenyttrade genom

sådantiÖvertagande företagetför detuppkomma ettbör intesekvens
regelSILdet i 2 § 1föreslår attfall. Utredningen tasatt ommom.

Intäktenvärdet.skattemässigadetförhaskallandelarna avyttratsanses
avdrag.likaneutraliserasdåkommer stortettatt av

föreningarEkonomiska6.5.2

i §fusion 2skall vidstycketfjärde SILEnligt 3 § 8 som avsesmom.
belopputdelningstycket SIL mot-första 24 ett somansessommom.

Övertagandedenandelar ierhållit imedlemmenvad änannatsvarar
skallföreningenÖvertagandei deninbetald insatsföreningen. Som

sistnämnda lag-föreningen. detöverlåtande Ii deninbetald insatsanses
ekonomiskaoch lagenkap. 3 8fusion enligt 12rummet omanges

helägtkombinationabsorption,frågaföreningar. Det att ettär resp.om
i föreningen. Detekonomisk förening gårdotteraktiebolag till äruppen

absorption ochbeträffandeaktuell endastbestämmelsentydligt äratt
kombination.

föreningar be-mellan ekonomiskakombinationabsorption ochVid
såvidaöverlåtande föreningen,i densåledes inte andelsägarnaskattas

föreningsandelar. Kontinui-fusionsvederlagetinte änäven annatavser
i denför andelarnaanskaffningskostnadenupprätthålls atttet genom
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överlåtande föreningen förs andelarna i den Övertagandeöver före-
ningen. Skäl för ändra denna ordning föreligger inte.att Bestämmel-

i 3 § 8 fjärde stycket SIL bör dock förtydligas så detsen attmom.
framgår den endast absorption och kombination. Vidareatt böravser
bestämmelsen omfatta motsvarande fusioner mellan medlemsban-även
ker form ekonomiska föreningar enligt kap.10 och1 2 §§en av- -
lagen medlemsbanker.om

6.6 Fissioner

Med fission bör ombildning uppfyller samtliga följandeavses en som
förutsättningar:

företagsEtt samtliga tillgångar skulder och andra för-samt
pliktelser två eller flera andra företag.övertas av
Det överlåtande företaget upplöses likvidation.utan
Äger inte de Övertagande företagen samtliga andelar i det Över-
låtande företaget, skall fissionsvederlaget betalas till andra
andelsägare i det överlåtande företaget de Övertagande före-än
tagen.

Det regelsystem i fråga fusioner föreslagits i det föregåendesom om
beträffande det överlåtande och Övertagande företagen bör tillämpas

vid ñssioner.även Någon beskattning skall således inte ske detav
överlåtande företaget. Vart och de Övertagande företagen inträderett av
i det överlåtande företagets skattemässiga situation såvitt gäller de till-
gångar och förpliktelser Övertagits företaget. frågaI vissasom av om
skattemässiga hos det överlåtande företagetposter måste dock särskilt
regleras hur de skall fördelas de Övertagande företagen. gällerDet i
första hand periodiseringsfonder och ersättningsfonder. I överens-
stämmelse med vad gäller enligt IGOL bör dessa fördelaspostersom

de Övertagande företagen i förhållande till det nettovärde som
överförs till varje företag. I till vad gäller enligtmotsats IGOL börsom

till avdragäven förrätt underskott i förvärvskälla och till avdrag för
kvarstående reaförlust få föranlederDettaövertas. kompletteringen av
beloppsspärren. Fördelningen bör ske det nämnda Medsättet. netto-
värde skillnaden mellan de värden gäller vid beskattningenavses som
för tillgångarna och förpliktelsema.

Även det i fråga fusion föreslagits beträffande beskatt-som om
ningen andelsägarna i det överlåtande företaget bör tillämpasav vid
fission.
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idriftställefasttillknutnaTillgångar6.7 ett

EG-landannatett

land fråniverksamhet ettbedriver annatföretag ettsvensktEtt som
verksamhetenför inkomstSverigeibeskattasdriftställe därfast en-av

inkomstenBeskattasSIL. ävenregler 6 § 1svenska internaligt mom.
dubbelbeskattningsavtal medSaknasföljande.gällerlandetdet andrai

svensk skattfrånutländska skattendenräknaslandetdet andra en-av
dubbelbeskatt-utländsk skatt. Iavräkning1986:468ligt lagen avom

undantasskallinkomstenantingenföreskrivitshaningsavtal kan att
ske. detskall IskatteavräkningellerSverigebeskattning ifrån att sena-

beskatt-Skernämnda lagen.enligt denskatteavräkningskerfalletre
enligtvidareföreliggerSverige,landet och iandrabåde i detning

vidför skattentill avdragtill 20 § KLanvisningarna rättpunkt 4 av
tillhänsynVid avräkninginkomsten.svenskaden tasberäkningen av

skatteavdrag.
inteinkomstenutländskadenintressefall ärDet är attavsom nu

dubbelbeskattnings-i Sverigebeskattningfrånundantagits ettgenom
utländskt före-isvenska företagetfall detsådantiavtal. Uppgår ettett

kontinuitet inteförförutsättningarnaföreslagnadefusion, ärtag genom
förskattskyldigtblirinteÖvertagande företagetdetuppfyllda, eftersom

i Sverige.verksamheteninkomst av
ikan uppgånärvarande inteförföretagsvenskt ett ut-Eftersom ett

inteförhållandetbeskrivnadetfusion,ländskt företag utgörgenom
uppmärksammatsemellertidSituationen harpraktiken.iproblemnågot

situationentillanknytaförartikel krävs10fusionsdirektivet. Ii att-
i direktivetregleringenföretag äröverlåtande natur-svensktmed ett

detinom EGgränsöverskridande fusionergenerell för attligtvis -
detfusionsdirektivetskall tillämpaEG-landandra landet ett som om

Vidare krävslandet.hemmahörande ivarit attöverlåtande företaget
utgått iskulle haskattdenskattelättnadSverige skall somsom omge

fusionsdirektivetdär enligtlagstiftninglandet i frånvarodet andra av
faktiskt utgått.hade

IGOL. Därdirektivet finns i 14 §artikel ienligt 10regleringEn an-
med-avdrag intefår beskattasöverlåtande företagetdet attatt menges

ochtill 20 § KLanvisningarnaskall punkt 4Vidareför förlust. avges
skatt i detdenskatt tillämpasutländsklagen avräkning som omavom

enligt direk-lagstiftningdär förutanskulle har utgåttandra landet, som
hade utgått.tivet, faktiskt

bedömningeninfördes gjordesenligt direktivetlagstiftning attNär
i det landdriftstället belägetdet fastaomfattar falletartikel inte10 äratt

hemmahörande SOU 1994:100Övertagande företageti vilket det är s.
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59 1994/95:52 f., och58 14 § IGOL utformades i enlighetprop. s.
med det. utgångspunktEn i lagstiftningsärendet reglerna- iattvar
avvaktan på resultatet utredningens fortsatta arbete inte skulleav -

de krav direktivet ställer, 1994/95:52 25.utöver se prop. s.
Regler motsvarande dem i § IGOL bör14 tas i den enhetliga

regleringen fusioner. till den föreslagnaI regleringen imotsats öv-av
rigt fusioner bör dessa regler inte utformas så det saknar be-attav
tydelse i vilket land företag hemmahörande, reglerna börärett utan

i fortsättningen gälla endast fusioner inom EG. Skälet för dettaäven är
utgångspunkt för reglerna den andra landet har lagstiftningatt är atten

avseende det fasta driftstället fusionsdirektivet.enligt
I hänseende bör de enhetliga reglerna utformas annorlundaett par
IGOL.än

Ävendet första.För bedömningen artikel 10 i direktivet inteattom
omfattar fallet det fasta driftstället beläget i det land i vilket detatt är

företagetÖvertagande hemmahörande riktig- vilket omtvistat-är är är
saknas det enligt utredningens uppfattning i materiellt hänseende an-
ledning inte låta detta fall omfattas den aktuella regleringen.ävenatt av

finnsDet i anslutning härtill anledning beröra situationenävenatt att
företag i EG-land har fast driftställe iett Sverigeett annat ettsom

fusion går i företag hemmahörande i tredjeett är ettgenom upp som
EG-land. IGOLI 13 § i sådant fall Sverige skall tillämpaatt ettanges
reglerna fusion i IGOL det överlåtande företaget varitom som om

Övrigtsvenskt. Som framgått redan i avsnitt 6.3, under exemplet med
de danska företagen behövs i detta fall inte någon särskild reglering i
de enhetliga reglerna. Blir det Övertagande företaget skattskyldigt för
inkomst verksamheten denna efter fusionen kommeratt ävenav genom

knuten till fast driftställe här, föreligger förutsättningaratt förettvara
kontinuitet enligt de allmänna reglerna. gällerDetta oberoende av om
företagen hemmahörande i EG-länder eller ochär vilket inteäven

fallet enligt 13 § IGOLär det Övertagande företaget svenskt.ärom-
detFör andra finns det anledning ifrågasätta bestämmelsen iatt

IGOL avdrag inte medges för förlust hos detatt Övertagande före-en
på grund internationell fusion.taget Någon föreskrift dettaav en om

finns inte i fusionsdirektivet. Utredningen föreslog heller inte någon
sådan regel i SOU 1994:100, regeln infördes i propositions-utan
förslaget. Bakgrunden till bedömningen i propositionen synes vara
följande uttalande Riksskatteverket i remissyttrande utrednings-överav
förslaget ej ordagrant återgivet:

Enligt förslaget medför överlåtelse tillgångar och skulderen av
knutna till fast driftställe i EG-landett det Övertagandeett annat att
företaget medges avdrag för förlust grund fusionen. Dettaav

innebära risk för dubbla avdrag uppkommerattsynes attgenom
avdrag för förlusten medges i Sverige samtidigt tillgångarnasom
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Eventuellalandet.det andravärden iskattemässigatillövertas
förlusternavid övertagandet. Närföljer medorealiserade förluster

avdrag kommaföretaget kanÖvertagandehos det attrealiseras
medges.

bara detriktig.och för sig Detiiakttagelse är attRiksskatteverkets är
1994:100iförslaget SOUföljd utan attintekonsekvensen är aven

fastavyttringvidgällerreglerallmänna ettenligt ävendetsamma av
intäkterfall dåovanliga,tämligeni sådana,utomlandsdriftställe utom-

Sverigebeskattning ifrånundantasdriftställetfastafrån det genom
dubbel-undanröjsfallövrigajfr SIL. Idubbelbeskattningsavtal 22 §

utomlands idriftställefastavyttringvidvinstbeskattning ettavav en
skatt.från svenskräknasandra landeti detskatthuvudsak att avgenom

samordningfinns ingenuppkommeri ställetdå förlustsådana fallI en
för förlustenavdrag medgeslandet,andrai detmed beskattningen utan

landeti det andrainkomstberäkningenvidoberoende även enomav
vid beskattningenerhåller avdrag förföretagetförlust uppkommer som

situationer.motiverad i allaordningdennadiskutabeltdär. Det ärär om
internatio-vidundantag justanledningemellertidsaknasDet göraatt

behandlas i kap. 7.verksamhetsöverlåtelser,ochnella fusioner som
detavdrag ieftersomnågotför undantagskäletSnarare är svagare,

realiserar för-företagetÖvertagandeförst detlandet medgesandra när
diskuterade slagetregel detföreslår någonlusten. Utredningen att av

regelsystemet.i detinte tas nya
frågagäller ibeträffande fusionavsnitti detta ävenDet sägssom

fission.om

Skatteflykt6.8

huvudsakskatteflyktsregel iföreslagitsavsnitt 5.2.4.12 harI att aven
andels-reglernaskall ii IGOLslag den 25 § tas omsamma som

fusionerinternationellagällerSkatteflyktsregeln IGOLbyten. även
skatteflykts-härtillmed hänsynoch fissioner. Fråga uppkommer enom

iandelsbyten börmotsvarande den i reglernaregel äventasom
Övertagande företagen vid fusioneröverlåtande ochregleringen för de

Skatteflyktbedömning risken föroch fissioner. Utredningens är att
gäller företagsnivån.fusion och fission begränsad såvitt Iärgenom

Skatteflyktsregeln för andelsbyten.fråga ägarnivån gällerom
särskildhänsyn till det anförda utredningen någonMed attanser

Skatteflykt kanskatteflyktsregel inte behövs. 1995:575Lagen mot
fissioner enligt den utred-naturligtvis tillämpas fusioner och av

ningen föreslagna regleringen.
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Verksamhetsöverlåtelser7

gränsöverskridandevidinkomstbeskattningen1994:1854lagenI om
skattemässig regleringfinns detIGOLEGinomomstruktureringar en

hemmahörande iföretagbestår i ärförfarande att ettett somsomav
iellerverksamhetsinitillgångarsamtligasäljerSverige en
EG-hemmahörande i annatföretag etttillVerksamhetsgren ärett som

Förfarandetköpande företaget.detandelar ivederlagland mot av
inteRegleringen,verksamhetsöverlåtelse.internationellbenämns som

företag,svenskamellanöverlåtelservidmotsvarighethar någon
säljandedethosbeskattningmedförinteavyttringeninnebär att

företagetssäljandedetköpande företagetdet övertarochföretaget att
Anskaffningsvärdettillgångarna.de överlåtnapåvärdenskattemässiga

dennettovärdetskattemässigadetvederlagsandelarnaför utgörs avav
verksamhetsgrenen.ellerverksamhetenöverlåtna

det-gällertillämpligaskallreglernaförförutsättningSom att vara
dedvs.och fissioner,fusioner över-internationellavid attsomsamma
köpandedetSverige fördriftställe ifasttillknytstillgångarnalåtna ett

företaget.
verksamhetsöverlåtelser kaninternationella ettReglerna somsesom

för-andelsbyten. Eninternationellareglernatillkomplement om
kon-utnyttjaskunnareglerna skall närdeförutsättning att ensenare

verksamhetenföretagfriståendetillverksamhet är attsäljer ettencern
verk-internationellareglernaföretag. Genomsärskiltligger i ett om

iinte liggerverksamhetsgrensamhetsöverlåtelser kan ettäven somen
företagetköpandeandelar i detvederlagföretag säljassärskilt mot av

vidvärdemöjlighet kan ävenbeskattning sker. Dennautan att vara av
därförföreslårUtredningensvenska företag.mellan attöverlåtelser

generelltverksamhetsöverlåtelserinternationella görsreglerna om
verksamhetsöverlåtelse.bör benämnasFörfarandettillämpliga.

uppskov medi lagenverksamhetsöverlåtelse börReglerna tas omom
verksamhetsöverlåtelserfissioner ochbeskattningen vid fusioner,

fizsionslagen.
i anslutningbestämt,verksamhetsöverlåtelse börMed närmareen

före-vid vilkenöverlåtelsegäller enligt IGOL,till vad ettavses ensom
Verksamhetsgreniverksamhet elleri desssamtliga tillgångartags en

andelar i detformvederlagföretagtill motannatavyttras ett av
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köpande företaget. det säljande företagetHar skulder eller andra
förpliktelser hänför sig till de tillgångarna,överlåtna bör ersätt-som
ningen få lämnas också i form det köpande företaget övertarattav

för förpliktelserna. företagSamma kategorier kan deltaansvaret av som
i fusion eller fission bör kunna i verksamhetsöver-parteren vara en
låtelse jfr avsnitt 6.1.2. Uppskov med beskattningen aktualiseras en-
dast vinst uppkommer vid avyttringen. verksamhetsöver-Enom en
låtelse därför föreliggabör endast vederlaget överstigeranses om

de skattemässiga för devärdena avyttrade tillgångarna.summan av
Som förutsättning för uppskov bör gälla i princip detsamma isom

fråga fusioner och fissioner, dvs. i huvudsak det köpandeattom
företaget blir skattskyldigt för inkomst den överlåtna verksamheten.av
Inkomsten får inte bli undantagen från beskattning grund ettav
dubbelbeskattningsavtal. Uppskov bör medges endast det säljandeom
och köpande företaget begär det.

Med hänsyn till det säljande företaget lever vidare efteratt
överlåtelsen kan såvitt lager och inventarier och liknandeavser
tillgångar kontinuiteten inte tekniskt konstrueras vidsättsamma som
fusion och fission. fråga sådana tillgångarI bör i stället det säljandeom
företaget ha tillgångarna för deras skattemässiga värdenavyttratanses
och det företagetköpande ha anskaffat tillgångarna föranses samma
värden. Beträffande reavinsttillgångar bör gälla det säljandeatt
företaget inte skall någon intäkt eller något avdrag på grundta göraupp

verksamhetsöverlåtelsen och det köpande företaget inträder i detattav
säljande företagets skattemässiga sitution. Det i avsnitt 6.7sägssom om
förlust tillgångar knutna till fast driftställe inär är EG-ett ett annatsom
land övergår till företag fusion eller fission gällerett annat ävengenom
vid verksamhetsöverlåtelse i motsvarande situation. Med hänsyn till
den dubbla kontinuitet diskuteras i det följande behövs enligtsom
utredningens bedömning inte någon särskild skatteflyktsregel
motsvarande den i 25 § IGOL.

Beträffande detaljerna i den tekniska konstruktionen hänvisas till
fusionslagen och lagkommentaren.

Anskafningsvärdet för vederlagsandelarna

frågaEn skall dock här. Det gäller det förhållandettas attupp
internationella verksamhetsöverlåtelser medför vad kan kallassom
dubbel kontinuitet. Det säljande företagets skattemässiga värden för de
överlåtna tillgångarna följer dessa och kommer gälla för detävenatt
köpande företaget. Dessutom gäller i fråga vederlagsandelarna attom
de skall anskaffade för skillnaden mellan de skattemässigaanses
värdena de tillgångar och skulder överlåtits.som
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anskaffningsvärdet förföreskriftingenfusionsdirektivet finnsI om
förslag i SOU 1994:100Utredningensvederlagsandelarna. attvar an-

skulleprincipermed allmännaöverensstämmelseskaffningsvärdet i
Vidverksamheten s. 64.överlåtnamarknadsvärdet denutgöras avav

lösningutredningensRiksskatteverketanförderemissbehandlingen att
verksamhetsöverlåtelsefördelaktigare änblirinnebar det göraattatt en

innebärlösningkonstateradefusion. Regeringen attatt somenen
dennettovärdetskattemässigadetvederlagsandelarna övertar av

avvaktanmerbeskattning. Ikunde innebäraverksamhetenöverlåtna en
dock sådaninfördesarbetefortsattautredningensresultatet enav

1994/95:52 34.regel jfr s.prop.
medför denvederlagsandelarnaföranskaffningsvärdeRegeln attom

verksam-uppkommerandelarnaskatteskuldlatenta genomsom
i ställetöverlåtelsenprincip densammablir ihetsöverlåtelsen omsom

princip denfallen knyts ibådaunderprisöverlåtelse. Iskett genom en
köpande före-i dettill andelarnatillgångarnaskatteskuldenlatenta

och iandelarnade befintligaunderprisöverlåtelsei frågataget om
andelarna.deverksamhetsöverlåtelsefråga mottagnaom

medVerksamhetsgrenharföretag, M,exempel illustrerar. EttEtt en
värdeoch verkligtvärde 100skattemässigthartillgångar ettettsom

till verksamhetsgrenen. DennahänförligaSkulder 100130. är
alter-underprisöverlåtelsedotterföretag,till D,överförs ett genom en

ochaktiekapital 100harverksamhetsöverlåtelse. Dnativt ettetten
värde.lika verkligtstort

Underprisöverlåtelse

blirinnebärtill för Dtillgångarna D 100. Detsäljer värtl.a M att
iandelarna Dalltså övervärde 30uppkommer130. Det ett

andelarnareavinstbeskattas avyttras.omsom
hosförlust Mtillgångarna för uppkommersäljer 80. Det2.a M en
Eftersomövervärdet andelarna blir 50.och påblir 15020. D värt

skallavdragsgill enligt förslagen i kap.förlusten inte 4är uttags-
skattemässiga värdet bör ekonomisktbeskattning ske till det sett

övervärdet reavinstbeskattas.endast 30 av

Verksamhetsöverlåtelse

skulder Veder-1.b Motsvarigheten till 100.1 Där övertaratta
regeln blirlagsandelar värda utgår. Enligt den aktuella Mzs30
Hela värdetanskaffningsvärde för andelarna 100-100 30

andelarnakommer således beskattas avyttras.att om
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2.b Motsvarigheten till skulder2 D 80. Vederlags-är övertaratta
andelar värda Enligt regeln blir anskaffningsvärde50 utgår. M:s
för andelarna 100-80 20. Om andelarna kommer 50-avyttras
20 30 beskattas.att

i propositionen nämnda hänvisningen Riksskatteverket tillDen vadav
gäller vid fusion följande exempel.som avser

svenska aktiebolag har identiska verksamheter.Två Det A,ena,
bedriver sin verksamhet indirekt dotterbolag,ettgenom
medan det andra, bedriver sin verksamhet direkt. C går genom

internationell fusion i utländskt företag. vederlagIetten upp
erhåller andelar i det Övertagande företaget. vinstA Den som
undgår beskattning vid fusionstillfallet beskattas Anärsenare
säljer de erhållna andelarna.

överlåter verksamheten till utländskt företagB in-ett genom en
ternationell verksamhetsöverlåtelse, varvid i vederlag erhållerB
andelar i det köpande företaget. Enligt utredningens förslag i
SOU 1994:100 anskaffningsvärdet för andelarna mark-utgörs av
nadsvärdet den överlåtna verksamheten. Värdestegring framav
till tidpunkten för verksamhetsöverlåtelsen undgår därigenom
beskattning hos B.

verksamheten behandlasDen i dessa fall lika hos detövertagna
Övertagande företaget.

Utredningen följande bedömning.gör
Enligt gällande beskattas reavinster företagrätt gör nä-ettsom

ringsbetingade andelar intäkt näringsverksamhet. Rationalitetensom av
i denna ordning kan ifrågasättas. Utredningen har emellertid, som
framgår i kap. funnit det med hänsyn till där beskrivenatt ut-en
landsproblematik nödvändigt behålla reavinstbeskattningenär att av
näringsbetingade andelar det kan tillräckligt endastatt attmen vara
hälften vinst beskattas.av en

Reavinstbeskattningen näringsbetingade andelar får konsekven-av
upparbetade värden i rörelse medför latent reavinstskattattsen en en

övervärdena i andelarna i det företag bedriver rörelsen och i ande-som
larna i överliggande företag. Detta inbyggt i I praktikenär systemet.
behöver emellertid inte resultatet bli flerledsbeskattning. deNären
upparbetade värdena realiseras, kan ofta vinsten delas till detut yttersta

någon beskattningägarna sker i mellanliggande företag.utan att
Bolagiserar moderföretag Verksamhetsgrenett överlåtaatten genom

den till dotterföretag till underpris, uppkommer övervärdeett ett an-
delarna i dotterföretaget. framstårDet bakgrund detmot av nyss an-
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Bola-andelarnabeskattasdettasystemenligt avyttras.förda att omsom
verksamhe-tillskjutermoderföretagetskegisering kan attäven genom

verksam-dvs.apportemission,viddotterföretagettill genom enten
det falletibli detsammabörResultatethetsöverlåtelse. omsom

förtalarunderprisöverlåtelse. Detta attskerbolagiseringen engenom
denenligtbör bestämmasvederlagsandelamaföranskaffningsvärdet

mark-tillandelarnaanskaffningsvärdet förregeln. Sättsdiskuterade
dotter-isälja andelarnamoderföretagetkantillgångarna,nadsvärdet av

omotiverat.vilketbeskattning,företaget ärutan
verk-lösning. Genomförexempel talarRiksskatteverkets samma

överlåtnadenägandetdirektadetbyter Bsamhetsöverlåtelsen ut av
iverksamhetenheladelägandeindirektverksamheten ettmot avenav

medfördettasystemenligt nyttatt ettköpande företaget. Detdet attär
vederlags-reavinstskattlatenti formtillkommerskatteled av en

andelarna.
ändringmedutredningen,föreslåranfördatill dethänsynMed av

vederlagsandelamaföranskaffningsvärdetinställning,tidigaresin att
verk-överlåtnadennettovärdetskattemässigadetskall utgöras avav

beskatt-meduppskovlösning börtill dennahänsynMedsamheten.
säljandedetmedges endastverksamhetsöverlåtelseningen vid omen

begär det.företagenköpandeoch de
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Förlustregeln8

medgesnionde stycket SILförlustregeln i § 4Enligt den s.k. 2 mom.
reavinstegendom inomvid överlåtelseför förlustinte avdrag enaven

för-villkoret för avdragSyftet hindraintressegemenskap. är attattatt
Förlust-realiserad undermineras.egendom skallsådanlust vara

förluster. kap.fortsättningen vid verkliga 11gälla i Iregeln bör även
överlåts tillgrund egendomuppkommerbehandlas förlust attavsom

för underprisöver-sådana fall reglernaföreslås iunderpris. Där att
förlustregeln.gälla i stället förlåtelse skall

förlustregeln.särskilda frågor rörandenågradetta kapitelI tas upp
förlustregeln börför kontinuitet och frågangäller teknikenDet om

Förslaget i dentill eller från handelsbolag.gälla vid överlåtelser ett
går förlorad vidinnebär avdragsrätten inteförsta frågan att av-som nu

företag.yttring till utländsktett

för kontinuitetTekniken8.1

lydelse lagändringerhöll sin nuvarande 1996.Förlustregeln genom en
ilagändring hade sin bakgrund i RegeringsrättenDenna ettatt par

förlust avyttring reavinstegendom tilldomar medgett avdrag för vid av
säljande företaget,köpande företag i intressegemenskap med det närett

till statlig inkomstskattdet köpande företaget inte skattskyldigtvar
företag.kommun utländsktresp.

kontinuitet gällerlydelsen innebär i likhet med den äldreDen attnya
köpande företagvid avyttring reavinstegendom med förlust till ettav

skattskyldigt för inkomst hänförlig till den överlåtnaärärsom som
fallet. för detegendomen det nationella Kontinuiteten innebär säl-

förjande företaget avdrag inte medges reaförlusten. det köpandeFöratt
värdeminsk-företaget innebär kontinuiteten dels vid beräkningatt av

ningsavdrag och vad återstår oavskrivet den överlåtna till-somav av
anskaffningsvärde ochgångens det skall det säljande detanses som om
företaget skattskyldig, köpande före-köpande dels detutgör näratt,en

säljer tillgången, reavinst eller reaförlust beräknastaget senare som om
skattskyldig.säljande köpande företagetdet och det utgjort en
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Är inte skattskyldigt för inkomst hän-det köpande företaget ärsom
egendomen utlandsfallet, gäller för det säl-förlig till den överlåtna

föri nationella fallet, avdrag inte medgesjande företaget, liksom det att
definitivt hinder för avdrag för förlusten,reaförlusten. innebärDetta ett

skäl inte kan avdraget.eftersom det köpande företaget naturliga göraav
diskuterade regeringen möjlig-förarbetena till lagändringen 1996I

för säljande före-införa uppskjuten avdragsrätt detheten i ställetatt en
följandeutlandsfallet och anförde därvid i huvudsak prop.itaget

1996/97:18 17.s.

företagetavdragsrätt för det säljandemed uppskjutenEtt system
koncern-sannolikt måste medgesinnebär avdrag närävenatt

egendomen då fortfarande innehasförhållandet upphör, även avom
företaget. Motsvarande möjlighet finns inte viddet köpande över-

låtelse svenska företag, eftersom avdragsrätten i dessa falltill upp-
kommer först det köpande företaget egendomen. Alter-när avyttrar

behandling överlåtelsernativet innebär således en gynnsammare av
till företag. Regeringen det för närvarande inteutländska attanser
bör införas sådant lösning bör införasOmett system. en annan som

följd det förslag Företagsskatteutredningen kan komma atten av
fortsattalämna på detta område bör utredningen i dessövervägas av

arbete.

uppskovslösning enligtTeoretiskt kan visserligen tänka sig enman
vilken för det säljande företaget utlöses förstavdragsrätt generellt när
det köpande företaget i sin säljer den överlåtna egendomen. Hartur
emellertid intressegemenskapen mellan det säljande och det köpande
företaget tidigare brutits, blir det för det säljande företagetsvårt och
Skattemyndigheten erhålla kunskap avyttringen. Utredningenatt om
instämmer med hänsyn härtill i regeringens bedömning att en
uppskjuten avdragsrätt för det säljande företaget förutsätter att
avdragsrätten utlöses intressegemenskapen mellan detäven när
säljande och det köpande företaget bryts.

Materiellt det omotiverat uppskjuta avdragsrätten längreärsett att
till dess intressegemenskapen mellan det säljande och det köpan-än att

de företaget bryts. gäller såväl beträffandeDetta utlandsfallet detsom
nationella fallet.

Utredningen föreslår med hänsyn till det anförda generell lösningen
med uppskjuten avdragsrätt. Avdraget bör medges omständighetnär en
inträffar medför egendomen inte längre innehas företag iatt ettsom av
intressegemenskap med säljaren. fallenDe typiska det köpandeär att
företaget säljer egendomen vidare eller intressegemenskapenexternt att
mellan det säljande och det köpande företaget bryts.-
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betydelsedet saknarlösningenegenskap hosEn är att om
innebördenhos det köpande företagetlagertillgångegendomen blir av

detta fall.oklar igällande regleringenden är
ibör i 2 §utformningFörlustregeln i dess nytt momenttas ettnya

SIL, 4 b mom.

Handelsbolag8.2

följande iSkattelagskommitténanförInkomstskattelagbetänkandetI
del 23 8:förlustregeln SOU 1997:2,tillanslutning s.

juridiskaförvärvarenöverlåtaren ochgällerBestämmelsen ärnär
handelsbolag. Menför svenskafinns inget undantagDetpersoner.

för det fall dåbestämmelse imotsvarande KLfinns inte någondet
kandelägare.fysiska Manharhandelsbolaget personer som

sådana del-bestämmelser förtillämpa olikaknappast tänka sig att
därförtaxeringen. Vi haroch den kommunalavid den statligaägare

delägareskall tillämpas i frågabestämmelsen inteutgått från att om
detta har visärskild bestämmelsehandelsbolag. Någoni svenska om

juridiskaeftersom det iinte tagit ILemellertid sägs per-som om
kap.fråga svenska handelsbolag, 2 3inte tillämpas i seomsoner

får det bli fråga för Företagsskatte-önskvärtOm något ärannat en
det.utredningen föreslåatt

avyttringar till och från han-förlustregeln talar förGrunderna för att ett
föreslår be-omfattas regeln. Utredningendelsbolag bör att enav

till kommunalmedför förlustregeln vid taxeringstämmelse attsom
i handelsbolag fysiskinkomstskatt blir tillämplig delägare ärsom

till skeneti punkt anvisningarna 23 § KL. I33tas avperson av
gäller viddenna bestämmelse torde det klart förlustregeln i SILattvara

avyttringar till och från handelsbolag.ett
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Koncernregeln9

gällerstycket SILtiondekoncernregeln i 2 § 4s.k.Enligt den mom.
uppkommaskall inte närreavinstSkattepliktigföljande. enanses

iandelaktie elleröverlåteryrkesmässigtickejuridisk annanperson
juridiskutländskellerföreningekonomiskhandelsbolag,aktiebolag,

gällerförutsättningSomkoncern. attinomföretagtill ett sammaperson
förening,ekonomiskaktiebolag,i koncernenmoderföretaget är ett en
säljandeskadeförsäkringsföretag. Detömsesidigtellersparbank etten

vilken detden ikoncerningå i änsamtidigtintefårföretaget annanen
innehasskallandelenöverlåtna ettingår. Denföretagetköpande som
huvudsak detfall iiinnebär attverksamhet. Detta vartled i koncernens

RÅ ochref.1986 43jfrandelar,näringsbetingadefrågaskall omvara
haskulleföretagetköpandeRÅ detkrävsSlutligen115.1995 attnot.

andelen.sålt Närefter förvärvetomedelbartdetSverigeibeskattats om
skattepliktigberäknasföretaget,köpandedetsäljsandelen avsenare

detsäljande ochdetreaförlustavdragsgillellerreavinst omsom
skattskyldig.utgjortköpande företaget en

inteskatteuppskovetproblematisk tasKoncernregeln attär genom
kanDettatillhöra koncernen.upphörföretagetköpandedet attigen om

paketeringsförfaranden.s.k.skatteundandragandetillutnyttjas genom
till.kanpaketeringsförfarandehurbelyserexempelEtt ett

värde 100verkligtmedCdotterföretaget ABiandelarAAB äger
till detandelarnasäljamkr. Aanskaffningsvärde 1och attmkr avser

bildar Aåtgärderförberedande ettSomfristående AB D.från A
överlåter Akr. Vidarekapital 100 000meddotterbolag, B, ett an-

iandelar B.nyemitteradevederlagmkrför 100tilldelarna i C B mot av
koncern-enligtför andelarnamkr,anskaffningsvärde, 1B Azsövertar

iandelarna Bnyemitteradedeförhos AAnskaffningsvärdetregeln.
alltsåi C,andelarnamarknadsvärdetkommer utgörasatt avav

verkligatill förandelar i Dsamtliga B vär-säljakan alltsåmkr.100 A
företrädeharKoncernregelnuppkommer.vinstdet mkr100,1 attutan

SIL.i § 4strukturregeln 27framför mom.
koncernregeln kantillämpning ävenPaketeringsförfaranden med av

detandelarna ivärdet påEftersomkontantlikvid.medgenomföras
mark-tillskeröverlåtelsenförändrasinteköpande företaget om
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nadsvärde, kan dessa andelar reavinstavyttras externt utan att
uppkommer.

kap.I 2 har föreslagits beskattningen vinster på näringsbe-att av
tingade andelar skall kvar endast hälften vinst be-attvara men av en
skattas. Har reavinstbeskattning bör den givetvis upprätthållasman en
konsekvent. därförDet enligt utredningens uppfattningär inte godtag-
bart reglerna beskattning reavinst näringsbetingadeatt ande-om av
lar kan kringgås paketeringsförfaranden.genom

I förhandsbeskedsärende har Skatterättsnämnden gjortett bedöm-
ningen skatteflyktslagen inte tillämplig iatt renodlat fall denettvar av

beskrivna varianten förfarandet beslut den juni19 1997, Riks-nyss av
skatteverkets rättsfallsprotokoll 24/97. Eftersom förhandsbeskedet inte
överklagades Riksskatteverket, kom frågan inte under Regerings-av

bedömning.rättens Teoretiskt rättsläget därför oklart.är Riks-sett
Skatteverkets ställningstagande inte överklaga torde emellertid med-att
föra i praktiken paketeringsförfaranden kanatt i fall i dengöras vart
form till bedömning risk för ingripande från skatte-utansom var uppe
myndigheterna.

Som framgår i avsnitt 5.2.4.12 har skatteflyktslagen reformerats
lagstiftning i kraft den 1 januariträtt 1998. Möjligen inne-genom som

bär det den diskuterade situationen förändras.att Utredningen anser
emellertid inte bör förlita sig detta möjligheternaatt tillutan attman
skatteundandragande paketeringsförfaranden bör stoppasgenom genom
materiella regler.

möjlighetEn komma till med problemet kundeatt rätta iatt,vara
anknytning till exemplet, skatteuppskovet tillbaka C upphörtas attom
tillhöra koncern A. När säljerA andelarna i tillB D skullesamma som
således beskattningen Azs avyttring andelarna i C till Bav av om-

innebärDet skulleprövas. A vederlaget intäktatt vidta upp som rea-
vinstberäkning och ingångsvärdet för Bzs andelar i C skulle höjasatt till

belopp motsvarande vederlaget.ett
Det medför alternativet knappast kan komma i frågaattsenare utan

tidsgräns uppställs. En tidsgränsatt emellertid behäftadär med nack-en
delen företagen kan sig till denatt överlåta dotter-attanpassa genom
företag inom koncernen beredskapsåtgärd inför eventuell framtidasom

försäljning.extern
Ett lösa frågansätt låtaannat reglernaatt är i underprislagenatt

gälla i stället för koncernregeln. A kan då inte högre vederlagta ut ett
vid överlåtelsen andelarna i C till B sitt anskaffningsvärdeänav utan

träffas beskattning.att Tar å andra sidan A endast anskaffnings-utav
värdet 1 mkr, kommer värdet andelarna i B stiga med 99 mkr påattav
grund överlåtelsen. kanA då inte sälja andelarna i B till marknads-av
värde vinst beskattasutan att uppkommer.en som



Koncernregeln 2511998:1SOU

möjlighetennuvarandedenlösning attmed dennanackdel är attEn
marknads-tillkoncerninomdotterföretagiaktieröverlåta ettt.ex. en

fall,värde i vissamöjlighet kan t.ex.pris faller bort. Denna omvara av
företaget.köpandesäljande elleri detminoritetsintressenfinnsdet

kunnaÄven intresseberättigathakan koncernerandra fall atti ett av
vidföretageni de olikaresultatföretagsekonomiskt korrektaredovisa

sker.beskattningandelsöverlåtelserkoncerninterna attutan
demnackdelarbådahar såledeslösningarna gördiskuteradeDe som

uppskovslösningi ställetförordarUtredningenattraktiva.mindre en
jfrförlustregelnbeträffandelösningenefter mönster somsamma

grundavyttringvid fiktivvinstgällaUppskovet börkap. 8. även av
andelnäringsbetingadtillkaraktärkapitalplaceringsandel byttatt en

beskattningtillbörReavinstenavsnitt 2.1.4.1.jfreller tastvärtom upp
längreandelen intemedförinträffaromständighetnågon attnär som
Ävensäljaren.koncerntillhörföretaginnehas ett somsammasomav

fission börellerlikvidation, fusionsäljaren upplösesnär genom
beskattning gårtillmöjligheteneftersombeskattas,reavinsten annars

erhållersäljarenbeskattning skeskäl börförlorad. Av omsamma
dubbelbeskattningsavtal.grundlandihemvist ettannatett av

led koncer-innehasandel ioklara begreppetnågotDet ettsomsom
definitionentillanslutervillkorbörverksamhet ersättas avsomavnens

dockbörstycket SIL. Dettredjeandel i 8näringsbetingad 7 § mom.
koncernivån.uppfyllt Närmare%-villkorettillräckligt 25 ärattvara

i koncernenmed andra företag ägasäljaren tillsammansbörbestämt
med minst 25 %avyttrade andelendenandelar i det företag avsersom

säljarenAlternativt börföretaget.andelar iför samtligaröstetaletav
verksamhetbetingasandeleninnehavetsannoliktkunna göra att avav

i koncernen.företagellersäljarenbedrivs ett annatavavsom
förlustregeln vidtillämplighetenbehandlas frågankap.I 8 avom

ak-frågeställninghandelsbolag. Sammaoch från äravyttringar till ett
bedömningkoncemregeln. Utredningentuell beträffande gör samma

koncemregeln vidmedförbestämmelseföreslårhär och attatt somen
itillämplig delägareinkomstskatt blirkommunaltaxering till

tredje stycketi punktfysisk in lhandelsbolag är tas avpersonsom
bestämmelse torde detdennaskenetanvisningarna till 22 § KL. I av

och frånvid avyttringar tillkoncemregeln i gällerklart SIL ettattvara
handelsbolag.

kankoncernintern överlåtelseAndelar förvärvats avensom genom
tillandelsbyteköpande företaget kommadet ettettatt avyttras genom

med-andelsbyte bör intesådantinte tillhör koncernen. Ettföretag som
koncerninternavid denöverlåtande företagetvinsten hos detföra att

i stället beskattasbeskattning. vinst böröverlåtelsen till Dennatas upp
vid andelsbytetkoncernföretaget dedet köpande mottagnanär avyttrar
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andelarna. koncerngemenskapenBryts mellan det säljande och köpande
företaget vid den koncerninterna överlåtelsen tidigare, bör dock be-
skattning ske då.

Argument kan anföras för vinsten hos det säljande företaget vidatt
den koncerninterna överlåtelsen inte bör beskattas det köpandeom
företaget de vid andelsbytet andelarnaavyttrar mottagna ett nyttgenom
andelsbyte eller underprisöverlåtelse. Utredningengenom en anser
emellertid särskilt hänsynstagande till dessa fall skulle i alltför högatt
grad komplicera systemet.

villkor iEtt koncernregeln i dess nuvarande utformning är att
moderföretaget i koncernen skall aktiebolag, ekonomiskettvara en
förening, sparbank eller ömsesidigt skadeförsäkringsföretag. Detetten
torde här fråga endast svenska företag. Utredningens förslag ivara om
det föregående innebär vinsten hos det säljande företaget skall be-att
skattas det köpande företaget säljer dennär överlåtna andelen till ett
företag utanför koncernen eller det köpande företaget skiljs frånnär
koncernen, andelarna i företaget säljs till köparet.ex. attgenom en som
inte tillhör koncernen.

Förslaget medför det viktigt kanär visstatt avgöraatt ettman om
företag tillhör koncern det säljande företaget. kan bliDettasamma som
problematiskt i vissa fall släpper villkoret moderföre-attom man

skall svenskt företag. Utredningentaget därför dettaett attvara anser
villkor bör stå kvar. det gäller länderNär med vilka Sverige har slutit
dubbelbeskattningsavtal torde de bestämmelser i avtalen förbjudersom
vissa slag diskriminering medföra den omständigheten,att attav
moderföretaget i koncernen hemmahörande i det andra landet,är inte
hindrar koncernregeln tillämpas jfr artikel 24 punkt iatt 5 OECD:s
modellavtal.

Koncernregeln i dess utformning bör i 2 § 4 SIL,tasnya a mom.
enligt vad framgår blir ledigt.straxsom som

Dispensregeln §2 4 SILi a mom.

Enligt 2 § 4 fårSIL Riksskatteverket, inte särskilda skäla mom. om
talar det, medge befrielse från beskattningmot reavinst före-när ettav

samtliga andelar i utländskttag bolagavyttrar till utländsktett ett annat
bolag. förutsättningarSom gäller följande:

Det säljande företaget skall aktiebolag, ekonomiskettvara en-
förening, sparbank eller ömsesidigt skadeförsäkrings-etten
företag.
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säljande företaget skall samtliga andelar iDet det köpandeäga-
bolaget.

köpande bolaget får inteDet skattskyldigt för inkomst frånvara-
fast driftställe i Sverige.ett

Det avyttrade bolaget skall hemmahörande i landvara samma-
det köpande bolaget.som

Det avyttrade bolaget får inte direkt eller indirekt- andelaräga- -
i bolag hemmahörande i land medärett ett röstannatsom en -
eller kapitalandel överstiger %.25som

Dispensregeln lagstiftning år 1996 äldre liknandeersatte genom en
reglering. förarbetena diskuterades detI berättigade i regelen om
definitiv skattebefrielse det aktuella slaget prop. 1996/97:18, 22av s.
ff. Med hänsyn till koncemregeln inte kunde tillämpas vid avyttringatt
till utländska förvärvare och till tillämpning strukturregelnatt en av
krävde andelskapitalet i det köpande företaget ökades ansågs dockatt

begränsad möjlighet till befrielse från beskattning motiverad.en
fallDe dispensregeln sikte på omfattas med undantagtar ettsom av

koncemregeln med den förslagna utformningen. Undantaget avser
fallet det säljande företaget ingår i koncern i vilket moder-att en
företaget utländskt företag. de fallI Sverige har dubbel-är ett när ett
beskattningsavtal med det land i vilket moderföretaget hemma-är
hörande med icke-diskrimineringsbestämmelse den finnstypen av som
i OECD:s modellavtal dock koncemregeln tillämplig grundär av
avtalet.

Dispensregeln mindre väl i skattesystemet grund attpassar av
tillämpning den leder till definitiv skattebefrielse. deI sannolikten av

mycket ovanliga fall då koncemregeln inte tillämplig kan reglernaär
andelsbyten användas, låt ökning andelskapitaletattom vara en av

erfordras. Utredningen föreslår med hänsyn till det anförda dispens-att
regeln bort.tas
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ASEALex10

Bakgrund10.1

i ochregler KLinfördes1990/912167lagstiftning 1991 prop.Genom
stycketfjärdepunkti 1finnsASEA. Dekallas LexbrukarSIL som

stycketsjundeoch punkt 2§till 22anvisningarnameningensista avav
styckenaoch femtefjärdei 3 § 7till 24 § KLanvisningarna samt mom.

beskattningeninnebärReglernastycket SIL.första attoch § 227 mom.
till dessfall skjutsi vissaaktierformiaktieutdelning uppavav

såkonstrueratuppskovet attTeknisktaktierna. ärsäljer settmottagaren
anskaffnings-integengäldskattefri. I utgörsutdelning ärmottagen

marknadsvärdet annat,aktierna ettutandevärdet för mottagna avav
reglernaursprungligaEnligt devissberäknas påvärde sätt.lägre, som

utdelandei detaktiernaföljandehuvudsaki närbestämtgällde närmare
reavinsttillgångar.aktiernautdeladeoch de utgörföretaget

ak-i formutgårskattefri denföretag, A,Utdelning från är avett om
förutsättningar.följandeunderB,företag,itier annatett

nationalitetsvillkoret.aktiebolagsvenskaoch skallBA vara
aktierinnehavdatillförhållandeiuppburitsskall haUtdelningen

visstillriktasutdelningenintesåledesgodtasi A. Det att en
proportionalitets-aktieägarevisselleraktieägare gruppen

villkoret.
inregistreradeÅtminstone skalliaktierna Adelnågon varaav

skalliaktier Ainnebär upptagnasvenskt börs. Detvid att vara
noteringsvillkoret.fondbörsStockholmsvidA-listan

innehafthaindirekt-ellerdirektskall Autdelning lämnasNär -
föregående be-detingångeni sedan närmastaktier Bsamtliga av

någotverksamhetbörjade bedrivasedan Bellerskattningsåret av
innehavsvillkoret.slag

samtlighetsvillkoret.delasskallaktier iSamtliga B ut
Avarderabedrivs iutdelningenefterverksamhetDen avsom

till denförhållandeiomfattningbetydandeskalloch B avvara
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verksamhets-före utdelningenverksamhet bedrevs Aavsom
villkoret.

i och efter utdelningenanskaffningsvärdet för aktierna A Bfrågal om
gäller följande.

del detför i skall såanskaffningsvärde aktierna BSom storanses av
för aktierna i före utdelningenanskaffningsvärdet Agenomsnittliga

aktierna i till följdi marknadsvärdet Aförändringenmotsom svarar
anskaffningsvärdet för aktierna igenomsnittliga Autdelningen. Detav

motsvarandeskall minskas i mån.
Uttagsbeskattning sker inte hos A.

inregistreringsvillkoret ochgäller inteEfter lagstiftning år 1995
från bankaktiebolag. Vidareverksamhetsvillkoret vid utdelning ett
verksamhetsvillkoretlagstiftning inte Bgäller, efter år 1996, är ettom

moderbolag i koncern i vilken detkreditmarknadsbolag utgör ensom
ingår bankaktiebolag.ett

överväganden10.2

införandet provisorisk lagstiftning iuppfattades vidLex ASEA som en
reglering delning företaggenerell skattemässigavvaktan på av aven

närvarande finns detfission jfr 1990/911167 13. Förs.genom prop.
associationsrätt, såvitt kan be-inte fissionsinstitut i svensknågot men

förslag tillAktiebolagskommittén lägga framdömas kommer att ett
förslagsådant Utredningen har i kap. 6 lämnatinstitut under år 1998.

fusioner fissioner,till generell skattemässig reglering såväl somen av
betydelse associations-i det hänseendet får praktisk när ensom senare

till stånd.rättslig reglering kommer
förslagen i kap. företags samtligafission innebär enligt 6En att ett

flera andra företag.tillgångar och förpliktelser två eller Lexövertas av
fallet dotterföretag skiljs från sitt moderföretagASEA att ett utanavser

någon förändring sker på ägarnivån. Resultatet ombildningen äratt av
dotterföretaget direkt till moderföretaget.ägs ägarnaatt av
Ett dotterföretag, kan skiljas från sitt moderföretagAB A, utan

förändring ägarnivån fission. exempel illustrerar.Ett Ettäven genom
moderföretag i koncern, har dotterföretagenAB M, A, AB B ochen
AB C. Genom fission kan klyvas i och varvid överförsM M1 M2, A
till M1 och till Efter avskiljandet kommerB C M A in-ägassamt att

Önskardirekt, till verksamheten iMl, M. Aägarna attgenom av man
skall ligga i direktägt företag, måste fusioneras medA M1.ett

Utdelning dotterföretag förutsätter moderföretaget har till-ett attav
räckligt fritt kapital. därför inte alltid associationsrättsligtDet äreget
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Åutdelning. andra sidan,dotterföretagskiljamöjligt ettatt genomav
dotterföretag enklare för-utdelningmöjligt,det är ettnär är ettav

fusionfissionen skall följasfission, särskiltfarande än av en var-om
moderföretaget.dotterföretaget gär i detigenom nyaupp

från kommande möjlighet tillkan inte utgåSammantaget att enman
uppfattaonödig. finns det anledningSnararefission ASEALexgör att

dotterföretag varandras komplement.utdelning Ut-fission och somav
ASEA-regler bör finnas idärförredningen Lex även ettatt sys-anser

det då visa sig företagen i prakti-kan Skulledär fissioner göras. atttem
frågan iutdelningsmöjligheten kommer läge.inte utnyttjarken ett nytt

motiverattill det anförda reglernamed hänsyn iDet överär att nu se
därvid villkoren för reglernaförsta hand det skallASEA.Lex I är att

intresse.tillämpliga är avvara som

Nationalitetsvillkoret

anfördes skäl för dotterföretaget1990/912167 skallI attprop. som vara
löpande beskattas försvenskt aktiebolag sådant sina vinsterett att ett

detta gäller i frågaoch det inte säkert utländska dotter-äratt att om
företag s. 19.

uppfattning det inte nödvändigtEnligt utredningens är upprätt-att
skall svenskthålla kravet dotterföretaget aktiebolag. Det börettatt vara

tvekan företagemellertid inte få uppkomma det de utdeladeattom som
juridisk i svensk mening.andelarna hänför sig till Vidareär en person

lämplig lösninginte företag i Skatteparadis kunna delasbör En ärut.
utländskt, skallmed hänsyn härtill dotterföretaget, det äratt ettom vara

mening i andra stycketutländskt bolag i den l6 § 2som anges mom.
utländskt bolag, avsnittbeträffande begreppet 5.2.2.2.SIL se

Skäl frånfalla villkoret moderbolaget skall svenskt före-att att vara
ligger inte.

Proportionalitetsvillkoret

riktad utdelning innebär värdeöverföringEn ägarnivån. Enen
möjlighet till sådana utdelningar skulle innebära komplikationen som

införa.det inte finns anledning att

17-12439
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Noteringsvillkoret

I 1990/91:167 motiverades noteringsvillkoret med det säker-attprop.
ställer spritt ägande det företaget.utdelandeett av

Enligt fördelas anskaffningsvärdetLex ASEA för aktierna i moder-
företaget aktierna i detta företag och i dotterföretaget med ledning av
förändringen i marknadsvärdet aktierna i moderföretaget. För att
detta skall kunna rimligt rättvisande krävs aktier igöras sättett att
moderföretaget föremål för någon form notering. Utredningenär av

emellertid det inte nödvändigt kräva aktier företagetiäratt att attanser
skall på A-listan. fallI OTC- eller O-listenoteringupptagna vartvara
bör räcka. Mera tveksamt hur bör ställa sig till notering inteär man som
sker på Stockholm fondbörs. Enligt utredningens uppfattning bör
emellertid sådan notering godtas under förutsättning uppdate-även att
ring sker regelbundet.

Sammantaget bör efter schablonregeln för anskaff-mönsterman av
ningsvärde i andra stycket27 § 2 SIL kräva aktier i moder-attmom.
företaget skall föremål för notering inländskpå eller utländsk börsvara
eller kontinuerlig notering marknadsmässig omsättningannan av som

allmänt tillgänglig. kan dettaDet noteringsbegreppär nämnas att
används i reglerna lättnad i beskattningen till småäven ägareom av
och medelstora företag 3 § andra stycket1 SIL.a mom.

Innehavsvillkoret

Innehavsvillkoret syftar enligt 1990/91:167 till motverkaatt att ettprop.
delningsförfarande blir alternativ till kontantutdelning. Med hänsynett
bl.a. till villkoret inte hindrar verksamhet förs tillatt att över etten ny-
bildat dotterföretag, aktier sedan delas, torde villkoret inteutvars vara
effektivt. Utredningen föreslår det bort.att tas

Av innehavsvillkoret följer det företag aktier delas skallatt utvars
Ävenhelägt dotterföretag. i fortsättningen bör krävas deett attvara

utdelade aktierna dotterföretag. Däremot det enligt utred-ett äravser
ningens uppfattning inte motiverat upprätthålla kravet dotter-att att
företaget skall helägt.vara

Samtlighetsvillkoret

Skäl frångå samtlighetsvillkoret föreligger inte.att
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Verksamhetsvillkoret

Även delningsförfaran-till motverkaverksamhetsvillkoret syftar attatt
anför-1990/91:167kontantutdelning.alternativ till Iblirden ett prop.

verksamhetsvillkoret 26:beträffande s.följandedes vidare

skall be-den verksamhetomfattningenställsVissa krav somav
från moderbolaget.avskiljts Avsedan dettadotterbolagetdrivas i

sådantpreciserainte möjligtnaturliga skäl det närmare ettattär
tjänsteproducerandeskiljs kanenhetkrav. Den t.ex. vara ensom av

utgångspunktgoodwillvärden.enhet med Enenhet eller storaen
marknadsvärdena de två aktiernajämföra påskulle kunna attvara

enbart knytaursprungliga aktien. Attmotsvarande värde på denmed
bl.a.emellertid mindre lämpligtvärdenbedömningen till dessa är

delningdå beslutvid den bolagsstämmadärför aktieägarnaatt om
skattefriförutsättningar förhuruvidaskall fattas bör kunna avgöra

utdelning föreligger.
förmögenhetsvärdenmellan de olika bolagensjämförelseVid en

kapitalet i delsstorleken detnaturligt beaktakan det att egnavara
efter del-dotterbolagetm.fl. före delningen, delsmoderbolaget

kapitalunderlaget enligtlämplig utgångspunkt dåningen. En är
skatteutjämningsreserv.lagen om

bedrivas iverksamhet skallkrav denallmäntEtt är att som
dotterbolagavskilda dotterbolaget med eventuelladetdotterbolaget

bedrivs iden verksamhetskall 20 %e.d. minst utgöra somca av
uppfylltdelningen. Huruvida detta kravm.fl. föremoderbolaget är

faktorersammanvägning de olikafår efteravgöras som nyssen av
skall motsvarande kravaktier i flera bolag delasOmnämnts. ut

till denbolagen. skalloch Hänsynställas på ävenett tasvart av
efter delningen.moderbolaget kommer bedrivaverksamhet attsom

ursprungliga verk-motsatsvis minst 20 % deninnebärDet att avca
moderbolaget.finnas kvar i det förutvarandesamheten skall

RÅi rättsfalletföremål för bedömningVerksamhetsvillkoret har varit
till aktieägareförhandsbesked. Volvo hade sinaref. AB1996 101

Relationen mellanSwedish Match AB.delat aktierna i dotterbolagetut
Swedish Match efter utdelningenmarknadsvärdena för aktierna i AB

före utdelningen Regeringsrätten konstate-och Volvo 14 %.AB var ca
rade detta tal klart lägre det tal "minst 20 %" iänatt ca som angesvar
förarbetena och anförde vidare:

bör tillmätas förhållande.lfrågan vilken betydelse dettaär som
Onskemålen likformighet och förutsebarhet vid taxeringen talarom
för i situation då lagtexten obestämd fäster särskiltäratt av-man en

frågaseende vid uttalanden i motiven. Vad innebär isagtsnu om
den aktuella bestämmelsen klart lägre relationstal 20 %änatt ettnu
bör endast i undantagsfall. Undantag bör främst kunnakunna godtas

fråga det med hänsyn till de berörda verksamheternaskomma i om
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övrigt finns starkaabsoluta tal och omständigheterna iomfattning i
skatteeffekter formbedömningen omedelbara iskäl för uttags-att av

inte för-utdelningsbeskattning skulle leda till resultatoch ärett som
syfte, nämligenaktuella lagstiftningens övergripandemed denenligt

underlätta strukturrationaliseringar allmäntellermöjliggöraatt av
efterMarknadsvärdet aktierna i Swedish Match utdel-intresse.

Volvo före utdelningen miljarder respek-och i AB 10ningen cavar
imiljarder kr. Med hänsyn härtill och till vad övrigttive 64 ärsom

företagen finner Regeringsrätten verk-de berördaupplyst attom
avvikelsen från för-i Swedish Match det isamheten AB trots-

får uppfyllaangivna minimitalet- lagtextens krav påarbetena anses
förhållande till den verksamhetbetydande omfattning iatt vara av

i Volvo före utdelningen.bedrevs ABsom

följandeUtredningen bedömning.gör
kunnaverksamhetsvillkor kommer företagenfrånvaroI attettav

likvidadotterföretag verksamhet består förvaltadela attvars av
företag kommer få skattemässigeller värdepapper.medel Dessa att

förvaltningsföretag eller investmentföretag intekaraktär om annanav
verksamhet tas upp.

utesluta ordning enligt vilken sådanUtredningen vill inte att en
beskattning sker hos kan ha positivamöjligutdelning ägarnaär utan att

kapitalförsörjning. kan å andra sidan intenäringslivets Deteffekter
kapitalallokering erhålls medel inteuteslutas bättreheller att om somen

till aktieägarna varje enskildrörelsen delas direkt såibehövs attut
placering medlen. Vidare detfatta beslutkanaktieägare äravom ny

skulle påverkas och därmedföretagens utdelningspolicyhuroklart
skatteintäkterna.

dessa frågor.har inte möjlighet studeraUtredningen närmareatt
således råder utredningentill den osäkerhetMed hänsyn attsom anser

verksamheten i det utdeladevillkor avseendekaninte ettavvaraman
företaget.

oklar, vilketnuvarande verksamhetsvillkoretInnebörden det ärav
i tillämpningen.problemskapar

med bibehållen grundidéverksamhetsvillkoretmöjlighetEn är att
anknyts till förändringenkonkret villkoretutformas attgenom avmer

aktierna Villkoret skulle då inne-marknadsvärdet i moderbolaget.av
marknadsvärdet efter ligga inomutdelningen skall 80-bära t.ex.att
marknadsvärdet före utdelningen. nackdel med villkorEn20 % ettav

RÅemellertid delningarslag sådana den i 1996 ref.detta är att somav
för lågtdär relationstalet delningen ändå framstår101, är men som

motiverad, förhindras.affärsmässigt nackdel det iEn är attannan
förhandgränsfall inte på kan villkoret kommeravgöras attom

uppfyllas eller
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verksam-uppfattningutredningensenligtlösningbättre attEn är
alternativ tilldirekt blir riktatdetsåhetsvillkoret motgörs att merom

verk-krävasdet börUtredningenkontantutdelning. attattanser
rörelsehuvudsaklig del bestårtillföretagetutdeladei detsamheten av

andelar i dotter-eller andraaktierinnehavindirekteller direkt eller av
verksamhetbörMed rörelserörelse.bedriverföretag avses annansom

värdepapper.förvaltningmedel ellerkontantainnehavän avav

Lagertillgångar

aktierna blir lager-utdeladefallet dereglerarASEALex även att
regleringändringar i dennaandraföreslår ingaUtredningentillgångar.

föregående.detföljervadän avsom

kvalificerade aktierpåUtdelning

Är kvalificerade enligt 3:12-moderföretagetaktierna ihos ägareen
dotterföretagetandelar ieller andrade aktierreglerna, måste även som

urholkas. Normaltreglerna skallför intekvalificeradedelas bli attut
Situationer kanmedföra detta resultat.gällande regelsystemettorde det

därförbörfallet. 12 SILinte blir I 3 §tänkas där såemellertid a mom.
med tillämpningandel Lexinnebördregelinföras att aven somaven

kvalificerad.andel alltid blirkvalificeraddelas påASEA ut en

iutformning böri dessASEAHuvudregleringen Lex etttasnyaav
till SIL,3 § 7nytt moment a mom.
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olikamellanSamordningen11

uppskovsregler

uppskovföljande regler enligt vilkahar behandlatsdet föregåendeI
situationer i fråga förlustregelnbeskattningen i olikamedges med om

skjuts till avdrag upp:rätten
uppfylls, skallvissa villkorUnderprisöverlåtelse: Om uttags-

tillgångöverlåtelse till underprisbeskattning inte ske vid av en somen
i näringsverksamhetTillgången skall ingåingår näringsverksamhet.i

Kap. 4.hos köparen.även
till företagAndelar i företag överlåtsAndelsbyte: ett annat motett

mindre kontantdetta, eventuellt jämtevederlag andelar i er-enav
Resterande delersättning beskattas vid bytet.Endast kontantsättning.

5.de andelama Kap.beskattasvederlaget när avyttras.mottagnaav
företaget skall inte någonöverlåtandeoch jission: DetFusion ta upp

eller fissionen elleravdrag grund fusionennågot påintäkt eller göra av
Övertagandedenna.avslutas Detbeskattningsårför det genomsom

situation.skattemässigadet överlåtande företagetsföretaget inträder i
eller ñssio-behandlas fusionenöverlåtande företagettill detFör ägarna

reglernavilket innebäravyttring andelama, att om an-avnen som en
andelar ii formtillämpliga fusionsvederlaget utgårdelsbyten är avom

ersättning.mindre kontanteventuelltÖvertagande företaget jämtedet en
Är reavinstbeskattning.tillämpliga, skerinteandelsbytesreglema
Kap. 6.

verk-samtliga tillgångar i dessföretagsVerksamhetsöverlåtelse: Ett
Veder-till företag.Verksamhetsgren överlåtssamhet eller i ett annaten

eventuellt jämteköpande företaget,andelar i detlaget skall bestå attav
hänför sig tillandra förpliktelserskulder ochdetta företag övertar som

kontinuitet skiljertekniska lösningen förtillgångarna.de överlåtna Den
huvudsakfission ivid fusion ochsig från lösningennågot germen

köpande och säljande företagen. Kap.7.resultat för desamma
reavinsttillgång med förlust inom intressegemen-Avyttring enenav

förlusten förstmedges avdrag förskap. Enligt förlustregeln när en om-
längre innehasmedför tillgången inteständighet inträffar ettatt avsom

grundintressegemenskap med säljaren,företag istår attt.ex. avsom
säljaren och köparen bryts. Kap. 8.intressegemenskapen mellan
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överlåtelse:Koncernintern Avyttring andel i svensk ellerav en en
utländsk juridisk med reavinst till företag inomettperson samma
koncern moderföretag svenskt. Enligt koncernregeln beskattasärvars
vinsten först omständighet inträffar medför andelennär inteatten som
längre innehas företag tillhör koncern säljaren.ettav som samma som
Kap. 9.

Lex ASEA-utdelning." Utdelning från svenskt marknadsnoteratett
aktiebolag utgår i form aktier eller andra andelar i dotterföretagettav

svenskt aktiebolag eller utländskt bolag.är Utdelningenett ett ärsom
skattefri för Anskaffningskostnaden för aktierna i detmottagaren.
utdelande företaget fördelas på dessa aktier och de utdelade andelarna.
Kap. 10.

det följande situationerI där risk för regelkollision före-tas upp
ligger. Konstellationer behandlats under tidigare rubrik intetassom en

igen under rubrik.upp en senare

11.1 Förhållandet mellan reglerna om

underprisöverlåtelse och övriga
uppskovsregler

Förhållandet till reglerna andelsbytenom

Vid andelsbyte kan de andelarna mindre värda deett mottagna änvara
avyttrade andelarna. Därför behöver förhållandet mellan reglerna om
andelsbyte och reglerna underprisöverlåtelse klarläggas.om

I avsnitt diskuteras5.2.4.2 partiella andelsbyten i anslutning till ett
exempel. Förutsättningarna i detta följande. Företaget kapi-är A äger
talplaceringsandelar värda 100 det helägda dotterföretaget B. An-samt
delskapitalet i fördelatB andelar.100 Värdet andelarna iär B ärav
sammanlagt Kapitalplaceringsandelarna100. skall föras till B. Treöver
alternativ dettagöraatt övervägs.

alternativDet intresse nyemitterarB andelar,är 50är attsom nu av
varvid A erlägger likvid i form kapitalplaceringsandelarna alterna-av
tiv 3. Som anförs i det nämnda avsnittet transaktionen enligt utred-är
ningens uppfattning andelsbyte och ägartillskott.sammansatt ett ettav
Vardera deltransaktionen skall bedömas för sig. Någon kollision mellan
reglerna för underprisöverlåtelser och reglerna andelsbytenom
uppkommer därför inte.
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Förhållandet till reglerna fusion och fissionom

fission tolkas överlåtelse tillgångarna iEn fusion eller kan som en av
till det Övertagande företaget ersättningdet överlåtande företaget mot

Övertagande företaget för detbestår i det övertar ansvaretattsom
och andra förpliktelser. Med den tolk-överlåtande företagets skulder
ñssion ofta underprisöverlåtelse.ningen innebär fusion eller Ienen

tillämpligbestämmelse lagen inteunderprislagen bör ärtas atten om
beskattningenföreligger för medge uppskov medförutsättningar attom

fusion och fissionenligt bestämmelserna om .

Förhållandet till reglerna verksamhetsöverlåtelserom

föregående förhållandet mellan reglernai det avseendeResonemanget
underprisöverlåtelser och reglerna andelsbyten tillämpligtär omom om

överlåtna andelar med den överlåtnai ersätterresonemangetman
regelkollision uppkommer således inte.verksamheten. Någon

förlustregelnFörhållandet till

förlustentillämplig oberoende verklig ellerFörlustregeln ärär av om
beror överlåtelsen skett till underpris.på att

verkliga förluster bör förlustregeln gälla i fortsätt-Såvitt gäller även
ningen.

sker förlust grundöverlåtelse reavinstegendom med påEn av som
understiger marknadsvärdet skulle i frånvarovederlaget sär-att avav

underprisöverlåtelser ochskild reglering både reglernaomfattas omav
förlustregeln. v

uttagsbeskattning vid underprisöver-kap. har föreslagitsI 4 att en
underlåtas det förvärvande företaget harlåtelse inte skall kunna rättom

till underskottsavdrag, såvida koncembidrag kan lämnas från detinte
överlåtande till förvärvande företaget. Realiseras övervärdet hos detdet
förvärvande företaget skulle nämligen, uttagsbeskattning inte sker,om
intäkten vilketkunna kvittas underskottet, skulle stridamot mot
grunderna för koncembidrag. frånvaroreglerna I någon mot-om av
verkande mekanism kan effekt reavinst-uppnås attsamma genom
egendom, stigit i värde, överlåts till det skatte-pris underettsom
mässiga värdet.

Med hänsyn härtill bör förlustregeln inte tillämplig närvara rea-
vinstegendom överlåts till underpris med förlust. bestämmelseEn om
detta bör i i anslutning till förlustregeln. Lösningen innebärSILtas
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marknadsvärdetuttagsbeskattning för kommer ske det för-att att om
värvande företaget har till underskottsavdrag och koncernbidrags-rätt

inte föreligger. fall skall enligtI reglerna för underprisöver-rätt annat
låtelser förutsättningarövriga uppfylls det skattemässigaävenom- -
värdet vederlag.anses som

Förhållandet till koncemregeln

Överlåter företag andel till företag inom koncern, kanett etten samma
reavinst uppkomma överlåtelsen sker till pris underäven etten om

marknadsvärdet. Enligt koncemregeln medges uppskov med beskatt-
ningen vinsten. Samtidigt kan i frånvaro särskild regel uttags-av av en
beskattning ske, förvärvaren har till avdrag för kvarståenderättt.ex. om
underskott och förutsättningar föreliggerinte för överlåtaren skallatt
kunna koncernbidrag förvärvarentill med verkan vid beskattningen.ge
Med hänsyn härtill bör i punkt anvisningarna1 till §22 KL tasa av

bestämmelse uttagsbeskattning inte skall ske koncern-atten om om
regeln tillämplig.är

Förhållandet till Lex ASEA

Utdelning andelar dotterföretag underprisöverlåtelse enligti ärettav en
Ärbegreppsbildningen i reglerna underprisöverlåtelser. Lex ASEAom

tillämplig eller reglerna i tredje stycket3 § 8 SILär mom. om
utskiftning aktier från ekonomisk förening tillämpliga, sker inteav en
uttagsbeskattning enligt punkt fjärde stycket sista anvis-1 meningen av
ningarna till punkt sjunde stycket i utredningens lag-22 § KL 1 2a
förslag. Reglerna underprisöverlåtelser aktualiseras inte då.om

Undantaget från uttagsbeskattning gäller utdeladeinte deom
andelama omsättningstillgångar iutgjort byggnadsrörelse eller handel
med fastigheter. sådana fall bör reglerna underprisöverlåtelseI inteom

tillämpliga. bestämmelse detta bör lagenEn itasvara om om upp-
skov med beskattningen vid överlåtelse tillgångar i näringsverk-av
samhet till underpris.
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Förhållandet mellan reglerna11.2 om

andelsbyten och övriga uppskovsregler

Förhållandet till reglerna för verksamhetsöverlåtelser

verksamhet VerksamhetsgrenIngår andelar i eller överlåtsen ge-som
verksamhetsöverlåtelse, föreligger såvitt andelama ettnom en avser

andelsbyte. Endast reglerna verksamhetsöverlåtelser börom vara
tillämpliga. bestämmelse detta bör i andelsbyteslagen.En tasom

Förhållandet till koncernregeln

Vid andelsbyte vid vilket de överlåtna andelama näringsbetingadeärett
och där det köpande företaget ingår i koncern det säljandesamma som
företaget likhetföreligger överlåtelse enligt koncemregeln. Iäven en
med vad gäller i fråga strukturregeln i och27 § 4 SILom mom.som

utformning fallkoncemregeln i dess gällande bör i sådant koncern-ett
regeln tillämpas. bestämmelse detta bör i andelsbytes-En tasom
lagen.

Förhållandet å sidan reglernamellan11.3 ena

fusion, flssion ochom

verksamhetsöverlåtelser åoch andra
sidan uppskovsreglerövriga

fusion eller fission kan tänkas innefatta avyttring omfattasEn en som
Ävenförlustregeln eller koncemregeln. verksamhetsöverlåtelseav en

kan tänkas innefatta avyttring omfattas koncernregeln,en som av
däremot inte förlustregeln understiger devederlagetav summan av
skattemässiga för de tillgångarna, föreligger intevärdena avyttrade en
verksamhetsöverlåtelse. Endast reglerna för fusioner eller fissioner

för verksamhetsöverlåtelser bör tillämpliga.resp. vara
med anfördaBestämmelser anledning det bör i SIL itasav

anslutning förlustregelntill och koncemregeln.
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Avskattningsregeln för12

investmentföretag

Bakgrund12.1

aktiebolagsvensktSILenligt 2 § 10investmentföretag ettEtt är mom.
villkor iföljandeuppfyllerföreningekonomisksvenskeller somen

aktiebolag:företagetföljandedet är ettattantas

uteslutande eller såskallverksamhet ute-gottFöretagets som
löslikartadellervärdepapperförvaltningslutande bestå avav

egendom.
välför-väsentligenskalluppgift ettattFöretagets genomvara

riskfördelning.erbjuda dessvärdepappersinnehavdelat ägare
aktier i företaget.skallantal fysiska ägaEtt stort personer

investmentföretag:försärskilda reglergällerhänseendenföljandeI

värde-och andraaktiereller förlusttill vinstinteHänsyn tas
reavinsthänseende benämnsiaktierbehandlas somsompapper

följande.i detaktiergemensamt
aktie-bolagetsvärdet påräknatför årintäkt 2 %Som tas avupp

beskattningsåretaktuellanormalt, detingångenportfölj vid av,
schablonintäkt.

med sådock intelämnad utdelning,förAvdrag medges stort
underskott.föranlederbelopp detatt

skattereformårsinfördes vid 1990investmentföretagförreglerDessa
559-566.1989/1990:110se s.prop.

investmentföretag beroriför aktiernaVärdeutvecklingen väsent-ett
aktieportfölj.investmentföretagetsförVärdeutvecklingenligen på

i in-aktieägaredärför i principvärde, beskattasportföljen iStiger en
aktiersig hansvinsten belöperden delvestmentföretaget för somav

ellerdelasrealiseras ochvinsten närinvestmentföretageti utnär
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aktierna i investmentföretaget säljs. Bortser från ränteeffekter tillman
följd tidpunkterna för beskattningen, behandlas därför indirektav en
aktieplacering investmentföretag likvärdigtett med direktgenom en
aktieplacering.

Ränteeffektema medför emellertid, i frånvaro motverkandeav en4v regel, indirekt placeringw i aktieportföljatt invest-en etten genom
mentföretag ställer sig förmånligare direkt placering iän en samma
portfölj, eftersom skatten betalas vid det indirekta ägandet.senare
Denna s.k. sparbösseeffekt beräknades i förarbetena till 1990 års
skattereform genomsnittligt 0,5 procentenheter högresett årligge ca
avkastning för det indirekta ägandet. Syftet med schablonintäkten är att
utjämna denna skillnad så direkta aktieplaceringar och placeringaratt

investmentföretag i huvudsak likställsett vid beskattningen.genom
Genom lagstiftning år 1993 prop. 1993/94:50 undantogs utdel-

ningsinkomster från beskattning halveradesoch beskattningen ak-av
tievinster. frånvaroI särskild regel skulle i detav systemeten nya
skattefria reavinster hos investmentföretag ha kunnat delasett ut utan
beskattning hos aktieägarna, investmentföretaget ändrade karaktärom
till vanligt företag. Detta sker villkoren för investment-att ettom vara
företag inte längre uppfylls. Investmentföretags reavinster skulle
således ha kunnat helt undgå beskattning.

w I syfte förhindra den nämnda konsekvensenatt infördes vid 1993 års
lagstiftning regel brukar kallas avskattningsregeln. Avskatt-en som
ningsregeln innebar ursprungligen investmentföretag vilket änd-att ett
rade karaktär intäkt skulle belopp motsvarande 30ta %ettsom upp av
det högsta värdena aktieportföljen vid ingången beskatt-av av
ningsâret och något de fem föregående beskattningsåren,. dock tidi-av

år 1991. Alternativt fick företagetgast intäkt 40 %tasom upp av
de faktiska reavinster och reaförluster på aktiersumman av som

företaget haft från ingången år 1991.av
Genom lagstiftning 1994 återinfördes äldre regler beskattningom av

utdelningsinkomster och aktievinster. Avskattningsregeln för invest-
mentföretag fick dock stå kvar i avvaktan på ytterligare överväganden.
Procentsatsen i schablonregeln höjdes till 40 % anpassning tillsom en

enligt de generella reglernaatt hela beloppet aktievinst skullenu av en
till beskattning.tas Vidare ändrades altemativregeln så helaupp att

reavinster och reaförluster skullesumman tasav upp.
I skrivelse till Finansdepartementet i januari 1996 hemställdeen

Sveriges Industriförbund avskattningsregeln skulle avskaffas.attom
Förbundet anförde i huvudsak avskattningsregeln inte behövsatt i ett

med dubbelbeskattningsystem bolagsinkomster.av
Industriförbundets skrivelse i 1996/97:18.togs I proposi-upp prop.

tionen lades inte fram något förslag avskaffande avskattnings-om av
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skattereg-utformningMed denföljande.anfördeshuvudsakregeln. I
aktie-värdeökninghögrefåinvestmentföretagkanharlerna ett en

Skattereglerallmännafalletvaritskulle havadportföljen än omsom
karaktärsbyte.vidskattasförmån börsådan etttillämpats. En av

klargjortsi lagtextenharpropositionen attiförslaggrundvalPå av
upplösesinvestmentföretagskall skeinteavskattning när ett genom

likvidation.

överväganden12.2

ägandet iförändringargrundinvestmentföretagNär t.ex. avett av
investmentföretag ut-upphörochkaraktär ettskiftar attFöretaget vara

väsentligti alltmedel,tillskjutnaföretaget,värdena i avutomgörs av
aktier. Denvärdestegring påorealiseradochaktievinsterrealiserade

föranlederkaraktärsbytetföljd atttillför företagetskatteregimen avnya
detfrånutgårUtredningen atttill dessabörsärskild hänsyn poster.tas
defonderas. Iutdelningsinkomsterförekommerknappastpraktiken atti

utdel-Fonderadeinkomsterna.beskattasskerändåfonderingfall
karaktärsbyte.vidprobleminte någotdärförerbjuderningsinkomster

aktievinsterRealiserade12.2.1

räknatsschablonintäktenhurförarbetenaklartinteframgårDet av
försituationenjämförtskälemellertidfinnsfram. anta attDet att man

vidinvesterarföljande. Denenligtfysiskatvå personen,enapersoner
sammansättning.med vissaktieportföljibeloppår 1ingången ett enav

år 10utgångenVidportföljen.tiondedelårligenF avomsätter aven
ingångenvidinvesterarG,andraportföljen. Densäljer F avpersonen,
medportföljharIinvestmentföretag,aktier ii sammaår 1 ett en

tillhänförligportföljenandel ärDensammansättning Fzs. somavsom
portföljenportfölj. IFzs omsättervärdeharaktierG:s somsamma

aktier isinasäljer Går 10Vid utgångenF.sätt avsomsamma
ibeloppregel,särskild störrei frånvarohar G, ettEfter skatt av en

hela för-återinvesteralöpande har kunnatIberoende påbehåll F attän
efterendaståterinvesterakunnathar nettotmedan Fsäljningslikvidema

förkompenserasyftar tillSchablonintäktenreavinstbeskattning. att
börskatt.likställda efter Detoch blir note-Gränteeffekt så Fdenna att

ägamivån. Detlikställdhettillsyftarsåledesschablonintäktenattras
företagsnivån.den påskälpraktiskaendast uttasär somav

definnsårunderinvestmentföretag,Upphör I t.ex.ettatt vara
schablonskatt kvarmedminskadevinsterna-obeskattaderealiserade -
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i företaget efter karaktärsbytet de inte delasäven saknarDettaut.om
betydelse för likställdheten mellan ochF G under förutsättning Gatt
säljer sina aktier i samband med karaktärsbytet, eftersom vinsterna då
skattas hos G.av

Behåller G aktierna i efter karaktärsbytet,I behandlasäven G, i
frånvaro avskattningsregel, skattemässigt förmånligare änav en
Detta beror på schablonintäkt inte längre skall de obe-att tas ut trots att
skattade vinsterna finns kvar hos och lämnarI avkastning, vilket med-
för det uppkommer ränteeffekt till favör.Gzs dennaatt I situationen
bör därför schablonintäkten inte upphöra vidare avlösasutan utan av en
engångsbeskattning.

Avskattningsintäkten beräknas lämpligen enligt metodiksamma
schablonintäkten, dvs. viss underlagprocent ettsom som en av som

det högsta värdena investmentföretagetsutgörs aktieportföljav av
vid ingången beskattningsåret och något de fem föregående be-av av
skattningsåren. Storleken beror på vilket antagandeprocentsatsenav

hur länge i investmentföretaget, integör säljer sinaägareman om som
aktier i samband med karaktärsbytet, kommer behålla aktierna.att

skattDen utgår enligt den nuvarande avskattningsregeln vid ettsom
karaktärsbyte så betydande regeln kan ha medförtär karak-att attpass
tärsbyte inte varit attraktivt alternativ. Om avskattningsregelnett av-

neutralt kan detvägs tänkas karaktärsbyten kommersättett attmer
till stånd i utsträckning. framstårDetstörre sannolikt eventuellaattsom
karaktärsbyten framför allt blir resultatet aktierna i invest-att ettav
mentföretag köps företag. detI scenariot torde det bliett annatupp av
relativt ovanligt andra i investmentföretaget detatt ägare än upp-
köpande företaget ligger kvar med sina aktier efter karaktärsbytet. Till
den del detta ändå kommer ske det rimligt det iäratt att anta att
allmänhet blir fråga relativt långa innehav.om

Utredningen med hänsyn härtill bör beräknasatt procentsatsenanser
utifrån schablonintäkt egentligen bör utgå under tio år efterattnormen
karaktärsbytet, såvitt den del portföljen i investmentföretagetavser av

belöper sig på aktier i företaget inte i samband medomsättssom som
karaktärsbytet. Utifrån diskonteringsränta 4,9 % blir då procent-en
talet i avskattningsregeln 16. Räntesatsen efter skatt. Ränte-räntaavser

före skatt, baseras7 %, antaganden långsiktigsatsen realräntaom
5 % och inflation 2 %.

anfördaDet innebär sammanfattningsvis följande. Vid karaktärs-ett
byte intäkt hos investmentföretagettas 16 % den delsom upp av av
portföljvärdet förhållandet mellan de aktier i företagetmotsom svarar

inte i samband med karaktärsbytetomsätts och samtliga aktier isom
företaget. Portföljvärdet beräknas i likhet med vad gällersom nu som
det högsta värdena på portföljen vid ingången det beskattningsårav av
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då karaktärsbytet sker och och de fem föregående beskatt-vart ett av
ningsåren.

investmentföretagetEn aktie i bör i samband medomsattanses
karaktärsbytet den under det beskattningsår då karaktärs-omsattsom
bytet äger rum.

investmentföretaget haftHar dålig utveckling sin portfölj, kanen
avskattning ägamivånpå förmånligare avskattning hosänen vara

företaget. Enligt vad förutsätter avskattning ägar-sagtssom nyss
nivån aktier under det beskattningsår då karaktärsbytet sker.att omsatts

uppköpande företagEtt bör emellertid ha möjlighet skatta deatt av
aktier företaget ägde i investmentföretaget vid ingången detsom av
nämnda beskattningsåret övriga aktier det uppköpande företagetsom

vid karaktärsbytet har under beskattningsåret. Konsek-äger omsatts
avskattning dessa aktier skall underär ävenatt omsattavensen av anses

beskattningsåret Innebördeni fråga. avskattning bör aktiernaattav vara
skall ha för marknadsvärdet och köpts tillbaka föravyttratsanses

värde. uppköpssituation bör föreliggaEn företagettsamma anses om
eller fysisk vid utgången beskattningsåretperson aktier iägeren av
det tidigare investmentföretaget med majoritet rösterna.en av

Är uppköpande företag investmentföretag, kommerett ett annat
detvärdet aktierna i uppköpta företaget underlag för be-utgöraattav

räkning schablonintäkt hos företaget.det uppköpande Såvittav avser
aktier det uppköpande företaget ägde vid ingången beskatt-som av
ningsåret behövs därför inte någon avskattning.

finns det alternativ avskattningsregel. Enligt dennaSom nämnts en
får intäkt de aktievinster och aktieförlustertassom upp summan av som
investmentföretaget haft fr.0.m. ingången år regel1991. Dennaav
innebär avskattning hos företaget, inte ränteförmånen hos ägarnaav

själva aktievinsterna. medför alltför hög beskattning.Dettautan av en
Alternativregeln bör därför bort.tas

Orealiserad värdestegring12.2.2

aktier i investmentföretagNär i samband med karaktärs-omsättsett ett
byte avskattas hos inte endast realiserade vinster hos invest-ägarna
mentföretaget orealiserad värdestegring företagets aktie-påävenutan
portfölj. Som följd härav bör anskaffningsvärdet för portföl-aktier ien
jen stigit i värde höjas till marknadsvärdet. På motsvarande sättsom
bör anskaffningsvärdet för aktier nedgått i värde sänkas till mark-som
nadsvärdet.

Till den del aktierna i investmentföretaget inte i sambandomsatts
med karaktärsbytet kan följande föras.resonemang
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medför schablonintäkt tidigare utgåttkaraktärsbyte denVid ett som
förkaraktärsbytet och G,avskattningen grund Foch attatt an-av

reali-föregående, i princip likställs såvittknyta till exemplet i det avser
uppkommer iorealiserad värdestegringserade vinster. Vad gäller -

latentregel grund karaktärsbytetfrånvaro särskild enavav en -
indirekt hosinvestmentföretaget och därmed Gskatteskuld hos som

oreali-den latenta skatteskulden påhar motsvarighet hos Finte någon
skatte-portfölj för latentvärdestegring Gserad på Fzs motsvaras av en

uppkommer hoslatenta skatteskuld Iskuld aktierna i Den som
därförnegativt. G kommervärdet aktier i Ipåverkar Gzs sämre änutav

tillför aktierna hos får räknasinte anskaffningsvärdet I uppom
marknadsvärdet.

kalkylerad risk hantänkas invändas Gdetta kanMot näratt tog en
kunde komma byta karaktär ochköpte aktierna i innebördI I attattav

utfall.själv bära konsekvensenhan därför bör ogynnsamtettatt av
sådan riskemellertid inte hållbar. Finns detinvändningDenna är en

i investmentföretag blirmedför nämligen placeringarden ettatt
utgångspunktendirekta placeringar, vilket strideroförmånligare än mot

investmentföretag.beskattningsreglema förför
för aktierna hos investment-anskaffningsvärdetSlutsatsen är ettatt

till marknadsvärdet vidföretag karaktär generellt bör ändrasbytersom
bör in iför karaktärsbytet. bestämmelse dettatidpunkten En tasom

27 § SIL.2 mom.
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Stämpelskatt för förvärv fast13 av

egendom

Enligt lagen stämpelskatt1984:404 vid inskrivningsmyndigheterom
stämpelskattelagen gäller såvitt följandeaktuellt beträffandeärnu
förvärv fast egendom och tomträtt.av

förvärv fast egendom skattepliktigtEtt det skerärav om genom

köp eller byte,
tillskott till bolag eller förening eller utdelning eller skifte från
bolag eller förening,
fusionb enligt 14 kap. eller1 § ABL
expropriation eller inlösen grundpå stadgande rättannan av om
eller skyldighet lösa fast egendom.att

förvärv skattepliktigt detEtt sker upplåtelse,tomträtt ärav om genom
överlåtelse eller fångersättning i punkterna 1-4mot annat som anges
ovan.

Stämpelskatten medutgår % egendomens värde. Vid förvärv1,5 av
juridisk dock skattesatsen Vid köp fast3 %.görs ärsom av person av

köpeskillingenegendom bestäms värdet egendomen jäm-attav genom
förs med taxeringsvärdet för föreåret det år då ansökannärmast om
lagfart beviljas. högsta värdena egendomens värde.Det av anses som
skattskyldighet inträder ansökan inskrivning beviljas. Bådenär om
överlåtaren och förvärvaren skattskyldiga.är

F och fissionerusioner

Förvärv sådana fusioner på vilka kontinuitetsreglema i 2 §genom
4 SIL tillämpliga inte stämpelskattepliktiga inte hellerär ärmom.
kombination enligt kap.14 2 Utredningen§ ABL. har i det föregående
lämnat förslag generella regler inkomstskattemässig kontinuitetom om
vid fusioner och fissioner kap. Syftet6. ombildningar dettaär att av
slag inte skall motverkas inkomstskatt utgår. skälAv börattav samma
stämpelskatt inte Utredningen föreslår därför bestämmelsentas ut. att
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förvärv fusion enligt kap. skattepliktigt14 1 § ABL äratt tasom genom
bort.

ÖverlåtelserKoncerninterna

Överlåtelser inom koncernfastigheter bör enligt utredningensav en
uppfattning motverkasinte stämpelskatt utgår det sägsattav som om
fastigheter gäller lättnadsregel bör dock intetomträtter. Enäven
möjliggöra företag överlåter fastighet tillatt ett ett annaten
koncernföretag sedan säljs stämpelskatt utgår. Medexternt utan attsom
hänsyn härtill föreslår utredningen uppskovsregel innebär atten som
stämpelskatten skall betalas först koncemförhållandet mellannär
överlåtaren och förvärvaren upphör.

Skatten bör betalas överlåtaren eller förvärvaren upplösesäven om
likvidation. Uppgår överlåtaren eller förvärvaren i ett annatgenom

företag fusion eller fission, bör det Övertagande företaget inträdagenom
i det vid fusionen fissionen företagetseller överlåtande situation såvitt

stämpelskatten.avser
Överlåter förvärvaren koncemförhållandet med överlåtaren be-när

står fastigheten till moderföretag eller dotterföretag, böränannan
skatten efterges med moder- och dotterföretag alla över-avses resp.

företag till förvärvaren.underliggande Skälen för detta följande.är
Överlåter förvärvaren fastigheten till köpare, har möjlig-externen

heten till försäljning förvärvaren med fastigheten behålliextern av
förlorats. saknas i den situationen anledning skatt för-Det att ta ut

förvärv.värvarens
Fallet förvärvaren överlåter fastigheten till koncern-att ett annat

företag moderföretag eller dotterföretag förvärvarentill kanän ett
illustreras med följande exempel. har dotterföretagen ochAB A AB B

dotterföretagetAB C. C har A överlåter fastighet till iAB D. Ben som
sin överlåter fastigheten till Följande fallD. intresse:ärtur av

säljer frånvaro eftergiftsregelnA B I skulle skatten påexternt. av
B:s förvärv betalas, eftersom koncerngemenskapen mellan ochA
B bryts. Försäljningen medförB koncemförhållandetäven attav
mellan och bryts. Skatten förvärvB D Dzs skall således
betalas. därförDet inte motiverat skatt förvärv.på B:sär att ta ut

ÄvenC säljer D i detta fall bryts koncemförhållandetexternt.
mellan och med påföljdB D skatten förvärvpå skallDzsatt
betalas.
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fastig-överlåterförvärvarenbör eftergesskatten inteSkälet för att om
exempel. Aföljande ABframgårdotterföretag ägerheten till ett enav

dotter-bildarförbereds Askall Dettafastighet attavyttras. genomsom
säljerdotterföretaget AB C. Abildari sinföretaget AB B tursom

säljerHärefter Afastigheten till C.säljertill i sinfastigheten B tursom
blirfastigheten tillsäljerförvärv BEfterges skatten Bzs närB.

beskatt-genomförasexternförsäljningen kunnatkonsekvensen utanatt
ning.

fastigheten till Csäljastället kunnaskulle iexempleti detA senaste
EftergesHärefter säljer A B.tillfastigheten B.sin säljeri tursom

i dettablirtillsäljer fastigheten B,C ävenförvärvskatten Czs när
genomföras be-kunnatexternförsäljningenfall konsekvensen utanatt

säljerförvärvareneftergesinte hellersåledesskattning. Skatten bör om
moderföretag.fastigheten till ett

iöverlåts påfast egendomköpföreliggertransportköpEtt ett avom
skattebefrielseerhållstransportköpvillkor. Vidoförändradeprincip ett

kan före-motverkande regelfrånvaroköpet. Iför det tidigare ettenav
koncernföretag, B,tillsälja fastigheti koncern, A, annattag enenen

regelnEftersomdotterföretag, C.tillöverlåter köpetsedan ett omsom
kan fastigheten,förvärv,inteskatt Bzstransportköp medför tas utatt
Transportköps-beskattning.säljasoch B","förpackad i C utanexternt

gälladärför interegeln bör om

juridiskförsta köpetvid detförvärvaren är person,en
ingår ijuridiskskett frånköpet hardet första sompersonen

ochförvärvarenkoncern somsamma
juridiskköpetvid det ärförvärvaren är sompersonensenare

förstavid detförvärvarendotterföretag tillellermoderföretag
köpet

och andrakoncernregeln för aktierenligtgällermed vadlikhetI som
svenskti koncernenmoderföretagetbörandelar i företag ettvara

sparbank ellersvenskförening,svensk ekonomiskaktiebolag, ettenen
också iVidare börskadeförsäkringsföretag.ömsesidigtsvenskt -

inte få ingå ikoncernregeln överlåtarenmedöverensstämmelse en-
ingår.i vilken förvärvarenkoncern denänannan

bestämmelserdubbelbeskattningsavtal omfattar deI många som
innebärstämpelskatten.diskriminering Detslagförbjuder vissa ävenav

hemma-moderföretaget i koncernden omständigheten ärattatt en
uppskovsregelnfall inte hindrarland i vissahörande i ärattett annat

dubbelbeskatt-tillämpningfrågatillämplig. Aktualiseras ettavom
inskrivningsmyndighten hastämpelskatteärende, kanningsavtal i ett
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anledning eventuellt förmedling Domstolsverket, inhämtaatt, genom av
yttrande från Riksskatteverket.

Uppgiftsskyldighet m. m.

Som framgår i det föregående föreslår utredningen stämpelskatt, foratt
vilken uppskov erhållits, skall betalas koncernförhållandet mellanom
överlåtaren och förvärvaren upphör eller överlåtaren eller förvärva-om

upplöses likvidation. bestämmelseEn överlåtarenattren genom om
och förvärvaren skyldiga lämna uppgift till inskrivningsmyndig-är att
heten sådan omständighet bör i stämpelskattelagen. Uppgifts-tasom
skyldigheten bör straffsanktionerad. inte uppgiftLämnas uppsåt-vara
ligen eller oaktsamhet, bör dömas till böter eller fängelse högst ettav
ar.

Förslaget uppskov torde motivera vissa administrativa före-om
skrifter i förordningen 1984:406 stämpelskatt vid inskrivnings-om
myndigheter. Utredningen lämnar inte förslag till sådana föreskrifter.
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Övriga frågor14

optionslånpåKapitalrabatt14.1

och däraktiebolagupptagitslånoptionslån ettEtt är ett avsom
aktie.nyteckning eller köptillmedförenadeskuldebreven rättär av
nomi-erhåller detvid emissionenbolagetutformas såVillkoren kan att
förmarknadsräntanunderstigerlånetnella värdet etträntantrots attav

värdet ochnominellamellan detSkillnadenaktuella slaget.lån detav
kapitalrabatten,s.k.lånedelen, denmarknadsvärdet motsvaras avav

bo-stycket SIL haråttondeEnligt 2 § 9optionsrätten.värdet mom.
kapitalrabatten.avdrag förtilllaget inte rätt

förslag ipåinfördes år 1985bestämmelsennämndaDen prop.
konvertibla skuldebrevbeskattningensamtidigt1984/851193 avsom

utformning.nuvarandesinhuvudsak ñckioch optionsrätter m.m.
kapital-förvisst foganförs det finns synsättetpropositionen attI att

därföroch dentill långivarenräntekompensationslagsrabatten attär ett
skällånet. Avför det bolagavdragsgill treborde tar uppsomvara

avdragför uppfattningenstatsrådet ändåföredragandestannade det att
borde medges.inte

redo-optionslånemitteratde företaganfördesdet förstaFör att som
varför underkur-skuld,lånetbeloppetnominellavisat hela det somav

uppfattningföredragandensEnligträkenskapema.avspeglas iintesen
skillnadmedföravdragsregelskapainte motiveratdet att ensomenvar

behandlingen.skattemässigadenredovisningen ochmellan
framtidenihur långivamahelt klartdet inteandra stoddetFör

skuldebreven. Detvärdestegringen påförbeskattasskulle komma att
beskattningbolagetslåntagandehur detdärför heller klartintevar

utformas.borde
konverteringslån.med Detjämförelsegjordesdet tredjeFör an-en

och till-lânedelemissionspriset iuppdelningfördes att enenaven
borde utgådärförlån ochtillämpades vid sådanaskottsdel inte att man
någonkan uppståkonverteringslån intevid emissionfrån detatt av-av
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dragsgill kapitalrabatt. Om kapitalrabatten optionslån blev avdrags-
gill, skulle konverteringslånen missgynnas.

har efter lagstiftningenDet i rekommendation Redovisnings-en av
rådet klarlagts hur redovisningen konverteringslån och optionslånav
bör till hos det låntagande företaget RR Enligt rekommenda-3.
tionen skall kapitalrabatten föras till reservfonden överkurs desom
aktier kan komma utfärdas Låneskulden skall uppräknasattsom senare.
succesivt under länets löptid.

Vidare räknas värdestegring lånefordringen i optionslånettnu
inkomst kapital för fysiska och inkomstsom av personer som av

näringsverksamhet för aktiebolag m.fl.
Utredningen följande bedömning.gör
Kapitalrabatten kostnad för upptagande lån. Denär omstän-en av

digheten långivare samtidigt han lämnar lånet tillskottgöratt etten som
till bolaget han erhåller optionsrätten ingen skillnad. Degörmot att
hinder avdragsrätt förelåg vid 1985 års lagstiftning bortamot ärsom

Bestämmelsen i 2 § 9 åttonde stycket avdrag inteSIL attnu. mom. om
medges för kapitalrabatt optionslån bör därför bort.tas

på14.2 Utdelning andel i förvaltnings- eller
investmentföretag

Enligt kap. fjärde7 8 stycket SIL inte utdelning aktie ellerpåärmom.
andel i förvaltningsföretag eller investmentföretag skattefriannan om

företaget enstaka andelar på vilka utdelning skulle ha varitäger änmer
skattepliktig andelarna hade direkt det företagägts ägerom av som
andelen i förvaltnings- eller investmentföretaget förbjuden andel. Det
nämnda stycket bör justeras så bestämmelsen omfattar falletävenatt att
förvaltnings- eller investmentföretaget indirekt förbjudna andelaräger

eller flera andra förvaltnings- eller investmentföretag.ettgenom

överlämnade14.3 framställningar

Karaktärsbyte vid fusion

I skrivelse den 21 maj har Riksskatteverket1996 föreslagiten en
ändring i 2 § 4 avseende denSIL skattemässiga behandlingenmom. av
tillgångar fusion skiftar karaktär från omsättnings- tillsom genom an-
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läggningstillgång. Regeringen beslutade den 21 november 1996 att
överlämna framställningen till utredningen Fi96/2731.

Utredningens förslag till reglering vid fusioner innebär det över-att
tagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga
situation vid tidpunkten för fusionen. kontinuitetenAv följer denatt
skattemässiga karaktären de överlåtna tillgångarna hos det över-av
låtande företaget bibehålls hos det Övertagande företaget avsnitt 6.2.3.
Med hänsyn härtill behövs inte den Riksskatteverket föreslagnaav
regleringen.

Ömsesidiga försäkringsbolag

finns3 § 8 SIL bestämmelser detI möjligt ombildagör attmom. som
ekonomisk förening till aktiebolag det uppkommer någrautan atten

omedelbara skattekonsekvenser. En ombildning sker attgenom en
ekonomisk förening överför sina tillgångar och skulder till aktie-ett

föreningenbolag varefter upplöses.
skrivelse den oktober har Salus HoldingI 17 1996 AB hemställten

SIL ändras så3 § 8 ömsesidiga för-sätt ävenatt attmom.om
säkringsbolag omfattas bestämmelsen. Regeringen beslutade denav

november överlämna framställningen till utredningen28 1996 Fiatt
96/4493.

för närvarandepågår de närings- och bolagsrätts-Det översynen av
förliga reglerna försäkringsbolag grundval det slutbetänkandeav

lämnats Försäkringsutredningen. Betänkandet Försäkringsrörel-som av
i förändring innehåller3 SOU 1995:87 förslag till omfattande för-se

ändringar i fråga bl.a. vinstutdelning från livförsäkringsföretag.om
Förslagen bereds inom regeringskansliet med sikte på propositionnu en
under år 1998. avvaktan den kommande lagstiftningen börI någon
ändring § inte genomföras.3 8 SILav mom.

14.4 Uppgiftsskyldighet

2 kap. fjärde stycket lagenI 17 § 1990:325 självdeklaration ochom
kontrolluppgifter finns bestämmelseLSK skyldighet lämnaatten om
uppgifter i självdeklaration för den andelaravyttrat ettsom genom
internationellt andelsbyte. Med hänsyn till bestämmelserna inter-att om
nationella andelsbyten föreslås bestämmelser i andelsbytes-ersättas av
lagen andelsbyten bör kap. fjärde2 17 § stycket LSK omarbetas.om
Stycket bör utformas så det framgår uppgiftsskyldighetenatt att om-
fattar inte endast den andelen den inträtt iävenavyttrat utansom som
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uppskovsbelopp,såvittskattemässiga situationsäljarens t.ex.avser
underprisöverlâtelse.efterföljandegrund av

uppgiftsskyldighet för denbestämmelsebehövs ocksåDet omen
överlåtelse.koncemintem Be-andelaravyttrat genom ensom

paragraf i kap. LSK, 19i 2stämmelsen bör tas aen ny
kontrolluppgiftsskyl-andelsbyten från denundantaskälNågot att

föreligger inte.kap. LSKenligt 3 32 §dighet föreligger csom

Ikraftträdande14.5

januari Medträda i kraft den 1999.lagförslag föreslås 1Utredningens
fusions-ochunderprislagen, andelsbyteslagenutgångspunkt bördenna

förfarandenavyttringaröverlåtelser, görslagen tillämpas somresp.
till be-övrigt hänvisasellergenomförs den dagen Ieller senare.

lagförslagen.ikraftträdande istämmelserna om
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15 Statsfinansiella effekter och
finansiering

1 1 Effekterna

15.1 Begränsningen skatteplikten för vinster påav

näringsbetingade andelar

empiriskaDet underlaget för bedömning effekterna förslageten av av
starkt begränsat. I tabellen redovisasär skattemässiga och bokförings-

mässiga reavinster aktier vid taxeringarna 1995-1997.

Skattemässiga och bokföringsmässiga reavinster och reaförluster på
aktier vid taxeringarna 1995-1997. Löpande priser, mdkr.

1995Taxering 1996 1997
skattepliktig vinst på kapitalplaceringsaktier och 42,89 19,1 1 17,64
näringsbetingade aktier
skattemässig förlust på kapitalplaceringsaktier 2,91 0,85 2,93
skattemässig förlust på näringsbetingade aktier 30,15 12,01 23,23
SUMMA 9,83 6,25 -8,52
Bokföringsmässig vinst på aktier 17,84 33,54 42,61
Bokföringsmässig förlust på aktier 10,67 10,63 14,14
SUMMA 7,17 22,91 28,47
Vid års1995 taxering 50 reavinster aktier skattepliktiga ochprocentvar av
reaförluster endast avdragsgilla till 50 tabellen har förI jämförelsenprocent.
mellan åren tagits hela reavinsten, dvs. två gånger det belopp togsupp som

till beskattning vid års1995 taxering.upp

Vid års1995 taxering beskattades endast halva beloppet reavinsterav
på aktier och andra andelar. jämförtDet med talen för och1996 1997
års taxeringar höga talet för vinster vid 1995 års taxering torde i huvud-
sak ha sin förklaring i det incitament realisera vinster det åretatt som
den begränsade skatteplikten medförde. Det relativt höga talet försett
förluster taxeringsår kan åtminstone delvis bero företagenattsamma
passade på realisera reaförluster år 1993. fråga företagIatt medom
brutna räkenskapsår kan detta ha påverkat utfallet för 1995 års taxering.
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taxering kan berovid 1997 årsför förlusterhöga taletrelativtDet sett
andelar iförluster pårealiserade1996under höstenföretagenatt

koncernföretagutländskadem tilldotterföretag att avyttragenom
årsskiftet 1996/97.stoppadesmöjlighetdenna per

vadurskiljagårdet intematerial äri dettasvaghet är attEn att som
näringsbetingade andelar.kapitalplaceringsandelar ochvinst

desåledes lägreandelarnäringsbetingade änför ärNettosummorna
svaghetmycket.dock hur Enovisst äri tabellen,redovisas annansom

för-speciellaförelåg delvisår.täcker Dessutommaterialet bara treatt
bokförings-ochskattemässigamellanskillnadernaVidarehållanden. är

drasvårtdetförklara. Sammantagetsvåra ärresultat attmässiga att
materialet.generella slutsatser av

långsiktigadefåförsöktharUtredningen ettäven genom-grepp om
teoretiskandelarnäringsbetingadesnittliga vinsterna an-genom en

genomsnittlig årligantagandenutifrångårDenna ut attsats. omman
omsättningshastighet be-ochandelarnäringsbetingadevärdeökning

vinster.realiseradeårligaräknar
frånkunna utgåtordedotterföretaghelägdaiandelarfrågaI manom

mindreellervinstmedelutdelningsbaraförsäljninginför meratt en
inteskattepliktig reavinstfördet behövsdelasregelmässigt attut om

delägdabeträffandegälladetsammahuvudsak tordeskall uppkomma. I
företagetavyttrandetorde detintresseföretaggällerVaddotterföretag.

utdelnings-intresseföretagetsdisponeraallmänhet intei överdäremot
dotterföretag iföretagandrahärintresseföretag änmedbeslut avses

för dehar 20Utredningennäringsbetingat.aktieinnehavetvilka är
anläggnings-undersökt hurverkstadsföretagenbörsnoteradestörsta

andelar.och övrigadotterföretagandelar imellansigfördelarandelar
Meddotterföretag.andelar i%utgjorde 94anläggningsandelarnaAv

begränsadiendastdetfrånutredningen ut-utgårhärtillhänsyn att
andelar beror pånäringsbetingadevinsterförekommersträckning att

vinstmedel.fonderadeharföretagetavyttradedetatt
näringsbetingadevinsterantagandetsåledesUtredningen attgör

finnsföretagenavyttradedet i deberorväsentligtalltandelar i att
huruppskattavanskligtvärden.orealiserade Detupparbetade är attmen

med %antagandet de 5Utredningen växersnabbt dessa gör attväxer.
året.om

Även värde-storlekennuvarandeuppskatta dendet gällernär att av
föreliggeraktiernäringsbetingademarknadsvärdet pådvs.basen --

i dotterföre-aktierkoncernaktiervärdetbokfördasvårigheter. Det
mdkr i årstill 1998uppgick 537år 1994icke-fmansiella företagtag i
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priser. finansiellaFör företag uppgick det bokförda värdet på koncern-
aktier år till1994 58 mdkr i priser1998 års Sammantaget uppgick det
bokförda värdet koncernaktier år till1994 595 mdkr i 1998 års

Åpriser. Värdet innefattar viss dubbelräkning. andra sidan rimligtvisär
marknadsvärdena betydligt högre de bokförda värdena. Vidareän om-
fattas inte andra näringsbetingade aktier koncernaktier vilka iän
huvudsak aktier i dotterföretag. Med hänsyn till det anfördamotsvarar

utredningen antagandet värdebasengör 800 mdkr.att är
Det sista antagande behöver gäller omsättningshastighe-görassom

Ävennäringsbetingade andelar. i detta hänseendeten råder stor
osäkerhet. Utredningen andelar i dotterföretag innehas iantar att
genomsnitt 50 år och andelar i intresseföretag år.15

Skattepliktiga för olikareavinster antaganden vårdetillväxt bolagen.iom
Genomsnittlig innehavstid på aktier dotterbolagi och aktierår i50
intressebolag år. Ingående värde dotter- och15 intressebolagsaktier

mdkr. Mdkr.800

14,00

12,00

10,00

6,00

4,00

2,00

0,00
0,03 0,05 0,07 0,08 0.09 0,1 0,11

Värdetillväxt
Som illustreras i figuren leder de gjorda antagandena till resultatet att
de genomsnittliga reavinsterna näringsbetingade andelar är
15,42 mdkr brutt0basen; jfr appendix till detta kap.. figurenI

Statistiska Centralbyrån, 1996: Företagen Uppgifterna1994. uppräknade medär
konsumentprisindex.
2 Statistiska Centralbyrån, 1996: Finansiella företag. Uppgifterna uppräknadeär
med konsumentprisindex.
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alternativa antagandenvissavidreavinsternaredovisas även om
värdetillväxt.

faktiskaåterspegla deemellertid inte helttordeBruttobasen rea-
följandeframgårförfarandenför dettaSkäletvinsterna. är att avsom

moderföretag,kvittningsförfaranden. M,Ettmöjliga öns-exempel är
verk-verksamheten i detta. Iellerdotterföretag, A,säljakar ett snarare

reavinst.därförSäljs uppkommerAövervärden 100.samheten finns
tillverksamheten i Aöverlåtsreavinstbeskattningundvika ettFör att

förloratvärden. harskattemässiga BtillB,företag i koncernen,annat
skattemässigaförverksamhet överlåts vär-verksamhet. B:ssin100

Någon vinstHärefter säljs Bkoncernföretag.tredjeden till externt.ett
grund sinautnyttjathar Binte. Manuppkommerbeskatta attatt av

svaradevadanskaffningsvärdehade högreförluster än motett som
kvitt-utredningeni kap.framgår 4företaget. Somvärdet attanserav

bör godtas.ningsförfaranden
finns före-koncernendet inommöjligaKvittningsförfaranden är om

koncern-täckts medinteförlusterhar realiserat mottagnatag somsom
grundorealiserade förluster,hareller företagbidrag t.ex. avsom

verksamheten imöjlighetfastigheter. Envärdenedgång är attannanav
förtsvärden harmed upparbetadehar förvärvats överföretagett som

svårt ha någonföretag.till Detskattemässiga värdentill är attannatett
kvittningsförfarandenutsträckningi vilkenuppfattningvälgrundad om
antagandet brutto-Utredningenbruttobasen.långsiktigt påverkar gör att

mdkr.då 10,80basen återstårminskar med 30 %. Avbasen
-för-skattebasenkan nedbringaförfarandenEn typ somavannan

ikoncernregeln 2 § 4utnyttjarjfr kap. 9packningsförfaranden, mom.-
utred-Förpackningsförfarandenstycket SIL.tionde stoppas genom

skattebortfalluppkommit detFråga harningens förslag. somom
statsfinansiell intäkt.räknasdetta börhindras somgenom

förhandsbesked frånförekom i detförfarandevariantDen som
möjlig först år 1997blevi kap. 91997 nämns genomsommaren som

samtidig tillämp-vilken1996/97:l8,lagstiftning 1996 prop.år genom
uteslöts.i SILstrukturregeln 27 § 4koncernregeln ochning mom.av

lagenrisken föruppfattning uppenbarautredningensenligtDen att
förhands-torde innantillämpligskatteflykt skulle1995:575 mot vara

såväli frågaåterhållande aktörernaha verkatbeskedet blev känt om
förpackningsförfarandenvarianter. den månandra Iden varianten som

först därefter.ha tagit fartutnyttjandetutbredda kan antasär mer
dedärför inte ha påverkatFörpackningsförfaranden torde prognoser

i nämnvärdstatsbudgeten för år 1998grund förligger tillsom
därför inte räknasförhindras börskattebortfallutsträckning. Det som

omständighetenuttryckas så denkan ocksåintäkt. Saken attatt ensom
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lucka i visar sig och inte medförsystemet statsfmansiellstängs att en
intäkt uppkommer.

Sammanfattningsvis uppskattar utredningen kostnaden för förslaget
begränsning reavinstbeskattningen näringsbetingade andelarom av

till O,l410,80 mdkr.1,51

Övriga15.1.2 förslag

Förslaget i kap. värdeöverföringar2 innebär preciseringom en av
gällande och torde inte medföra intäkterrätt eller kostnader.

Förslagen i kap. 4 6-7 underprisöverlåtelser, fusionersamt ochom
fissioner verksamhetsöverlåtelser innebär visssamt utvidgningen av
området för omstruktureringar kan omedelbara skatte-göras utansom

Åkonsekvenser. andra sidan torde företagen endast i begränsad ut-
sträckning ha genomfört förfaranden detta slag utlöser beskatt-av som
ning. Förslagen får medföra viss kostnad inte kanantas närmareen som
anges.

Förslaget i avsnitt 4.2.2.2, under bortagande den 90 V-om av
regel, gäller vid reavinstbeskattningen juridisknärsom en person

fastighet, medför viss intäkt inteavyttrar kannärmareen en som anges.
Förslagen i kap. 5 andelsbyten medför viss kostnad inteom en som

kan främst aktivanärmare delägare i fåmansföretag fårattanges genom
möjlighet andelar andelsbyte.att avyttra ettgenom

Förslaget i kap. 8 förlustregeln innebär viss kostnad avseendeom en
avyttring reavinstegendom till utländska koncernföretag inteav som
kan närmare anges.

Förslaget i kap. 9 dispensregeln §2att i 4 SIL skall tasom a mom.
bort medför viss intäkt inte kannärmareen som anges.

Förslagen i kap. 10 rörande Lex ASEA innebär viss utvidgningen av
möjligheterna dela dotterföretag omedelbara skattekonse-att ut utan
kvenser. Det saknas emellertid skäl för detta kommer på-att anta att att
verka den totala volymen kontantutdelningar från bolagssektorn.av
Möjligen genomförs i dag vissa utdelningar dotterbolag medförav som
beskattning. Till den del det förhåller sig så medför förslagen kost-en
nad.

Det har i kända fall förekommit investmentföretagett ändratattpar
karaktär, vilket medfört beskattning på grund avskattningsregeln. Iav
huvudsak torde dock den gällande avskattningsregeln ha fungerat som

stoppregel. Förslagen i kap. 12 avskattningsregeln fören om
investmentföretag får medföra viss kostnad inteantas kanen som
närmare anges.
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torde i be-fastighetsöverlåtelserkoncemintemapåStämpelskatten
Förslagetöverlåtelser.motverkat sådana röran-utsträckning hatydande

kostnadvissmedföraändåemellertidfårstämpelskattende antas en
kaninte närmare anges.som

omfördelningtill visskan ledaoptionslånavseendeFörslaget aven
kostnader.medföra någratorde inteföretagslåntypen menav

Riks-förslag harutredningenskostnaden föradministrativaDen av
mkr förengångskostnad på 6tilluppskattats system-skatteverket en

mkr.driftkostnader 15årligao.d.utvecklning samt
för dekostnadensammanlagdaden posteruppskattarUtredningen

mdkr.till 0,1-0,2avsnitti dettatagits uppsom

Finansiering5.21

finansieras inomförslag skallutredningensföljerdirektivenAv att
skefinansieringenuppfattning börutredningensEnligtbolagssektorn.

budstilldå stårmöjligt. Vad äråtgärdergenerellaså somsomgenom
försänkningeller28 %,bolagsskattesatsen, satsenhöjning avenaven

periodiseringsfonder, 20 %.tillavsättning
närings-inkomstbolagensberäknasför år 1998statsbudgetenI av
bolags-procentenhetvarjeinnebärmdkr. Dettill 159verksamhet att

minskningprocentenhetsVarjemdkr.värd 1,59 satsenskattesats är av
skatteintäkterna medperiodiseringsfond ökartillför avsättning

mdkr.0,17
tilluppskattatsförslagutredningensförkostnadenharavsnitt 15.1I

avsnittet detnämndaframgår i det ärmdkr. Somsammanlagt 1,61-1,7l
osäker-med mycketbehäftaduppskattning storfråga ärhär somom en
frånutgårimligtemellertid det attUtredningen är atthet. attanser

ökningtäckaskanmdkr.1,6 Dettafinansieringsbehovet är avgenom en
halveringellerprocentenhet till 29 %medbolagsskattesatsen avenen

tillperiodiseringsfondtillavsättningjuridiskaförsatsen personers
10 %.

med låg skattesatsuppfattning utanUtredningens är att systern re-
skatteuttagmedframförföredraserveringar ett systemär att samma

uppfattninghögre skattesats. Dennaochreserveringarmed enmen
skeddeföretagsbeskattningenomläggningdenlinje medligger i somav
utred-enligtdetbakgrund häravskattereform. Mot ärårs1990genom

försänkajuridiskaföruppfattning bättre satsenningens att personer
bolagsskattesatsen.höjaperiodiseringsfondertillavsättning än att

in-funktionperiodiseringsfondernasdelförlorasVisserligen aven av
oklart hur bety-emellertidbakåt.förlustutjämning Detför ärstrument
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delsefull denna funktion Skulle det det viktigtär. med för-ärattanses
lustutjämning bakåt, bör helt avskaffa periodiseringsfon-övervägas att
derna och införa direkt möjlighet kvitta förlust vinstatt moten en en
under tidigare år jfr SOU 1992:67.

Utredningen lämnar inte något lagförslag i ñnansieringsfrågan.

10 17-1243
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Appendix till kap. 15

bolagssektornreavinster ibeskattningHalvering avav

förteoretiskarbetesitt tidigarehar iUtredningen använt ansats att taen
årligagenomsnittligaårliga reavinster. Dengenomsnittligafram

nettoeffektenden varaktigaapproximationreavinsten är av enaven
kan inteteoretiskareavinster. Denbeskattningenändring i ansatsenav

kort sikt.inkomsteriFörutse ändringarna statens
aktierläsa vilkeninteskattestatistiken gårUr typatt avses,somav

Skillnaden mellankapitalplaceringsaktier.ellernäringsbetingade aktier
närings-endast gällerförslagutredningensviktig eftersomde två är

icke-finansiella företag ochfmansstatistik föraktier. SCB:sbetingade I
skillnad mellanoch bankerförsäkringsbolagföri statistiken görs

anläggningsaktier.övriga Ikoncernaktier ochanläggningsaktier ärsom
koncerndefinitionen, 50civilrättsligaanvänds denstatistiken procent av

den skatte-definitioneller liknande. Det änsnävareärrösterna en
aktier med 25huvudsakaktier inäringsbetingademässiga avsersom

den bästadockKoncernaktiereller ärrösternaprocent mera.av
statistik.finns i svensknäringsbetingadecaktiertillapproximation som

urvalförhar undersöktsaktieranläggningstillgångar ettDe ärsom
Anlägg-verkstadsföretagen.börsnoteradede 20bestående störstaav

dotterbolagsaktier.till 94bolagi dessaningsaktierna utgörs procent av
efter irealisationantagandesällan.mycket EttDessa omsätts om

innehavstiden FörgenomsnittligaTD5O.år Dengenomsnitt 50 görs
T115.till årintressebolag uppgå 15aktier i antas

den del dettaaktier tillnäringsbetingadeVärdet motsvarar
år.öka med %i företagen 5orealiserade värden antas per

reavinstbasenteoretiskt beräknadedenantaganden kanMed dessa
formel:enligt följandeberäknasnäringsbetingade aktier, B,för
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BBD+B,

H. 1
Bj; 1

T a1+7:+p
jD,I

betecknarH marknadsvärdet på näringsbetingade aktier. Uppgift om
marknadsvärdena saknas dock. finnsDäremot uppgifter bokfördaom
värden. 1994 års bokförda värde koncemaktier fördelade
branscher redovisas i tabellen nedan. En uppräkning de bok-av
föringsmässiga värdena används approximation. Utredningensom en
har antagit aktierna kan marknadsvärderas till mdkr,800 fördelatatt
med 750 mdkr dotterbolagsaktier och 50 mdkr intressebolags-
aktier. 1,83 aktier i dotterbolag och 3,45 in-procent procentav av
tressebolagsaktier kommer till beskattning varje år.upp

Beräknade varaktiga reavinster uppgår med detnetto ovan
redovisade underlaget till mdkr15,42 1,83%750+3,46%50.

Det bokförda påvärdet koncernaktier från Finansstatistiken år 1994 och
från bokföringsstatistik för försäkringsbolag åroch banker 1994 fördelat
på årsbranscher. 1994 priser, mdkr.
Typ företag Antal Värdet på koncern-av

företag aktier
Aktier i Aktier i

dotterbolag intresse-
bolag

Jordbruk, skogsbruk och fiske 7 696 8,57 0,55
Brytning mineraliska produkter 415 1,95 0,12av
Tillverkning 27 472 258,01 16,47
El, och 542 41,46 2,65värme vattengas,
Byggnadsverksamhet 66925 10,11 0,65
Varuhandel, och hotell 71 980 30,21 1,93restaurang
Samfärdsel, och tele 15 555 20,55 1,31post
Uppdragsverksamhet ej finansiella företag 41 019 94,58 6,04
Offentlig förvaltning och andra tjänster 23 555 1,78 0,11
Finansiella företag 53,80

bank 29,71varav
försäkring 22,35varav

SUMMA 52 ,03 29,821
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Författningskommentar16

medtill lag uppskovFörslaget16.1 om

överlåtelsebeskattningen vid av

näringsverksamhettillgångar i till

underpris

1§

första stycket ansluter till definitionenBestämmelsen i uttagav genom
iersättning eller till underpris punktöverlåtelse tillgång lutanav a

till §fjärde stycket anvisningarna 22 KL.av
från juridisk och kapitaltillskottsakegendomUtdelning en personav

omfattas begreppettill juridisksakegendom person avenav
omfattas inte äganderättsövergångöverlåtelse. Däremot genom

död eller ochanledning makesbodelning med testamentegenom arvav
begreppet.av

goodwillvärde knutetomfattartillgång tillärBegreppet även som
materiella tillgångar.

avsnittandra stycket motiveras i 4.2.2.2Bestämmelserna i under
anskaffningsvärdet för förvärvarenbestämmelse har inteNågon om

allmänna principererforderlig. får följaDet attansetts anses av an-
motsvarandebelopp vederlaget.skaffningsvärdet Enligtutgörs ettav

uppfylls,överlåtelsen, villkoren behandlasstycket skallandra om som
motsvarande tillgångens skattemässigaför vederlagavyttring etten

haförvärvaren skall anskaffat tillgångenföljervärde. Härav att anses
till detta värde.

17424311
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2§

Bestämmelserna i andra och tredje styckena motiveras i avsnitt 4.2.2.1.
Bestämmelserna gäller oberoende det förstal § eller andraärav om
stycket tillämpligt.ärsom

3§

Bestämmelsen i paragrafen motiveras i avsnitt 11.1.

§§5-7

Bakgrunden till definitionerna i paragrafema framgår i avsnitt 4.3.1-
Beträffande4.3.5. bostadsförening, bostadsaktiebolag och invest-

mentföretag, avsnitt 4.2.2.2, underse e.

8§

Definitionen andel har betydelse för villkoren i 22-27 §§.av

9§

frågaI juridiska ersättning eller reavinst vidutgörom personer
avyttring tillgång regelmässigt intäkt näringsverksamhetav en av
möjligen kan något udda undantag förekomma. I princip alla
tillgångar ingår således i näringsverksamhet. Beträffande vad som

intäkt näringsverksamhet för fysiska punktutgör 1av personer, se
första-tredje styckena anvisningarna till 22 § bestämmel-KL. Avav

följer bl.a. såvitt gäller fysiska näringsfastigheterattserna personer
inte ingår i näringsverksamhet enligt den aktuella paragrafen.

10§

Gemensamt för tillgångsgruppen i punkt 1 värdesättningen i denär att
in- och utgående balansräkningen påverkar det skattemässiga resultatet.

frågaI tillgångar detta slag anskaffats under tidigare be-om av som
skattningsår det värde gäller vid beskattningenutgörs detsom av
utgående värdet föregående beskaitningsår. tillgångarnärmast För som
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anskaff-värdetaktuella beskattningsåretanskaffats under det utgörs av
anvisningarna till 22 §stycket KLpunkt andraningsvärdet. Enligt 4 av

medgivnalagertillgångutgjortfastighetskall, avyttrats,somom en
återförasräkenskapernahar gjorts iintevärdeminskningsavdrag som

skalli andraBestämmelsenbeskattning. meningentill motses
reglering.bakgrund dennaav

fråga fastigheter,reavinsttillgångar. Detbehandlaspunkt ärI 2 om
utländsk valutaandelar, fordringar,och andrabostadsrätter, aktier

skattehänseende. Föromsättningstillgångar iinte utgörsomm.m.,
eller förlust vidvinstdödsbon beräknasjuridiska utom enpersoner

VinstenSIL.enligt reglerna i 24-31egendomsådanavyttring av
näringsverksamhet.kostnad iintäktförlusten räknaseller resp.som

omkostnadsbeloppetstycket SILförstaEnligt 24 § l utgörs avmom.
särskilda be-egendomen.omkostnader för Denallasumman av

bakgrundskalliandrafastigheterstämmelsen för meningen mot avses
i punktvärdeminskningsavdrag 5återläggningregleringenatt avavom

systematiskt gälleroch SILtill KL 25 § 5anvisningarna 22 § mom.
juridiskainnehasfastigheterfrågai trots attäven personer,avsomom

i detta fall.materiell innebördhar någoninteregleringen
för vilkatillgångarpunkt övrigainventarier gäller 3förUtom reg-

restvärdeavskrivningochavskrivningräkenskapsenlig ärlema om
till KL.anvisningarna 23 §ochjfr punkterna 16 17tillämpliga av

akti-form kunskaptillgångar iomfattasVidare mott.ex. svararsomav
jfr 17 §utvecklingsarbeteochför forsknings-utgifterverade m.m.
goodwillupparbetadbokföringslagen 1976:125. Förandra stycket

skattemässigalöpande detdragitsutgifter ärmot avsomsvararsom
värdet noll.

11§

avskriv-paragrafen kan internaskälighetsregeln iVid tillämpning av
möj-användning.till Enkommasådana finns,ningsplaner, annanom

i punkts.k. 20-regelngrundad denuppskattninglighet är göraatt en
tillanvisningarna 23 § KL.stycket13 sjunde av

13§

underVerksamhetsgren, avsnitt 4.2.2.2,Beträffande innebörden seav
enstaka tillgång.rubriken Verksamhet-
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§§14-29

paragrafernaBestämmelserna i motiveras beträffande

avsnitt14 4.3.l-4.3.5,
avsnitt rubriken skattskyldighet,15 4.3.6,

rubriken16 avsnitt 4.2.2.2, Verksamhet- enstaka tillgång,
17-21 §§: avsnitten och rubriken4.2.2.2, c.1 4.3.6, Underskottsavdrag,
22-27 §§: avsnitten 4.2.2.2, c.3, och 4.3.2-4.3.4,
28 avsnitt 4.3.6, rubriken Fastigheter och bostadsrätter och

avsnitt29 4.2.2.2,

Bestämmelserna i § kan belysas följande20 exempel. moder-Ettav
bolag, har dotterbolagM, i sin har dotterbolagA B.ett tur ettsom
Egendom har överlåtits till underpris från till Under detB A. beskatt-
ningsår, då överlåtelsen skedde, hade M till avdrag för underskott.rätt

Fall har bestått längreKoncernen tid, varför koncernbidrags-en
i lagen8 § 1993:1539 avdrag för underskottspärren om av

näringsverksamhet, inteUAL, tillämplig underskottet hosär
Bestämmelserna i och17 18 skall därför inte tillämpas.M.

Fall har förvärvat beskattningsåret före det aktuellaA B beskatt-
ningsåret. Underskottet i härrör från tid före förvärvet.M harM
således omfattats ägarförändring enligt § andra stycket4av en

Underskottet gammalt underskottUAL. enligt 3 § fjärdeutgör
stycket Enligt koncernbidragsspärrenUAL. 8 § UAL tillämp-är
lig underskottet lämnarA koncernbidrag till ochMom
koncernbidraget koncernbidrag erhållitAmotsvaras av som
från Bestämmelserna i andraB. stycket hindrar i detta fall att
vederlaget vid underprisöverlåtelsen godtas.

Bestämmelsen i § behövs26 grund 3:12-reglerna sikteatt tarav
endast aktier ochpå andra andelar direkt fysiskägssom av en person.
Ett exempel illustrerar bestämmelsen. Aktiekapitalet i aktiebolag, D,ett

fördelat aktier.100 30 dessa passiv delägare.är 70ägsav av en av
aktierna moderbolag, deM. Av 100 aktierna i moderbolagetägs ettav

aktiva delägare80 och passiva delägare.20 aktier iägs Av Dav av som
M skall 0,870 56 kvalificeradeägs grundav anses av

bestämmelsen i paragrafen. Resultatet blir detsamma M ägerom
aktierna i D helägt aktiebolag eller helägt handelsbolag.ett ettgenom

Bestämmelsen i 28 § kompletteras bestämmelsenav om
skattskyldighet i 15 denAv bestämmelsen följer attsenare
uttagsbeskattning inte kan underlåtas vid överlåtelseen av en
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näringsfastighet motsvarande bostadsrätt till handelsbolag medeller ett
fysisk delägare.en person som

till lag uppskov med16.2 Förslaget om

beskattningen vid andelsbyten

1§

Definitionen andelsbyte ansluter till definitionen internationelltav av
inkomstbeskattningen vidandelsbyte i lagen 1994:18546 § gräns-om

överskridande omstruktureringar inom EG IGOL. tillI motsats
dock definitionen i den aktuella paragrafendefinitionen i IGOL avser

för enkelhetsskäl har definitionen språkligtvarje avyttrad andel sig. Av
utformats för fallet vederlaget för avyttrad andel tvåutgörsatt en av
eller flera hela andelar i det köpande företaget jämte eventuell kontant

skall emellertid läsas den omfattarersättning. Definitionen så ävenatt
fallen ersättningen består enda andel i det köpande företagetatt av en
eller bråkdel andel kan eller mindrestörre än ett.av en som varaav en

fallet andelar i det köpande företagetSåledes omfattas t.ex. att tre
vederlag för två avyttrade andelar.erhålls som

efter yrkande,Beträffande förhållandet uppskov medgesatt se
ingressen till avsnitt 5.2.2.

medges tillämpning ochdet förhållandet uppskov vid KLAv att av
i andelsbyteslagen finns i de förstnämndaföljer begreppSIL att som

lagarna innebörd där inte framgår.har annatsamma som om
till kapitalet iandel omfattar endast delägarrätterBegreppet rena

företaget. liknande värdepapper faller således utanför.Konvertibler och
Villkoret skall utgå i form andelar i det köpandeersättningatt av

företaget de andelarna skall full ersättning,innebär utgöraatt mottagna
dvs. värdade andelarna skall lika mycket denmottagna vara som

moderföretag andelaravyttrade andelen. 100Avyttrar ärettt.ex. som
andelarvärda till dotterföretag ersättning100 25 ärmotett av som

sammansattvärda transaktion. Endast andelar har25, föreligger 25en
andelsbyte avsnittse 5.2.4.2.avyttrats ettgenom

2§

Bestämmelserna i paragrafen motiveras i avsnitt 11.2.
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3§

Bestämmelserna i paragrafen motiveras beträffande

avsnitt 5.2.2.1,
avsnitt 5.2.2.2,:
avsnitt under rubriken Kvalificerade5.2.4.12, andelar i få-
mansföretag,
avsnitt 5.2.2.3,
avsnitt5 5.2.2.7 samt

6.och avsnitt 5.2.2.8.

Vid bedömning huvudsaklighetsvillkoret i punkt 3 uppfylls börav om
hänsyn främst till storleken intäkterna.tas av

4§

behövs förBestämmelsen i första stycket andelsbytesreglema skallatt
fission jfr avsnitt Stycketkunna tillämpas vid fusion och 6.5.1. skall

första stycket och sista stycket Enligtjämföras med 3 SIL.24 § 2 mom.
dessa lagrum skall vid fusion eller fission andra andelsägare i deten

företaget det Övertagande företaget haöverlåtande än avyttratanses
sina andelar i det överlåtande företaget.

andelarnaBestämmelsen i andra stycket behövs grund iatt ettav
överlåtande företag vid fusion eller fission- dvs. det överlåtna före-en

med terminologin i utslocknar fusionen eller fissio-3 § 5taget genom-
kan således villkoret uppfyllas.frånvaro bestämmelsen inteInen. av

5§

bestämmelsen i paragrafen kan utländskt företagGenom avgöras ettom
hemmahörande i EG-land eller däremot inte det hemma-är ärett om

hörande i visst EG-land. behövs inte vid tillämpningDetett senare av
3 § Jfr 6 fusionslagen.2 §c.

§§6-9

Bestämmelserna i paragrafema motiveras i avsnitt 5.2.3.
Erhålls andelar i det köpande företaget vederlag för tvåt.ex. tre som

avyttrade andelar, kommer uppskovsbelopp enligt eller för9 §7 en
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två tredjedelar det eller de beloppandel utgörasmottagen att av av
andel skall fördelas.avseende varje avyttrad som

uppskovsbelopp skall fastställasföljer principerallmännaDet attav
detta behöver särskilt regleras.vid taxeringen utan att

1o§

motiveras i avsnitt EnligtBestämmelsen i första 5.2.4.lO.meningen
anvisningarna till skall, medsjunde stycket 22 § KLpunkt 21 ava

uttagsbeskattning inte ske vid aktier delatsvisst undantag, uttag av som
eller skiftatsi § SILenligt reglerna Lex ASEA 3 7 utut mom.om a

föreningar ireglerna för ekonomiska 3 § 8enligt de liknande mom.
aktierna andelar, börde utdeladetredje stycket SIL. Utgör mottagna

uttagsbeskattning intetill beskattning,uppskovsbelopp trots atttas upp
Bestämmelsen ibeträffande avsnitt 5.2.4.6, slutet.sker Lex ASEAse

resultat.andra medför dettameningen

11§

bestämmelse andel ifinns allmäninte någonDet över-ettattom en
fission innehas detföretag vid fusion ellerlåtande över-som aven

fusionen eller fissionenföretaget skall avyttradtagande anses genom
sådanstycket och sista stycketjfr första 3 SIL. Utgör24 § 2 enmom.

fusionen ellerandel vid andelsbyte, bör emellertidandel ettmottagen
till beskattning.medföra uppskovsbeloppfissionen att tas upp

medför resultat.Bestämmelsen i paragrafen detta

§§12-22

beträffandeparagrafema motiverasBestämmelserna i

12 avsnitt 5.2.4.3,
13 avsnitt 5.2.4.4,
14 avsnitt 5.2.4.5,
15 avsnitt 5.2.4.6,

avsnitt16 5.2.4.7,
17 avsnitt 5.2.4.8,
18 avsnitt 5.2.4.9,
19 avsnitt 5.2.4.1



300 örfattningskommentarF SOU 1998:1

20 avsnitt under5.2.4.12, rubriken Kvalificerade andelar i
fåmansföretag,

21 och 22 §§: avsnitt 5.2.4.12, under rubriken Den generella frågan.

Vid tillämpning § första15 stycket har det i kommentarensägsav som
till 6-9 motsvarande tillämpning.

§Bestämmelserna i har utformats efter22 lagen4 §mönster av
1995:575 skatteflykt.mot

23§

Bestämmelserna i paragrafen har utformats efter andra25 §mönster av
och tredje styckena IGOL.

16.3 Förslaget till lag uppskov medom

beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser

1§

Bestämmelserna fusionslageni de nuvarande bestämmelsernaersätter
fusion i och bestämmelserna2 § 4 SIL internationellaom mom. om

fusioner, internationella fissioner och internationella verksamhetsöver-
låtelser i likhetIGOL. I med vad gäller enligt de nuvarandesom
bestämmelserna uppskov obligatoriskt vid fusion och fissionär om
villkoren för uppskov uppfylls. andra framgårAv 22 § stycket att
uppskov frivilligt vid verksamhetsöverlåtelse.är

förhållandetAv det uppskov medges vid tillämpning bl.a. KLatt av
och följerSIL begrepp i fusionslagen finns i de förstnämndaatt som
lagarna har innebörd där inte framgår.annatsamma som om

Beträffande beskattningen andra andelsägare i det överlåtandeav
företaget vid fusioner och fissioner det Övertagande företaget,än se av-
snitt 6.5.

§§2-5

Defmitionerna i paragraferna motiveras beträffande

2 avsnitt 6.1.1,
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3 avsnitt 6.6,
4 kap. 7 samt
5 avsnitt 6.1.2 och kap.

Villkoret i § första stycket skall form2 ersättning lämnas i4 att av
andelar i det köpande företaget eventuelltjämte Övertagande av

för förpliktelser innebär detta skall full ersättning.utgöraansvaret att
Är ersättningen mindre värd de överlåtna tillgångarna, föreliggerän en

transaktion. beträffandeDet partiella andelsbytensägssammansatt som
i avsnitt 5.2.4.2 och i kommentaren till andelsbyteslagenl § har
motsvarande tillämpning.

6§

paragrafenDefinitionen i med redaktionella ändringar hämtad frånär
2 § andra stycket IGOL.

7§

frågaI absorption och kombination enligt aktiebolagslagenom
1975:1385, gäller enligt kap. den lagenABL, 14 20 § att ett
överlåtande bolag upplöst anmälan enligt kap. 19 § lag14är när samma
har registrerats. Liknande bestämmelser finns för andra fusion.typer av

§§9-13

Bestämmelserna i paragraferna motiveras beträffande

9 och avsnitt10 §§: 6.3,
och11 12 §§: 6.2.3 samt

avsnitt under rubriken13 6.4, Räkenskapsenlig avskrivning.

Kontinuiteten enligt 11 och §§ omfattar endast verksamhet för12
vilken det överlåtande företaget beskattats och för vilken det över-
tagande företaget kommer beskattas. kanMan tänka sig i huvudsakatt
följande fall:

överlåtande företaget svensktDet och det Övertagande före-är
utländskt: verksamheten bedrivs i Sverige detär över-taget av
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vid fastbedrivas härföretaget och kommerlåtande ettatt
Övertagande företaget.detdriftställe av

verksamheten bedrivs och kommersvenska:företagenBåda är a.
bedrivs och kommerverksamhetenbedrivas i Sverige; attatt

frånundantas inte be-land, inkomstenbedrivas i annatett
dubbelbeskattningsavtal.skattning här ettgenom

och kommerverksamheten bedrivsutländska:Båda företagen är
driftställe i Sverige.fastbedrivas vid ettatt

till avdrag förÖvertagande skerbl.a.Kontinuiteten innebär rättatt av
för reaförlusttill kvarstående avdragförvärvskälla ochunderskott i

enligt koncernregelnstycket uppskovförsta SIL,enligt 142 § avmom.
för sådana kvar-till avdragandelsbyteslagenoch enligt rättsamt av

delägare ioch vissa andrakommanditdelägareunderskott hosstående
utländskadelägare i vissai och hoshandelsbolag regleras 18 § KLsom

regleras i 2 § 15 SIL.juridiska mom.personer som
fission mellanunderskott vid fusion ellerÖvertagandefrågaI avom
gäller vid fu-till vadkrävs inte iekonomiska föreningar motsats som-

kooperativa i beskatt-föreningarnaregler-sion enligt nuvarande äratt
Underskott.under rubrikenjfr avsnitt 6.4,ningshänseende

14§

vidbeloppsspärrenUnderskott, föreslåsunder rubrikenavsnitt 6.4,I att
enhetligaförs till defemte stycket UALfusion i nuvarande §7 över

paragrafen.i aktuellahar tagits denreglerna. Beloppsspärren
utgår frånförsta stycket UALbeloppsspärren i 7 §allmännaDen

för erhålla det be-kostnadeller deden ägarnas attägarens nyanya
nuvarande §förlustföretaget. Enligt 7inflytandetstämmande över

kostnad fusionsvederlaget.fusion medvidfemte stycket UAL avses
utgifterbör emellertidfusion eller fissionkostnad vidSom ävenavses

i dethaft för förvärv andelarföretagetdet Övertagande över-avsom
med kostnadVid fission börlåtande företaget. summan avavses

nämnda slaget deoch kostnader detñssionsvederlagen Över-somav
harstycket andra och tredjeföretagen haft.tagande Första meningarna

anförda.utformats i enlighet med det
följande överväganden.med hänsyn tillAndra stycket har utformats

vid fu-gäller beloppsspärrennuvarande femte stycket UALEnligt 7 §
och kap.bankaktiebolagslagen 1987:618 15kap.sion enligt 11 1 § a

omfattades fu-Tidigareförsäkringsrörelselagen 1982:713.l § även
ekonomiska före-och lagen 1987:667sioner enligt kap. 312 l om

sparbankslagen 1987:619. Dessaochningar enligt kap. 1 27samt
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fusioner har emellertid undantagits lagstiftning år 1994 prop.genom
1993/942234. Beloppsspärren bör i princip gälla generellt vid fusion
och fission helägt dotterföretag går i sittnär moderföretag.utom ett upp

fusionerDe undantogs år 1994 bör emellertid alltjämt undantas.som
De skäl talar för dessa undantag talar för fusioner enligtäven attsom
10 kap. och1 lagen2 1995: 1570 medlemsbanker undantas.om

Utlöstes inte beloppsspärren det bestämmande inflytandetnär
uppkom, saknas anledning till den skall utlösas fusionen elleratt av
fissionen. Bestämmelsen i tredje stycket skall denna bakgrund.motses

15§

Första stycket har innebörd aktuella delar nuvarandesamma som av
12 § andra stycket UAL.

Andra stycket har innebörd nuvarande 12 fjärde§samma som
stycket andra meningen UAL.

Tredje stycket har innebörd aktuella delar nuvarandesamma som av
fjärde3 § stycket UAL.

16§

Första stycket nuvarande 12 § tredje stycket första meningenmotsvarar
UAL. springandeDen punkten inte det överlåtande och detär att över-
tagande företaget ingick i koncern före fusionen eller fissionensamma
jfr den gällande bestämmelsen koncembidrag har kunnatutan att
lämnas mellan företagen med verkan vid beskattningen. Första stycket
har utformats i enlighet härmed. Orden "med verkan vid beskattningen"
uttrycker koncernbidraget skall medföra till avdrag hos det läm-att rätt
nande företaget och beskattas hos det mottagande företaget.

17§

Paragrafen har innebörd 12 § tredje stycket andrasamma som
meningen UAL.

I8§

Paragrafen har innebörd nuvarande 2 § 4 åttondesamma som mom.
stycket andra meningen SIL.
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19§

enlighet medandra stycket och 18 § IGOL. IParagrafen §17motsvarar
avdrag förden ändringen gjortsavsnitt 6.6 harförslagen i ävenatt

kvarstående reaförlust fåroch föri förvärvskällaunderskott övertas.
förpliktelse inte harnettovärde har preciserats. EnBegreppet re-som

skattemässigtlinjen har ingetredovisats inomdovisats eller harsom
således inte nettovärdet.påverkarvärde och

20§

skull.för tydlighetsparagrafen har tagitsBestämmelsen i

21§

Ändringar imotiverashar gjortsIGOL.Paragrafen 14 §motsvarar som
paragrafen skallbestämmelserna iförförutsättningavsnitt 6.7. En att

verksamheten inteden utländskafråninkomsten äraktualiseras är att
dubbelbeskattningsavtal.enligtbeskattning i Sverigeundantagen från

bestämmelsemeningen finnsförsta IGOLandra stycketI 14 § omen
bestämmelsesådanfår beskattas.företaget Endet Övertagandeatt

överfördaparagrafen, eftersom denaktuellai denbehövs inte
ochkontinuiteten enligt 12 §§.omfattas l 1verksamheten inte av

22§

behandlas i kap.Verksamhetsöverlåtelser
första stycketvillkoren i 1stycket 9 §i förstaVillkoren motsvarar

aktuellaskattskyldighet i denvillkorenskillnadoch En är att om
eller verk-verksamheteninkomst den överlåtnaparagrafen gäller all av
skattskyl-partiellenkelhetsskäl har inte fallet medsamhetsgrenen. Av

denviss delmedges således inteUppskovdighet reglerats. avom en
grundfrån beskattning påundantagenöverlåtna verksamheten ettär av

dubbelbeskattningsavtal.

23§

interna avskriv-skälighetsregeln i andra stycket kanVid tillämpning av
möj-komma till användning. Ensådana finns,ningsplaner, annanom
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lighet uppskattningär göra grundadatt på den s.k. 20-regeln i punkten
13 sjunde stycket anvisningarna till 23 § KL.av

I 19 § fjärde stycket IGOL finns bestämmelse innebörd atten av
uttagsbeskattning inte skall ske vid internationell verksam-en
hetsöverlåtelse. Enligt definitionen verksamhetsöverlåtelse i 4 §av
skall ersättning lämnas i form andelar i det köpande företaget. Dettaav

förstå så fullär ersättning skallatt lämnas. Understigeratt ersättningen
värdet den överlåtna verksamheten eller verksamhetsgrenen,av
uppfylls därför inte villkoret samtliga tillgångar i verksamhetatt en
eller Verksamhetsgren skall vederlag i formavyttras mot andelar iav
det köpande företaget, varför någon verksamhetsöverlåtelse inte
föreligger. Någon bestämmelse uttagsbeskattning inte skall skeattom
behövs därför inte.

25§

Se kommentaren till 27

27§

Lösningarna ansluter till lösningarna i 23 och 24 §§. Vad gäller lager-
tillgångar och inventarier erhålls kontinuitet överlåtel-attm.m. genom

behandlas köp till skattemässiga värden.ett frågaIsen som om rea-
vinsttillgångar sker ingen beskattningsåtgärd hos det säljande företaget,

det köpande företaget inträder iutan det säljande företagets skatte-
mässiga situation. innebärDetta bl.a. vid avyttringatt övertagenav en
fastighet det företag vid verksamhetsöverlåtelsen utgjorde köpandesom
företag skall ha gjort de värdeminskningsavdrag och liknandeanses
avdrag gjorts det vid verksamhetsöverlåtelsen säljandesom av
företaget.
28 och 29 §§

Lösningarna Övertagandeöverensstämmer med dem i IGOL. perio-av
diseringsfonder och ersättningsfonder frivilligt medanär Övertagande

reserveringar för framtida utgifter obligatoriskt.ärav
§30

Av 9 andra stycket och 20 första§ stycket IGOL följer vid inter-att en
nationell verksamhetsöverlåtelse till avdrag för underskotträtt i för-
värvskälla och till kvarstående avdrag för reaförlust får detövertas om
säljande företaget bankaktiebolagär eller försäkringsaktiebolag.ett ett
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aktuella slagetdetavdrag övertasmotiveratkan inteDet att avanses
fusionsdirektivet följeroch 9 i5verksamhetsöverlåtelse. Avvid art.en

Övertagande vidsådantreglerhaförpliktatSverige inte är attatt om
detta slagreglerverksamhetsöverlåtelsergränsöverskridande om av

svenska företag.mellanverksamhetsöverlåtelservidinte gäller

§§31-32

dock inte§ hari 32med dem IGOL. ILösningarna överensstämmer
säljandehos detförlustavdrag förhindrarregelnågontagits ensom

verksamhetsöverlåtelsen.grundföretaget av

iändringtill lagFörslaget16.4 om

1928:370kommunalskattelagen

konsekvensändringarundersöktsystematisktinteUtredningen har om
författningar.eller andrailagrum KLibehöver göras

till §22Punkt 1 anvisningarnaav

koncemregelnblirstycketi tredjetredjeden meningenGenom nya
vilkethandelsbolag,delägare ifysiskatillämplig är ettpersoner som

ingår itill företagmed vinstandelarandraelleraktier ett somavyttrar
avsnitt 9.handelsbolaget sekoncern somsamma

till punkt 1flyttatsharstyckenaoch femtefjärdeNuvarande a.
punktflyttats till 1harstyckenasjundeochNuvarande sjätte

§till 22Punkt 1 anvisningarnaa av

stycket förstafjärdepunktnuvarande 1stycketFörsta motsvarar
hardefinitiontillLydelsen har uttagmeningen. attanpassats aven

skalllydelsenjusteradeEnligt denstyckena.och fjärdetredjetagits in i
tillgångenbehandlastillgång motavyttratsuttag ensom omav en

bestämmelsensmarknadsvärdet. Aversättning motsvararsom
beskattningföljernäringsverksamhetförreglernabland attinplacering

verklig avyttringvidreavinstellerersättningendastskall ske enom
gällandenäringsverksamhet. Detintäkttagitsskulle ha avupp som
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villkoret detta i nuvarande punkt fjärde1 stycket andra meningenom
har därför utgått obehövligt.som

Villkoret i nuvarande punkt 1 fjärde stycket andra meningen attom
särskilda skäl uttagsbeskattning inte får föreliggamot har ersatts av
utförliga bestämmelser i underprislagen jfr åttonde stycket. Dessa
bestämmelser gäller överlåtelse tillgångar till underpris mellan olikaav
subjekt. Formellt gäller den nuvarande möjligheten underlåtaatt
uttagsbeskattning tillhandahållandeäven tjänst till underpris ellerav

ersättning och fallenutan den skattskyldige tillgodogöratt sig en
tillgång eller tjänst från förvärvskälla för del elleren attegen genom
föra den till eller tillhandahållaöver den i den förvärvskälla.annan
Möjligheten underlåta uttagsbeskattningatt har emellertid tagit sikte
endast på underprisöverlåtelser tillgångar prop. 1989/90: 110 557av s.
och torde ha tillämpats uteslutande i sådana fall. innebärDet därför
ingen ändring i sak möjligheten bort föratt andra falltas än
underprisöverlåtelse.

Andra stycket nuvarande punkt femtemotsvarar 1 stycket.
Redaktionella ändringar har gjorts.

tredjeI och fjärde styckena finns definition inte haruttagen av som
någon motsvarighet i den gällande lydelsen punkt Styckena har,av

framgår i avsnitt 4.1, utformats med utgångspunkt i kap.15som 2 §
tredje stycket Skattelagskommitténs förslag till inkomstskattelag. I
fjärde stycket har det förtydligandet gjorts föreligger vidatt uttag även
överlåtelse ersättning eller till underprisutan från handelsbolag.ett
Begreppet marknadsvärde definieras i sjätte stycket. Beträffande
uttrycket afärsmässigt motiverat, avsnitt 4.1. Uttag föreliggerse
givetvis inte priset lågt på grundär överlåtaren ellerattom av
tillhandahållaren gjort dålig affär. Antag skattskyldig haratten en
överlåtit tillgång till till pris under marknadsvärdetett och inteen annan
kunnat sannolikt Ävenprisetgöra affärsmässigtär motiverat.att om
den skattskyldige till kanäventyrs sannoliktgöra högre pris-att ett
fortfarande under marknadsvärdet skulle ha varit affärsmässigt-
motiverat, skall uttagsbeskattning ske till marknadsvärdet.

femteI stycket klargörs vid överlåtelse tillatt underpris vid vilkenen
uttagsbeskattning sker skattemässig kontinuitet skall råda mellan å ena
sidan överlåtaren eller tillhandahållaren och å andra sidan förvärvaren.

I stycketsjätte har tagits definition begreppet marknads-en av
värde. Definitionen motiveras i avsnitt 4.1. Förhållandena torde ofta

sådana något bestämt marknadsprisatt inte kan fixeras.vara Man får då
nöja sig med uppskattning intervall inom vilketett mark-en av
nadspriset rimligen bör ligga. Ligger priset i detta intervall får priset

marknadsmässigt. Skall uttagsbeskattning ske, böranses tillgången
ha för det lägsta prisavyttrats kan liggaanses i intervallet.som anses
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definitionertvåfinnaskommerdet i KLinnebär attFörslaget avatt
gäller viddefinitionenaktuelladels denmarknadsvärde, somnu

delsunderprislagen,och ibestämmelsernatillämpning uttagomav
vidgällertill 42anvisningarnapunkt lidefinitionen somav

liknande.ochlöneförmånvärdeberäkning avav
stycketfjärdenuvarande punkt loch 2stycket 1Sjunde motsvarar

gjorts.ändringar harRedaktionellameningarna.fjärdeochtredje
förhållandetgällerstycketsjunde 3iUndantagsbestämmelsen

avsnittimotiveraskoncemregeln. Denochuttagsbeskattningmellan
11.1.

§Enligt 1underprislagen.tillhänvisningfinnsstycketåttondeI en
villkorangivnai lagenskeuttagsbeskattning inteskallden lagen om

uttagsbeskattning intefusionslagen§följer 11Vidare attuppfylls. av
uppfylls.villkorangivnai lagenfissionellerfusionvidskall ske om

det i KL.erinrabehövligtintehar attDet ansetts om

§till 22bPunkt anvisningarna1 av

ochsjättepunkt 1nuvarandeibestämmelsernaflyttatspunkten harTill
skälsärskildauppfattning kanutredningens motEnligtstyckena.sjunde
nämndai detfalliföreliggasvårligenuttagsbeskattning avsessom

skälsärskildaförutsättningengällande motattstycket. Densjätte
bort.därför tagitsharföreliggerinteuttagsbeskattning

§till 23Punkt anvisningarna13 av

anpassningredaktionellandra gjortsharstycket meningenandraI en
till 22anvisningarnastycketfemtepunkt 1ibestämmelsentill ava

andrastycket meningenandranuvarandeiBestämmelsen avser
förvärvbenefiktmedsambandiinventarier ettförvärv enavav

särskildaskall, intebestämmelsenEnligtnäringsverksamhet. om-om
inventariernaföranskaffningsvärdeföranlederständigheter annat, som

restvärdet.skattemässigagällandetidigareför dendet ägarenanses
underprislagen,bestämmelser iomfattasförvärvBenefika somav

itillgångarnaavyttringuppfyllsi lagenvillkoreninnebär att avom --
värde blirvärdet. Dettaskattemässigadetförha skettskallfråga anses

börunderprislageniRegleringenförvärvaren.föranskaffningsvärde
bort. Omdärför tagitsbestämmelsen haraktuellaexklusiv. Denvara

avdragtillfår hainteförvärvaren rättunderprislagenivillkoret attt.ex.
överlåtaren. Iuttagsbeskattasuppfylls,inteunderskottkvarståendeför

anvis-stycketfemtepunkt 1enligtfallsådant utgörs avmom.ett a
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ningarna till anskaffningsvärdet22 § för förvärvaren tillgångamasav
marknadsvärde.

Punkt 33 till §23anvisningarnaav

Genom den blir förlustregeln tillämpligsista fysiskameningennya
delägare i handelsbolag, vilketär ett avyttrarpersoner som

reavinstegendom med förlust till företag i intressegemenskapett samma
se avsnitt 8.2.

Punkt 1 till §24anvisningarnaav

sistaI stycket har gjorts redaktionell ändring.en

Ikraftträdandet

Ordet händelser har valts för det generellt och omfattaräratt t.ex.
avyttring, olika former och omständigheter iuttagav som anges
punkt b anvisningarnal till som inte i formell22 § mening innebärav
uttag.

16.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1947:576 statlig inkomstskattom

Utredningen har inte systematiskt undersökt konsekvensändringarom
behöver i lagrum i ellerSIL andra författningar.göras

2§ 1 mom.

Ändringen i tredje stycket redaktionell.är
I fjärde stycket har tagitsmening i bestämmelse be-en ny en om

skattningsåret för det Övertagande företaget vid fusion elleren en
fission såvitt den verksamheten. Bestämmelsenövertagna moti-avser

i avsnitt 6.2.3. Enligt 9 § första stycket fusionslagen3 detutgörveras
villkor för uppskov med beskattningen enligt denett lagen beskatt-att

ningsåret för den överlåtna verksamheten inte kommer överstiga 18att

12 17-1243
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Skattemyndighetennämnda lagen fårmånader. Enligt 10 § den sär-om
medge undantag från detta villkor.skilda skäl föreligger

innebär hela beloppetåttonde stycket har gjorts ändringarI attsom
reaförlust vid avyttringreavinst elleroch inte endast 90 %som av ennu

m.fl. juridiska skallaktiebolagfastighet görs personerav som av
Ändringarna undermotiveras i avsnitt 4.2.2.2beaktas.

i avsnitttionde stycket motiveras 6.5.1.Bestämmelsen i

2§1am0m.

endast hälf-bestämmelser innebärhar tagitsI attmomentet nya som
eller andra andelarnäringsbetingade aktiervinst ärten m.m.av en

förlust avdragsgill.normalt, endast hälften Be-skattepliktig och, av en
beträffande vinsteri kap. Sestämmelserna motiveras närmast av-

karaktärs-och beträffandebeträffande förluster avsnitt 2.2snitt 2.1.3,
omfattarLättnadenstyckena avsnitt 2.1.4.1.byten -tredje och fjärde

handelsbolag med aktiebolaginte aktieavyttring görs ett somsom av
delägare.

2§4mom.

styckena, sjunde stycketnuvarande förstaiBestämmelserna sjätte-
haråttonde och elfte styckenaandraförsta och meningarna samt

bestämmelser i fusionslagen.ersatts av
stycket sistanuvarande sjundei sakförsta stycketDet motsvararnya

meningen.
förändratnionde stycket har medi nuvarandes.k. förlustregelnDen

btill 4innehåll förts över ett nytt mom.
med förändratnuvarande tionde stycket harkoncemregeln is.k.Den

tillinnehåll förts 4över ett nytt a mom.
vill-enligt underprislagen,behandlasUtdelning tillgång omav en

uttagsbeskattning uppfylls, avyttringkoren i lagen för underlåtaatt som
tillgången.det skattemässiga värdetför vederlagett motsvarar avsom

skattemässigt värde.anskaffat tillgången tillskall haFörvärvaren anses
skatte-oberoendereglering, gällerDenna ärmottagarenav omsom

inuvarandeeller har bestämmelsenbefriad från utdelningen ersatt
investmentföretagaktier fråntolfte stycket. Vid utdelning ettav

aktiernauttagsbeskattning, eftersom avyttringaktualiseras inte aven
principer följerbeskattats. allmännainte skulle ha Av ävenatt en

för denna erhållerutdelningen inte beskattasmottagare somav
anskaffningsvärde.de aktierna Dettamarknadsvärdet mottagna somav
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systemenligtsystemenligt. svenskt företagDetär är även att ett som
utdelning fråntagit sakegendom i utländskt företagemot ett utan att

beskattas erhåller marknadsvärdet egendomen anskaffnings-av som
värde.

2§4am0m.

har koncernregeln i nuvarande tiondeI 2 § 4 stycketmomentet mom.
tagits in. Materiella ändringar har gjorts motiveras i kap. Därsom
motiveras borttagandet de nuvarande bestämmelserna iäven av

Bestämmelsen femteslutet. i stycket motiveras i avsnitt4momentet
11.3.

saknar betydelse Överlåtna andelar blir lagertillgångar hosDet om
mottagaren.

andelar, varvid förstaAvyttras 100 stycket tillämpligt, och säljerär
det köpande företaget andelarna30 skall endast denexternt,senare av
ursprungliga vinsten dessa andelar intäkt hos dettas upp som
ursprungligen säljande företaget.

2§4bm0m.

har förlustregeln i nuvarande niondeI 2 § 4 stycketmomentet mom.
tagits in. Materiella ändringar har gjorts motiveras i kap.som

stycketBestämmelserna i tredje och 2 motiveras i avsnitt1 11.1 resp.
11.3.

Avdrag för förlusten skall givetvis inte medges tillgången säljsom
tillbaka till säljaren.

§2 9 mom.

Borttagandet sista stycket motiveras i avsnitt 14.1.av

2§10 mom.

förstaI stycket har gjorts redaktionell ändring.3 en
Nuvarande sista stycket har flyttats till andra stycket.
Bestämmelserna i fjärde-nionde styckena motiveras i kap. 12.
Kravet på anmälan i sjunde stycket motiveras ordningsskäl.av



SOU 1998:1örfattningskommentar3 l 2 F

invest-gäller inte avskattningsreglernaEnligt nionde stycket ettom
motsvarande regellikvidation. Någonmentföretag upplöses genom

investmentföretag i företagfall gårfinns inte för det ett annatatt ett upp
fall inträder enligt §kap. detta 12fusion enligt 1 § ABL. I14genom

investmentföretagets skatte-Övertagande företaget ifusionslagen det
in-det Övertagande företagetSåvida intemässiga situation. äräven ett

stycket inte uppfyllasvillkoren i tredjevestmentföretag, kommer att
hos det Övertagandekommer därför skeefter fusionen. Avskattning att
avskattningsintäktenreduktionföretaget. medför någonDetta att av

andelarna i deti fråga, eftersomstycket inte kommerenligt sjätte
fusionen. finnsi samband med Detföretaget inteÖvertagande omsätts

stället börSamgåendet idärför för aktörernaanledning övervägaatt om
fusion enligt kap. 22 § ABL.i form uppköp följt 14ske ett av enav

§3 7 mom.

huvudregle-fjärde och femte styckenai nuvarandeBestämmelserna -
flyttats tillmed förändrat innehåll 3 §harringen i den s.k. ASEALex -

7 a mom.

3§7am0m.

nuvarandei 3 § 7huvudregleringen i ASEAhar LexI momentet mom.
ändringar har gjortsMateriellastyckena tagits in.fjärde och femte som

ihuvudsaklighetsvillkoretbedömningVidmotiveras i kap. 10. av om
intäk-till storlekenfrämstuppfylls bör hänsynförsta stycket 4 tas av

"dotterföretag tilltalasdet nämnda ställettill det påSkälet attterna. om
"dotterföretag"närliggandestället för detmoderföretaget" i är attmer

koncernförhållandebedömningendet klart skall framgå att av om
regler.svenska aktiebolagsrättsligamed hänsyn tillföreligger skall ske

§83 mom.

Ändringarna stycket motiveras i avsnitt 6.5.2.ijjärde

3§12am0m.

motiveras i avsnitt 10.2.Bestämmelsen i andra stycket
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6§I mom.

Nuvarande stycket innehåller komplement till den s.k. tioårs-sista ett
regeln i första stycket. Innebörden tioårsregeln tillämpligär görsatt

sådan vinst vid internationellt andelsbyte beskattasäven ett som
först andelar säljs. Enligt 19 § andelsbyteslagen skallnär mottagna

tilluppskovsbelopp beskattning skattskyldig flyttarnärtas utupp en
från Sverige. regel den i nuvarande sista stycket behövs därförEn som
inte.

7§ 8 mom.

Ändringarna i andra stycket redaktionella.är
Ändringen i fjärde stycket motiveras i avsnitt 14.2.

24§ 1 amom.

tagits bestämmelser hur och under vilka förut-I harmomentet om
för företagsättningar omkostnadsbeloppet andel i skall minskasetten

förts från företaget. Bestämmelserna,grund värden har bortattav
vad gäller imotiveras i avsnitt innebär precisering3.1,som en av som

dag vid beräkning reaförlust.av
Enligt andra stycket skall omkostnadsbeloppet minskas med be-ett

lopp motsvarande den minskning värdet andelarna i andels-av av
företaget värdeöverföring från företag till ägarföretagetdettasom en
kan medfört. Beträffande metoden för storlekenha bedömaantas att av
värdeminskningen, jfr kommentaren till sjätte stycket.

värdeöverföringarTredje stycket från ägarföretaget till andels-avser
företaget. Bestämmelserna i stycket i kombination med bestämmelserna

fråni andra stycket medför det värdeöverföringar andels-äratt netto
företaget till ägarföretaget medför minskning omkostnads-som av
beloppet. ovillkorligt kapitaltillskott förbättringskostnad ochEtt utgör
höjer enligt omkostnadsbeloppet. skall därför inte beaktas.1 Detmom.

skall däremot värdeöverföringar i form koncernbidrag ellerDet av
underprisöverlåtelse.

Enligt tredje stycket skall omkostnadsbeloppet intesista meningen i
ökas till den del värdeökningen andelen överstiger beloppetav av
minskning enligt andra stycket. gamla värden har förts bortAntag att
från andelsföretaget, vilket medfört minskning värdet ägar-en av av
företagets andelar med och andelsföretaget har erhållit koncern-50, att
bidrag medfört ägarföretagets har ökat medvärdet andelarattsom av
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Enligt sista meningen begränsas ökningen80. omkostnadsbeloppetav
till 50. Sammantaget kommer någon justering omkostnadsbeloppetav
inte ske.att

Bestämmelsen i fjärde stycket innebär justering skallinte ske tillatt
den del skillnad mellan värdeöverföringarpositiv enligt andra ochen
tredje styckena överstiger reaförlusten.

exempel, variation exemplet i avsnitt illustre-Ett 3.1.2,ärsom en av
innebörden stycket. Direkt under moderföretag, M,sjätte ettrar av

finns dotterföretagen och Under finns och hälf-A B. A A1. A1 B äger
andelarna i och helägda.C. A, A1 B förvärvadeNär Aärten var av

andelarna i ägde redan andelarna i C. C fanns då upparbe-A1, A1 Hos
tade Efter förvärvetvärden på realiseras dessa värden och lämnar100.

koncembidrag medC till 100 avseende de realiserade värdena.B Här-
efter förlust.andelarna i medA A1avyttrar

förstaEn fråga hur koncembidraget påverkat värdet andelarnaär av
i frånvaroC. I omständigheter tyder fårannat anta attav som man

koncembidraget inte lämnats, skulle ha gjort avsättning till periodi-om
seringsfond med Med beaktande periodiseringsfond skall20. attav
återföras beskattningtill femte beskattningsåret eftersenast avsätt-
ningsåret innebär det den effektiva skattesatsen för C cirka 26 %.äratt
Genom koncembidraget minskar således förmögenhet efterCzs netto
skatt med minskar Efter-74. Andelarna i C i värde med belopp.samma

hälften förmögenhetAl andelarna i minskar ochArsägersom av
därmed andelarna i föri värde med 37. OmkostnadsbeloppetAäven

minskasAzs andelar i skall således med detta belopp.Al
sjunde hämtat från förlustregelnGruppbegreppet i stycket iär nu-

varande § nionde stycket 2 b lagförslaget.2 4 § 4mom. mom.

§24 2 mom.

Till bestämmelsen i första stycket motiveras i avsnitt 6.5.1,som
ansluter bestämmelse i andelsbyteslagen. denna framgår4 § Av atten
vid bedömning andelsbyte föreligger vid fusion ellerettav om en
fission det Övertagande företaget skall köpande företag.anses som

bestämmelsen följerAv stycket andelar i det överlåtandei sista att
företaget vid fusion eller fission innehas det Övertagandeen som av
företaget skall inte ha Reavinstbeskattning aktualiserasavyttrats.anses
således inte.
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27§2 mom.

förstaI stycket har gjorts redaktionell ändring.en
Bestämmelsen i andra stycket motiveras i avsnitt 12.2.2.

Ikraftträdandet

Ordet händelser i punkt har generell1 innebörd. omfattarDeten
fusion och fission i fjärde2 § 1 stycket, avyttring i 2 § 1t.ex. mom. a

första stycket och i första förändring24 § 1 stycket, i 2 §mom. a mom.
första stycket och utdelning10 i 3 § första stycket.7mom. a mom.

Övriga16.6 lagförslag

Ãndringama i de lagar nedan motiveras beträffandesom anges

lagen ändring i lagen förhandsbesked1951:442 iom om
taxeringsfrågor: avsnitt 5.2.4. l
lagen ändring i lagen 1984:404 stämpelskatt vidom om
inskrivningsmyndigheter: avsnitt och13
lagen ändring i lagen 1990:325 självdeklaration ochom om
kontrolluppgifter: avsnitt 14.4.

följande lagar har bestämmelser fusionI bestämmelser iersattsom av
fusionslagen:

lagen ändring i lagen 1990:663 ersättningsfonder,om om
lagen ändring i lagen periodiseringsfonder1993:1538om om
och
lagen lagenändring i 1993:1539 avdrag för underskottom om

näringsverksamhet.av

Bestämmelserna i den upphävda lagen 1994:1854 inkomst-om
beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG har

bestämmelser i lagen uppskov med beskattningen vidersatts av om
andelsbyten och i lagen uppskov med beskattningen vid fusioner,om
fissioner och verksamhetsöverlåtelser.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunnige Gunnar Johansson ochav
Brita Munck-Perssonexperten

Inledning

Utredningen har i den avslutande i sitt arbete gjort samladetappen en
beskattningen vid omstruktureringar.översyn Den principiella ut-av

gångspunkten har varit skattereglema inte bör motverka eller för-att
svåra omstruktureringar inom näringslivet.

Många de problem uppkommer då omvandlingsåtgärderav som av
olika slag vidtas har med realisationsvinstbeskattningen Dengöra.att
nuvarande beskattningen realisationsvinster aktier i dotterföretagav
eller intresseföretag leder till kedjebeskattningseffekter. Samma vinst
kan bli beskattad flerai led beroende på hur många företagsled den
vandrar Så vitt gäller utdelningar har kedjebeskattningseffektengenom.
undanröjts särskilda regler. sådanaNågra finns emellertid integenom

realisationsvinstbeskattningens område. radikala hadeDet mest na-
turligtvis varit helt avskaffa realisationsvinstbeskattningen påatt nä-
ringsbetingade aktier inom bolagssektorn. Utredningens slutsats är att
detta inte möjligt. För ändå lindra beskattningen föreslårär utred-att
ningen endast hälften realisationsvinst näringsbetingadeatt av en
andelar till beskattning.tas upp

Vi utredningens slutsats det grund intematio-accepterar att av
nella förhållanden inte möjligt helt avskaffa realisationsvinstbe-är att
skattningen inom bolagssektorn. längrePå sikt vi dock att ettanser

inom sig kombinerar rörelsevinstbeskattning och realisa-system som
tionsvinstbeskattning inte hållbart.är

Upprätthållande realisationsvinstbeskattningen, med mins-änav om
kat skatteuttag, leder till de lösningar föreslås förtyvärr att attsom un-
derlätta omstruktureringar med viss nödvändighet blir komplicerade
och kommer medföra praktiska tillämpningssvårigheter. kvar-Denatt
stående komplexiteten i skattesystemet, vi beklagar, blir emellertidsom
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flexiblauppnåendet bättre ochbetalas förmåstedet pris meravsom
för-omstruktureringar och skapasyfte underlättaregler med störreatt

utsebarhet.
förslagen borde ha givitsvipunkterPå några ut-att en annananser

föreslagna regler helt onödiga.fall vi ocksåformning. I något anser
synpunkter förslagen i den 0rd-vi våraföljande redovisarI det

betänkandet.de ining presenterats

på näringsbetingade aktier.Vinster och förluster

utredningensutredningen- och vi delarbör enligtBolagsbeskattningen
risktagande.neutral med avseende påhärvidlaguppfattning vara-

skulle slåsymmetriskt. vinsterförluster bör behandlas OmVinster och
investe-förluster, missgynnasbeskattningenigenom hårdare vid än

med lägre risk.förhållande till investeringarrisk iringar med högre
beloppetutredningen halvabakgrund föreslårdennaMot att enav

skallnäringsbetingade aktieravyttringverklig förlust vid vara av-av
dragsgill.

skall blimed sådan regelför resultatetförutsättningEn mate-att en
utnyttjas. dettasålda bolaget kan Omförlusten i detriellt riktigt är att

hos säl-hela realisationsförlustenavdrag medges förinte kan ske bör
exempelvis likvidation.också vidjarbolaget. Så sker

Även förlustav-tilldet sålda bolaget kanfortsatt drift hosvid rätten
fall blieller i vissagrund överlåtelsenförloraddrag delvis av

viss tid.spärrad under en
vinster ochlikabehandlingfullständigupprätthållandeEtt avenav

dettainnebördsäljarbolaget medvalmöjlighet förförluster kräver atten
dotter-andelarna iavyttringenförlusten vidfår avdrag för hela ettav

Vi föreslårunderskottsavdrag.sin tillavstår frånföretag, detta rättom
införs.ordningsådanatt en

avfärdar den enligtvalmöjlighetfråganUtredningen tar menomupp
kategoriskt.förvår mening

Värdeöverföringar

föreslåranskaffningskostnaden vid avyttringberäkningenVid ut-av
fråga behand-kodifieras, utvecklats iden praxisredningen att omsom

Förslagvärden till moderföretaget.Överföring förvärvadelingen av av
medveten lös-Utredningen docklämnas till lagreglering. är attomen

korrekt i alla situationer. Dettapraxis inte ekonomisktningen i ärär
uppfattning.också vår
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Den grundläggande principen i bolagsbeskattningen måste attvara
bolagsvinst skall beskattas endast gång. Utredningens förslagen en

innebär systematisk merbeskattning vinster intjänats ochen av som
beskattats i tidigare ägarled. Vinsterna kommer beskattas gångeratt tre
i bolagssektorn. Första gången i form realisationsvinstbeskattningav

moderbolaget i det första ägarledetnär säljer dotterbolaget i vilket det
finns orealiserade värden i tillgångarna. dotterbolagetNär realiserar de
dolda värdena sker beskattning andra gång. Den tredje beskattnings-en
omgången i fråga vinst inträder moderbolaget i detnärom samma
andra ägarledet säljer dotterbolaget och vid realisationsvinstberäk-
ningen måste reducera aktieförlusten på grund gjorda värdeöver-av
föringar.

Utifrån dynamiskt perspektiv och utifrån grundprincipenett att en
vinst skall beskattas endast gång bör reducering realisationsför-en av
lust inte ske. Det går naturligtvis invända det inte blir någon be-att att
skattning i bolagssektorn säljaren i första aktieägarledet sub-är ettom
jekt utanför bolagssektorn. Men så fort säljaren aktiebolagär ett upp-
kommer det automatiskt merbeskattning. gällerDet då välja be-atten
skattningsmetod. Ett symmetriskt koncernbeskattningsystem förutsätter

avdrag medges för förlust näringsbetingade aktieratt och då får man
det i enstaka fall uteblir beskattningacceptera att grund atten av

säljaren skattesubjekt utanför bolagssektorn.är Vi biträder såledesett
inte utredningens förslag till reducering realisationsförlust grundav

värdeöverföringar.av

Andelsbyten

Utredningen föreslår den kontanta delen vederlaget vid andels-att av
byte får uppgå till högst 10 % det nominella värdet de mottagnaav av
andelarna. Detta med gällandeöverensstämmer rätt.

Vi delar utredningens uppfattning det uppskovsförfarandetatt nya
inte motiverat inte den huvudsakligaär delen vederlaget utgörsom av

andelar i det köpande företaget.av
Av praktiska skäl vi dock för högsta kon-att procentsatsenanser

tantdel bort höjas till 25 %. Genom lyfta kontantdelen till dennaatt upp
nivå skulle for reglering i kontanterutrymmet värdeskillnaderav
mellan bortbytta och andelar vidgas. Därmed skullemottagna utform-
ningen uppköpserbjudanden och dylikt förenklas. förtjänarDetav att
framhållas eftersom kontantdelen beskattas brutto finnsatt åter-en
hållande kraft något vidgad regel integör missbrukas.att Tillsom en
bilden hör också 10 % det nominella värdet deatt mottagnaav av an-
delarna kan resultera i mycket ringa belopp. En skulleutvägannan
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kontantdelen värdet dekunna beräkna den högsta mottag-att avvara
nominella beloppet.andelarna i stället för på detna

föreslår vidare det förvärvande företaget vidUtredningen att ut-
andelarkalenderår då andelsbytet sker skall inneha i detgången detav

hälften röstvillkoret.överlåtna företaget med Omän rösternamer av
företagetföretaget visa särskilda skäl medfört det köpandekan att att

företaget efter andelsbytet, det dockandelar i det överlåtna äravyttrat
uppfyllt vid tidpunkt efter andels-tillräckligt röstvillkoret någonäratt

kalenderåret.bytet det nämndaunder
röstvillkoret fått. måsteden utformning DetVi kritiskaär mot som

röstvillkoret uppfyllt någonmening tillräckligtenligt vår ärattvara
och beskattningsåret.tiden mellan andelsbytet utgångengång under av

visst aktieinnehavomständigheter kan inträffaOlika gör att ett avsom
efter innehavstid.affärsmässiga skäl relativt kort Denmåste avyttras

handlingsfrihet.föreslagna regeln inskränker företagens legitima Ut-
mycketsärskilda skäl saken inte särskiltredningens ventil gör--

skapar därmedkaraktär bevisregel ochbättre. Ventilen har av
automatiskt dålig förutsebarhet.

särskild skatteflyktsklausul i lagenföreslårUtredningen tasatt en
andelsbyten.om

finns enligt vår uppfattninghelt detta förslag.Vi Detmotsätter oss
sig allmän eller särskildi skattelagstiftningeninget behov vare enav

lagstiftaren ändock valt införa all-skatteflyktsklausul. Eftersom att en
mindre befogatskatteflyktsklausul framstår det i detta läge änmän som

uppfattningsärskild skatteflyktsklausul i utvald lag. Vårinföraatt enen
Översyn skatte-skatteflyktskommitten. betänkandetdelas I avav

anförde skatteflyktskommittén följandeflyktslagen SOU 1996:44 an-
särskild skatteflyktsbestämmelse i IGOL.gående behovet av en

särskild skatteflyktsbestämmelse iförhållandet"Det togsatt en
bakgrund denomstruktureringslagen bör attmotses av nu-

generalklausulen upphävd vid omstruktu-varande allmänna var
skatteflyktslagenreringslagens tillkomst. Eftersom ärnumera

särskild skatteflykts-återinförd kan hävdas behovetatt av en
omstruktureringslagen inte längre existerar.bestämmelse i Dess-

skatteflyktsbestämmelserkan förekomsten två olikautom geav
gränsdragningsproblem och lagkonfliktsituationer.upphov till

det undvarabakgrund härav bör gårMot övervägas attom
skatteflyktsbestämmelsen i omstruktureringslagen.

skatteflyktsbestämmelsen det inteEnligt förarbetena till går att
fall lättnadsreglerna inte bör tillämp-i vilkanärmare ägaange

ning. fusionsdirektivet framgår dock den omständighetenAv att
fusion e.d. inte genomförs giltiga affärsmässiga skäl,att en av

omstrukturering eller rationalisering verksamheterna i det.ex. av
bolag deltar i förfarandet, kan grund för antagandetutgörasom
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förfarandet har skatteundandragande eller skatteflyktatt som
huvudändamål.

tillämpning den i skattetlyktsbestämmelsen angivnaVid en av
"otillbörlig skattefönnån" får förutsättasförutsättningen att

från syftet med lättnadsreglerna. dettillämparen utgår I avseen-
skillnaddet torde därför inte föreligga någon avgörande mellan

skatteförmån"hur rekvisitet "otillbörlig och hur den av
kommittén föreslagna klausulen bör tillämpas. förarbetenaInya

rekvisitet "otillbörlig skatteförmån"påtalas visserligen med-att
allsidig bedömning rekvisitet "kan stridaän antas motger en mer

förhållerlagstiftningens grunder". det i praktiken sig i detHur
avsaknad vägledandeavseendet i praxis oklart. Detär av- -
fråga eller marginella skillnader.torde dock små Medvara om

hänsyn härtill och det kommittén föreslagna rekvisitetav
"lagstiftningens syfte" bör det eventuella försteg rekvisitet "otill-

skatteförmån" ha möjligheten tillbörlig kan avseendeanses mer
nackdelarnaallsidiga bedömningar inte med tvåövervägaanses

konkurrerande klausuler. Vi har dessutom ställt avvisande tilloss
användandet uttryck "otillbörlig" e.d. i den allmännasomav
generalklausulen. Vi kan inte heller finna den särskildaatt
skatteflyktsbestämmelsens utformning i övrigt den läm-gör mer

föreslagna allmänna skatteflyktsklausulenpad denän att mot-nu
verka skattetlyktsförfaranden inbegriper utnyttjandeettsom av
lättnadsreglema i omstruktureringslagen. saknas vidareDet
anledning den kommittén föreslagna utform-att anta att av

upphov tillningen generalklausulen skulle kunna attgeav
bestämmelser eller underlåtsomstruktureringslagens tillämpas att

oförenligt med bestämmelserna itillämpas sätt ärett som
Med anledning härav saknas tillräckligt starkafusionsdirektivet.

för behålla särskild skatteflyktsbestämmelse iskäl att om-en
allmänna generalklausulen.struktureringslagen vid sidan denav

uppfattning således skatteflyktsbestämmelsen iKommitténs är att
omstruktureringslagen bör slopas."

Skatteflyktskommittén alltså inget behov särskild skatte-såg av en
flyktsregel vid sidan den allmänna skatteflyktsbestämmelsen. Beho-av

skatteflyktsregel har rimligen inte blivitsärskild störrevet av en
förslagetgrund regler enligt slås med struktur-IGOL:sattav samman

regeln till lag.en ny gemensam
utformning villfråga den föreslagna skatteflyktsregelns viI sär-om

skilt skatteförmån"kommentera användningen rekvisitet "otillbörligav
2I§.

Frågan användningen begreppet "otillbörlig" föremål förom av var
diskussion redan i SOU På 65 f följande.1975:77. sägss.

skattetlyktskommitténs betänkande framgår,"Av dennaatt
kommitté särskild svårighet i i rättstillämpningenattsett en man
skulle nödsakad skatteförmån be-avgöra äratt attvara om en
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trakta "otillbörlig" eller "obehörig", alltså bedömning,som en
vägledes moraliska värderingar.--- kommitténs bedöm-Isom av

ning avgöranden baserade dylika moraliska värderingaratt
ställa skattemyndigheter forvaltningsdomstolarskulle och inför

svårigheter och leda till oenhetlig rättstillämpning kanstora en
helt instämma. Vi har därför huvuduppgift skapasett attensom
objektiva förutsättningar för allmän skatteflyktsklausulen som
inte innefattar sådana värderingar."

Efter remissbehandling års betänkande skedde vidare be-1975av en
arbetning förslaget inom dåvarande budgetdepartementet, där-somav
efter skatteflykt. ipublicerade 1978:6 På 32 dennaDs B Lag mot s.

följande:promemoria sägs

tredje förutsättning för generalklausulens tillämpning"Som en
har arbetsgruppen föreslagit skatteförmånen skall i stridståatt
med lagstiftningens anda och mening. Härigenom har velatman
undvika de svårigheter förknippade med i tidigareärsom

rekvisit "obe-sammanhang diskuterade såsom "otillbörlig" eller
myndigheternahörig". Sådana krav ställer de rättstillämpande

bedömningen då skulle fåinför särskilda problem attgenom
vägledas moraliska värderingar. Enligt arbetsgruppenäven av

knyter tillbör rättstillämpningen bli enklare i ställetom man an
blir inte frågalagstiftningens anda och mening. då någotDet om

får sökas förarbeten och andratyckande ledning i lagensutan
i lagstiftningens allmänna uppläggning."motiv ävensamt

Även anför,års skatteflyktskommitté framgår utdraget1995 som av ur
betänkandet inställning till begreppet "otill-negativaovan, samma
börlig".

kommittén ytterligare sinPå 128 i betänkandet utvecklar syns.
begreppet. skriver:Kommittén

lagtolkningsmetoder och kraven likformighet och"Tillämpade på
förutsägbarhet utesluter enligt vår uppfattning rekvisit iett som

utsträckning det nuvarande förutsätter tillämparenstörre än att
lägger moraliska eller etiska värderingar till grund för pröv-

utforrnningarningen. alternativa rekvisitet tidigareDe av som
diskuterats, i varje fall sedan mitten 1970-talet, otill-såsomav
börligt, ovanlig, rättsmissbruk vi redovisats ietc. anser som ovan

inte lämpliga.avsnitt 2.15 Vi sålunda rekvisitets objek-attanser
tiva karaktär bör behållas."

Vi instämmer i de refererade Synpunkterna framförs i citaten såvälsom
med avseende behovet särskild skatteflyktsklausul be-påav en som

"otillbörlig",greppet
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Lex ASEA

de restriktioner i dag belastarUtredningen föreslår åtskilligaatt av som
positivt eftersom reglerna inte tjänarregelverket bort. någotDetta ärtas

verkligt syfte. regler finns kvar främst ägnade stadgaDe är att gesom
regelverket och får därför accepteras.

delar uppfatt-fråga kvarvarande regel vi inte utredningensI om en
ning. Utredningen föreslår nämligen det utdelade bolaget måste be-att

får inte enbart värdepappersförval-driva näringsverksamhet. Det vara
förståeller endast likvida medel. Vi har svårt sist-tande äga att att

skulle diskriminerande. Vi det i ställetnämnda omständigheter vara ser
alltför soliditet ochfördel företag, har högett somsom en om som en

förhållan-får kapitalet tillräcklig avkastning under rådandesvårt att ge
överskottskapitalet och låta det komma till använd-den, kan knoppa av

ning med inriktning. Om avknoppningen ii företag ettett annat annan
ägarledet, bolags-sådant fall skulle beskattas i blir konsekvensen att

önskvärdsektorn berövas del sitt kapital. kan inteDetta vara enen av
effekt.

angeläget kapital i formVi vill hävda det ärtvärtom attatt avmer
likvida möjlighet utvecklas i företag,medel änatt ett nytt att enges

överlevnadsförmåga och därförverksamhet kanske har bristandesom
skatte-knoppas skattelindring. Någon risk för förfaranden avgesav

förslag. Så länge kapi-undandragande karaktär kan vi inte med vårtse
inte åtkomligt för aktieägarnatalet bundet i aktiebolag detärär utanett

före efter avknoppningen. Någonbeskattning. gäller såvälDetta som
medel, maskiner,skillnad råder inte mellan kapital bestående likvidaav

byggnader rörelseutrustning.eller annan
Även utdelnings-förvaltningsföretag bör alltså få delas ut utan

ägamivånbeskattning. förlust beskattningsunderlag påNågon upp-av
blir beskattatkommer inte eftersom det obeskattade utdelningsbeloppet

i form realisationsvinst utdelningsmottagaren denär avyttrar mot-av
inteaktiema. Innebörden reglerna endast skatteuppskov,ärtagna ettav

definitiv skattefrihet.en

Statsñnansiella effekter finansieringoch

Utredningen bedömer kostnaden för halvera realisationsvinst-att att
beskattningen näringsbetingade aktier till miljarder kr.uppgår 1,51
Utredningen föreslår kostnaden finansieras halveringatt genom en av
möjligheten till avsättning till periodiseringsfond, alternativt höjningen

bolagsskattesatsen med procentenhet.av en
delarVi inte utredningens bedömningar i dessa frågor.
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Som utredningen framhåller det empiriska underlaget för be-är en
dömning de offentlig-finansiella effekterna Förslaget starkt be-av av

vidare,Det vilket utredningen också konstaterat,gränsat. svårtär att
dra generella slutsatser utifrån det begränsade tillgängliga materialet.

gäller därförDet så god bedömning möjligt för-göraatt en som av
slagets finansiella effekter.

Resultatet från utredningens kostnadsberäkningar förefaller orea-
listiskt högt. uppenbaraDet konstatera detta jäm-sättetmest äratt att
föra beräkningarna med utfallen för reavinsterna, såsom de förelegat
vid de årens taxeringar. Utredningens beräkningar grundastresenaste
på utredningen beräknad reavinstbas miljarder kronor,10,80en av

jämföra med de faktiska utfallen för reavinstbaserna 9,83, 6,25att
och -8,52 miljarder kr för åren 1994, 1995 och uppgifter1996. Dessa
framgår också detaljerat tabell i inledningen betänkandetsmer ur en av
kapitel statsfinansiella effekter och finansiering.om

Uppgifterna från taxeringarna dessutom överskattningar, dåutgör
realisationsvinsterna från näringsbetingade aktier inte kan skiljas ut

eftersom de redovisas tillsammans med realisationsvinster frånseparat,
kapitalplaceringsaktier. denna systematiskaTrots överskattning finns
inget något så normalt år kommer i närheten de beräkningarnär som av

utredningen redovisat. detInte verkliga extremåret 1994 nårsom ens
till de nivåer utredningen redovisar i sina beräkningar. kon-Dettaupp

staterande visar med all önskvärd tydlighet utredningen i sina be-att
räkningar överskattat kostnaderna för reformen.

förefallerHärutöver de teoretiska utredningen föräven resonemang
i anslutning till sina bedömningar kostnaderna systematiskt över-av
skatta reformens finansieringsbehov. gäller framför allt fyraDetta på
särskilda punkter.

beräkna bruttobasen förFör reavinsterna, dvs. de näringsbetinga-att
de aktiernas sammanlagda värde, utnyttjar utredningen uppgifter ur
Finansstatistiken. statistik konstrueradDenna med bokslutsenhetär

minsta undersökningsenhet. Därmed blir aktievärdena i statistikensom
uppblåsta för koncerner där ägarstrukturen uppbyggd i flera led.är
Exemplet i figur nedan illusterar.l förenkladeDetta exempel be-
skriver produktionsbolag, ingår i helägd koncern och harett som en
koncernaktier med värdet Aktierna100. kan produk-t.ex. avse en
tionsanläggning drivs i bolagsform. FinansstatistikenI kommersom
produktionsbolagets koncernaktier totala koncernaktie-att generera
värden 400. Detta beror produktionsbolagets koncern-attom
aktievärden räknas med varje högre nivå i koncernstrukturen.även

Vid eventuell försäljning någon del i koncern med fler-en av en
ledsägande torde det normala transaktionen sker sådantatt ettvara

inte fler led i koncernstrukturen blir föremålsätt för beskatt-änatt ett
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ning, försäljningen i sig omfattaräven och komplextstoraom sam-
tlerledsägda bolag. Vid omstruktureringarmansatta inom koncernen

sker dessutom normalt ingen reavinstbeskattning, vilket i sig fak-är en
talar för uppgifter Finansstatistiken överskattattor brutto-attsom ur

basen för reavinstema.

Figur 1

Koncemmoder
t.ex. moderbolag Värden hänförliga till DB2: 100

Underkoncemmoder
t.ex. holdingbolag Värden hänfdrliga till DB2: 100

Dotterbolag l
t.ex. affärsområdesbolag Värden hänförliga till DB2: 100

Dotterbolag 2 DB2
t.ex. produktionsbolag Värde: 100

Totala värden häniörliga till DB2,
enligt ñnansstatistiken: 400

Verkligt 100värde:

Överskattning: 300

Det sammanfattningsvis inte realistisktär utnyttja det fulla värdetatt av
koncemaktierna Finansstatistiken för bestämma bruttobasen forattur
reavinstema. fåFör god approximation bruttobasen tordeatt en av
Finansstatistikens uppgifter behöva justeras sannolikt medner, en
ganska betydande andel. Enligt vår bedömning kan nedjusteringen
med 30 % rimlig.vara

Beträffande värdetillväxten för bruttobasen utgår utredningen från
tillväxt 5 %. Detta kan schablonmässigt delas real till-en om upp en

och inflationväxt på 2,5 vardera.% Riksbankens inflationsmålen
ligger på 2 %. Enligt vår mening det rimligt Riksbankensär att anta att
mål uppnås, vilket innebär utredningens beräkningar i dettaatt av-
seende bygger på för högt antagande. Vi finner den bakgrundenett mot
det rimligt utgå från genomsnittlig värdetillväxt påatt 4,5 %.mer en

Även gällande den genomsnittliga innehavstiden finns enligt vår
mening anledning ifrågasätta de utredningen valda värdenaatt av om
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intressebolags-respektivenäringsbetingadeår förrespektive 1550
däroch branscher,bolagstyperdet finnasVisserligen kanaktier. om-

dockhuvudsak tordehögre 50 år. Ibetydligtsättningshastigheten änär
betydandemedbolag,Bland vär-mindre bolag.detta gälla större mer

detta koncer-Särskilt gällerstabilitetendäremotden, torde större.vara
detflerledsägande, enligtbetydande inslagmed somresonemangavner

i be-omsättningshastigheterrättvisandeMerutvecklats närmare ovan.
respektive 20 år.förslagsvis 60därför kunnaskulleräkningarna vara

dåunderskattninggjortutredningenocksåviHärtill bedömer att en
medmed %nedskrivits 30beräkningari utredningensreavinstbasen

teknikkvittningsförfaranden. Dennas.k.förekomstentillhänvisning av
och kan enligtgodtagenkapitelbetänkandetsframgårvilketär, av

omfattning. Ettbetydandei relativttillämpasbedömningvår antas
dettabasminskningmeddärför räknaantaganderimligare att avenvore
siffradennabedömningEnligt vår%.åtminstone 40 är ävenskäl på

osäkerhetendiskussionvidbeaktasförsiktig, vilket måste aven
basminskningengenerelladenantagandenbeträffande t.ex. omom

enligtrespektive 20 år,till 60innehavstidernajusteradeoch de30 %

ovan.
liggerreavinstbaserhållsförutsättningarangivnaMed somenovan
årensutfallen från denågotmed, ellerväl i linje senasteöver,t.o.m.

Utifrånomständigheter.extraordinäraför olikataxeringar justerat
miljonerskattebortfall uppgå till 750eventuelltskulledenna bas ett ca

framgår iberäknat.utredningen Somkostnadungefär halva denkr, dvs.
kraftigsiffradennaemellertidtorde utgöradet följande även en

överskattning.
sammanhanget,beaktas imåsteomständighet,fundamentalEn som

den behövs.därförenkelt uttrycktgenomförsreformen attär att --
sig vidbl.a. visatskadlig, vilketbeskattning störreNuvarande är en-
extraordinära åt-mindreellerformerolikaskilda affärer där merav

fram.tvingatsgärder
aktiernäringsbetingadeförreavinstbeskattninghalveradMed en
redu-inskränks möjligheternaSamtidigtstrukturaffårer.underlättas att

substansöverföringar. måsteDettaexempelvisskattebasen genomcera
blir därmedviktig slutsatsreavinstbasen ökar. Eninnebärarimligen att

minskar till följdfinansernaoffentligakostnaderna för deatt av en
skattebas.större

s.k.innebärregeländringen,den föreslagnaVidare betyder attsom
skärpningskatteskärpning. Dennaförpackningsförfaranden stoppas, en

delarövrigavid finansieringentillgodoräknasmåste rimligtvis avav
enligt vår meninghärvidUtredningen förutredningens förslag. ett

förpacknings-effekterna de s.k.huruvidaotydligt avomresonemang
ligger till grundeller i deräknats medförfarandena prognoser som
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för statsbudgeten för år 1998. omständighetDenna torde dock vara
mindre relevant i sammanhanget; de facto innebär för s.k.stoppet
förpackningsförfaranden skatteskärpning, vilken rimligtvis måsteen
tillgodoräknas då finansieringsutrymmet för övriga utredningsförslag
bestäms. förtjänarDet strukturregeln funnits i princip mednämnas att
oförändrad lydelse sedan skattereformen.

Sammantaget det vår bedömning nämnda förhållandenär att ovan
innebär den halverade reavinstbeskattningen för näringsbetingadeatt
aktier självfinansierad, eller kan medföra visst överskott tillär t.o.m. ett
de offentliga finanserna. Således det bedömningvår någonär att ytter-
ligare finansiering inte krävs, eftersom sådan skulle innebäraen en

skatteskärpning för bolagssektorn.sammantagen
Vi vill härutöver erinra det regeringen tidigare reserveradeattom av

för skattesänkningar inom bolagssektorn uppgår tillutrymmet störreett
belopp vad regeringen i olika sammanhang anvisat för finansieringän

åtgärder inom för förslag läggs fram företagsskatte-av ramen som av
utredningen. Bakgrunden till detta följande.är

Under den förra mandatperioden genomfördes vissa förändringar i
skattesystemet i fråga kapitalbeskattning, beskattning enskildaom av
näringsidkare beskattning bolagssektorn. ekonomiskaDesamt av
effekterna de åtgärder, påverkade bolagssektorn sammanfattas iav som
tabell

Tabell åtgärderFörändringar i skattebelastning för bolagssektorn till följd av
föreslogs i 1993/94:50 307.s.som prop.

Miljarder kr
Varaktig effekt siktKort

Slopad SURV/sänkt skattesats 2,6 2,3
Periodiseringsfonder -1,6 -3,9
Återföring SURV 0,4 1,lav
Slopat Anellavdrag 2,6 2,6
Summa 4,0 2,1

Som framgår tabell medförde1 åtgärderna skatteskärpning förur en
bolagssektorn såväl kort lång sikt jämfört med nivånsom
skatteuttaget såsom det åsyftades i 1991 års skattereform. Samtidigt
lindrades ägarbeskattningen, dessa skatter har åter höjts efter riks-men
dagsbeslut under innevarande mandatperiod.

Nuvarande regering anförde i proposition 1994/95:25 48Ds. att
"Såvitt företagsbeskattningengäller det angeläget skatteuttagetär att
sänks till den nivå åsyftades med 1991 års regler." Tillsammanssom
med de s.k. återställare, regeringen föreslog i sagda propositionsom
redovisade regeringen för "tillkommande skattelättnader"posten
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miljarder kr. harbelopp 2,0 Dennamotsvarande71 postett
föreslagits ifinansiering åtgärderutnyttjats försuccessivt som prop.av

1996/97:45.1995/96:2221995/96:207, samt
kortsiktigadock endast denmiljarderBeloppet 2,0 motsvarar

drabbade bolagssektorn enligtde skatteskärpningareffekten somav
för-vilket sannolikt kanmiljarder kr,0,1tabell så1 när somovan

fullständigåstadkommaavrundningseffekter. Förklaras att enav
såledesårs regler krävsskatteuttaget enligt 1991till nivånåtergång

Annorlundamotsvarande miljarder kr.skattesänkningar 2ytterligare
återståendesammanställning det finnsovanståendeuttryckt visar ettatt

för skatte-regeringen tidigare anvisatvadutöverutrymme --
motsvarande miljarder kr.i bolagssektorn 2sänkningar

bolagssektorns skattebas vuxitbeaktasmåste ocksåHärutöver att
företagen,lönsamhet iberor bl.a. på ökadår.kraftigt på Dettasenare

företag.hos multinationellabeteendeförändringarockså t.ex.men
internationelltbolagsskatten isvenskaMed hänsyn till den ettatt per-

delmultinationella företag skattaspektiv låg, väljer störreattär av en
förhållandevis låg,skatten i Sverigei Sverige.vinsterna Trots ärattav

bolagsvinst, utdelad frånhög förallmänhet tillräckligtden iär att en
skatt för denmed tillräckligt högha belastatsSverige, skall attenanses
jämförligt be-hemland skalli moderbolagetsutdelade vinsten anses

Sverige i frågahar kravandra länderskattad" många som omsamma
dotterföretag.från utländsktskattefrihet för utdelning

skattebasen från 1994.tabellen grundasBeräkningarna i ovan
med 25 %.bedömas ha vuxitkan skattebasenSedan dess närmare

skattesänkningar i bolags-föråterståendeSåledes uppgår det utrymmet
miljarder krtidigare anvisat- till 2,5vad regeringensektorn utöver-

utred-överstiger med rågepriser.uttryckt i 1997 års Utrymmet t.o.m.
kostnaden förberäkningmening överskattandeningens enligt vår av

aktier.nåringsbetingadehalverad reavinstskatt på
återståendedet redovisadeeventuellt påståendeMot ut-attett ovan
anspråk förbolagssektorn redan tagits iför skattelättnader i attrymmet

ursprungligenvadfinansiera reformer, blivit dyrare än av-somsom
ändringar iår har fleravill vi erinra följande. Undersetts, om senare

för bolagssektorn vad be-regelverken medfört kostnader utöver som
räknats inför ändringarna.

tidigareläggningenexempletkanske flagrantaDet rörmest av
beräkningar från Riksrevisionsverketmomsinbetalningar, enligtsom

kr, jäm-till statskassan miljardermedförde indragning 12,9 attomen
inför reformen. Enbart deföra miljarder kr beräknadesmed de 7-8 som

engångsindragning medel, ivaraktiga ränteeffekterna för denna av som
halvallt bolagssektorn, uppgår tillväsentligt drabbade närmare en

Även betydandetorde sammanfattningsvis finnasmiljard kr. här ett
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finansieringsutrymme, rimligtvis bör för fortsattareserveratsom vara
strukturförbättrande åtgärder företrädesvis inom bolagssektorn.

Vi vill slutligen understryka utredningens förslag höjningatt om en
bolagsskatten eller halvering möjligheterna till periodiserings-av en av

fondsavsättning med all sannolikhet, särskilt internationella aktörer,av
skulle uppfattas signal försämrade svenska företagsskatte-som en om
regler och därmed allvarligt skada svenskt näringsklimat. Kapital-
kostnaderna för investeringar i Sverige skulle öka vilket naturligtvis
skulle verka negativt det svenska näringsklimatet och i förläng-
ningen också försämra möjligheterna till god ekonomisk tillväxt,
sysselsättning och välfärd. Dessa negativa effekter utredningens för-av
slag till finansiering har överhuvudtaget inte analyserats i betänkandet.

Beträffande det utredningen förordade finansieringsförslaget,av
dvs. halverad avsättningsmöjlighet till periodiseringsfond, vill vi sär-
skilt framhålla utredningen inte beaktat de negativa konsekvensernaatt

sådan åtgärd. Försämring till avsättning till periodise-rättenav en av
ringsfond skulle innebära bl.a. möjligheterna till förlustutjämningatt
skulle försämras. avsaknadI regler förlustutjämning backav om carry
fyller periodiseringsfonderna i sin nuvarande utformning viktigen
funktion. sker dessutomDetta smidigt och för företagen effektivtett
sätt.
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yttrandeSärskilt Hans Peter Larssonexpertenav

Allmänt

hosnäringslivet och mellan investeringarinomOmstruktureringar en-
möjligt och tillske så smidigtkunnaskilda investerare måste som

transaktionskostnad vad skatter. Demöjligalägsta presente-avser nu
betydande komplexitet, Rea-Förslagenrade vägen.ett stegär, trots

emellertid sikt heltnäringsbetingade aktier börvinstbeskattningen
omplaceringar aktieinnehavbeskattningen vidbörslopas. Likaså av

realiseras.vinst slutligenuppskjutas fram till dess en
vill jagde förslag utredningensynpunkterVad presenteratavser

sakkunnige Johanssonavgivits Gunnarhänvisa till det yttrande avsom
Munck-Persson..och Britaexperten

Finansiering

positivt föromstruktureringar i sig någotunderlättarRegler ärsom
i dessahindrar ochfunktionssätt. skatterekonomins Utan styrsom

därförfungera effektivare.näringslivet förväntas Jagsituationer kan är
behöver finan-regeländringartill dennaprincipiellt tveksam typ avom

Visar det sigföreslås.skattehöjningar, såsieras andra som nugenom
inkomstbortfallpositiv ocheffekten inteefter några år är att ettatt upp-

förberedskap finnasbör latentbehöver finansieraskommit ensom
situation sådanstatsfinansiellabeklaga Sverigesdetta. ärDet är att att

riktigafundamentalt ekonomiskti grundenåtgärder ärävenatt som
inom sektor.höjda skattermåste finansieras sammagenom

sänkningfinansieringförslag tillDet procent-presenteras, avsom
enligt minperiodiseringsfond tilltill 10för avsättning ärprocentsatsen

bolagsskatte-gäller höjningoacceptabelt.uppfattning Detsamma aven
för högt. redan hårtskulle i så fall bli EttPrisettill 29 procent.satsen

i företagsbeskattningenvad stabilitetenförtroendekapitaltärt avser
betydelsefulla försäm-förutom de materielltskulle urholkas än mer,
och medelstora aktie-särskilt för mindreringar skulle bli följden,som

omstruktureringsproblem.berörs dessabolag till del intestor avsom
ochi sakkunnige Johanssonsframgår utredningenSå som av

ytterligare finansie-yttrande behövs ingenMunck-Perssonsexperten
genomföras. det framgår detring för förslagen ska kunna Av attatt

halverade reavinstbeskattningen för närings-möjligt denärt.o.m. att
offentligamedföra visst överskott i debetingade aktier kan ett

Munck-således sakkunnige Johanssons ochfinanserna. delarJag
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uppfattning.Perssons innebär således detDet uppskattade återståen-att
de för skattesänkningar inom bolagssektorn 2,5 miljarderutrymmet om
inte behöver i anspråk för genomföra utredningens förslag.tas att

det fall denFör utredning Johansson intepresenterar accepterassom
uppfattningmin förslagen inte bör genomföras tills vidare,är att om

detta innebär antingen avsättningen till periodiseringsfonden begrän-att
till endast för aktiebolag10 eller bolagsskatten höjs.procentsas
Hur nackdelar sänkning för avsättning till periodi-stora satsenen av

seringsfond från till innebär för20 10 mindre och medelstoraprocent
företag osäkert. Så framhållits utredningen tidigare finan-är ärsom av
sieringsalternativen begränsade för mindre och medelstora företag,mer
onoterade företag. därmedDessa beroende denär mer av egna
vinsten för kunna genomföra expansion verksamheten. Likasåatt en av
innebär möjligheten till avsättning till periodiseringsfond företagetatt
konsolideras och blir finansiellt stabilare och starkare.

deUr mindre och medelstora företagens perspektiv det därförär
oacceptabelt sänka avsättningsmöjligheten till periodiseringsfond.att
Tvärtom skulle denna avsättningsmöjlighet behöva återställas till 25
procent.

Min uppfattning därtill de förslag förär att presenteras attsom un-
derlätta omstruktureringar i första hand företag.s.k. Närstörregagnar
det gäller intäktsbortfall vid halvering reavinstbeskatt-statens en av
ningen aktier i dotterföretag och intresseföretag går det brytaatt ner
beräkningarna storleksklasser. har emellertidDetta inte gjorts p.g.a.

siffrorna då, enligt utredningen, skulle bli alltför statistiskt osäkra.att
heller skulle det enligtInte utredningen motivera arbetsinsatsatsen. Re-

dan den beräkning gjorts totalbeloppet framgår be-är,som av som av
tänkandet, behäftad med osäkerhet. därför tveksamtDet denärstor om
motiverar ligga till grund för så ingripande finansieringsför-att ett pass
slag föreslås utredningen, vilket framgår Industriför-ävensom av av
bundets utredning.

Även det sannolikt reavinstskattesänkningenär antaatt attom
aktier i dotterföretag och intresseföretag i första hand kommer s.k.

företag till del går detta, enligt utredningen, i så fall intestörre visa.att
förtjänarDet erinras omstruktureringar i mindre och medelstoraattom

företag, i den mån de har dotterföretag och intresseföretag, gäller rela-
tivt begränsade värden jämfört med de förekommer inom börs-som
bolagssektorn.
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Konsekvensutredning

efterlyst konsekvensutredning delsUnder utredningen har jag en av
vilka företag i första hand halveringengagnas av avsom

dotterföretag eller intresseföretag, ochreavinstbeskattningen aktier i
hårdast avsättningen tilldels vilka företag drabbas omsom

Utredningen har emellertid inte velatperiodiseringsfond halveras. göra
avsaknaden sådan konsekvensanalysnågon sådan. Enbart gör attenav

vidare de finansieras detförslagen genomföras tills påinte bör sättom
utredningen föreslår.

skäl för inte sänka för avsättning tillYtterligare att procentsatsenett
före-periodiseringsfond bolagssektorn neutraliteten mellaninom är att

periodiseringsfondentagsformerna brytas. begränsningdå skulle En av
omotiverade fördelar övriga Företagsformeri aktiebolag skulle ge

från aktiebolags-och incitament till överföring verksamhetenskapa av
företagsformerformen till andra
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Särskilt yttrande Niclas Virinexpertenav

Jag ansluter mig till vad Gunnar Johansson och Brita Munck-Persson
anfört och vill anföra följande.

I utredningens uppgift har legat granska effekterna de skatte-att av
regler särskilt påverkar koncernbildningar och omstruktureringsom av
koncerner. fundamentaltEtt och ändamålsenligt inslag i koncern-
beskattningsreglerna tanken uppdelning företagär i flera juri-att en av
diska enheter i princip inte skall leda till skärpt beskattning. Ett sedan
decennier beprövat och för resultatutjämning mellanaccepterat system
koncernbolag koncernbidrag sörjer föröppna denna principattgenom
kan upprätthållas. Regelverket har dock stundom kritiserats för detatt
möjliggjort resultatutjämning mellan företag egentligen inte ärsom
ekonomiskt intregrerade, vilket kan leda till konkurrenssnedvridningar.
För närvarande det dock föreligga tendens upplösaattsynes en rena
konglomeratbildningar och renodla koncerners verksamhet. lederDetta
bl.a. till företagen kan värderas på bättre aktiemarknaden.att sättett av
Ett område där koncernbildningar skapats med företag in-utan
tegrationssamband det, omfattas ellerär mindre affärs-som av mer
mässiga aktiviteter i offentlig regi. Det blir allt vanligaret.ex. att
kommuner bolagiserar sina olika aktiviteter och för dessa isamman en
aktiebolagskoncern. Vinstgivande verksamheter kan därmed med kon-
cernbidrag understödja förlustbringande aktiviteter, kanske intesom

bedrivs enligt marknadsmässiga förutsättningar. Samtidigtens som
konkurrensförhållandena snedvrids, kan beskattningsunderlaget
detta elimineras.sätt

kanDet enligt min mening ifrågasättas de regler tillskapatsom som
för underlätta affärsmässigt motiverade koncernbildningar borde fåatt
användas för denna form skatteplanering. Om det skulle före-av anses
ligga behov finansiera de regler för underlättaett angelägnaatt att om-
struktureringar i näringslivet, utredningen föreslår, jag därförsom anser

till koncernbidrag i konglomeratkoncernerrättenatt ägda offent-av
ligrättsliga subjekt borde begränsas, så koncernbidrag inte kanatt ut-
växlas med effekt vid beskattningen mellan företag saknar affärs-som
mässigt integrationssamband.
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Bilaga

Tilläggsdirektiv

Dir. 1993:54

Beslut vid regeringssammanträde 1993-04-29

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

föreslårJag 1992 företagsskatteutredningårsatt Fi 1992:11 genom
tilläggsdirektiv får i uppdrag göra vissaatt inkomst-översynen av
skattefrågor i samband med omstruktureringar. Utredningen skall i ett
första lägga fram förslag innebärsteg anpassning svenskasom en av
beskattningsregler till det EG-direktiv behandlar skattemässigasom
regler för fusion och andra företagsombildningar det EG-direktivsamt

behandlar utdelning från dotterbolag till moderbolag.som

Bakgrund

En de frågor regeringen prioriterar så långtärav möjligtsom att som
minska de skadliga effekterna företagsbeskattningen. detAv skäletav
har varit fåsträvan fram underlag föratt kunnaett ställningen tillatt ta
vissa kvarstående frågor från skattereformen. Den viktigaste frågan är
beskattningen enskilda näringsidkare och handelsbolag. Ett förslagav
till beskattningsregler finns i betänkandet Neutral företagsbeskatt-nya
ning SOU 1991:100.

I maj 1992 beslutade regeringen utredning, 1992att års företags-en
skatteutredning, skulle få i uppdrag dels föreslå förändringaratt i
gällande företagsbeskattning i syfte skapa bättre förutsättningaratt för
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vissadels1991:100,i SOU övervägaförslagengenomförakunnaatt
uppgiftytterligare1992:61. En attdir.kvarstående frågorandra var

dubbelbeskattningenekonomiskai denlättnadertillförslaglämna av
i denuppdragetkompletteringarVissainkomster.aktiebolagens av

1992:94.dir.hösttilläggsdirektivigjordesdelen sammasenare
sistnämndadenvadarbeteutredningensResultatet utom avserav

företags-reformeringbetänkandet Fortsattredovisades ifrågan av
1992:67.Del SOUlbeskattningen,

proposition tillframskall läggasunder höstendetAvsikten är att en
degrundvalföretagsbeskattningeniändringarriksdagen avom

Med detbil. 43.l992/93:l50, 1jfrbetänkandenanämnda s.prop.
Finans-fråndepartementspromemoriakortinomredovisassyftet en

larbetatsbetänkandenaiförslagenvilkenidepartementet samman.
redovisaföretagsskatteutredning1992 års attkommerhärtillanslutning

dubbelbeskattningen.ekonomiskadenlättnader iarbetesitt om
finnsavslutatsstrukturfrågornamedarbetet rör systemetsNär som

frågor.särskildamed vissavidareanledningdet att
benämnassammfattningsvis kanvadfrågasådanEn är om-som
omorganisationfrågakanföretag. Detstrukturering enomvaraav

friståendemellan tidigaresamgåendebestående koncern,inom etten
eller byteenhetermindreföretaguppdelningföretag, ett avaven

gångeromstrukturering många attled i ärviktigtföretagsform. Ett en
verksam-sindelhela elleröverlåterföretagenberördadenågot avav

het.
beskattnings-haromstruktureringarfallenolikademångaFör avav

endast fortidigarefannsregleringheltäckanderegler saknats. En mera
skatte-omstruktureringarbehandladesövrigtfusion. Ivissa former av

Efter handpraxis.iutbildatsreglerenligthuvudsakligenmässigt som
haftregelharlagstiftningsingripanden gjorts. Desärskildahar som

bak-skettoch har intefallbegränsade motförlösningarkaraktären av
överväganden.övergripandenågragrund merav

prob-särskildalösaföringreppenstakagjordesskattereformen attI
beskatt-Frågangång.arbetetsuppmärksammades underlem omsom

allsidig belys-någonemellertid intefickomstruktureringarningen vid
skattereformenigenomfördes attändringarbetet. Enning i det varsom

fjärdepunkt 1infördesuttagsbeskattningregeluttrycklig omen
1928:370. Enkommunalskattelagen,till 22 §anvisningarnastycket av

skälsärskildaöppnadesuttagsbeskattningunderlåtamöjlighet att om
uttagsbeskattning.talar mot

osäkerhetenframförtssidaföretagensfråntid har attUnder senare
acceptabel. Detintenivåtillökat ärgällandeinnehållet i rätt somenom

förändrats iavseendenpraxis i vissaRegeringsrättenstillhänvisas att
värdetosäkerhetmedförtdomarvissaochriktningskärpande avatt om
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praxis beträffande angränsande frågor. Man pekar den förändringatt
i företagsbeskattningens struktur skattereformen medfört aktualise-som

frågor. denI skatterättsligarat debatten förs också fram krav pånya en
översyn.

En utredning den skattemässiga behandlingen omstrukture-av av
ringar aktualiseras Sveriges ansökanäven medlemsskap i EG. Påav om
företagsbeskattningens område finns två direktiv med anknytning till
den aktuella frågan. Det direktivet fusionsdirektivet behandlarnu ena

Skatteregler vid gränsöverskridande fusioner och vissagemensamma
andra omstruktureringar 90/434/EEG. Det andra moder-dotter-
bolagsdirektivet behandlar beskattning moder- och dotterbolagav
90/435/EEG. För de medlemmar istater EG gällerär i principsom nu

direktiven skall tillämpas fr.o.m.att den januaril 1992.
Fusionsdirektivet utgår från vissa företagsombildningaratt skall

kunna genomföras det uppkommer någrautan omedelbaraatt skatte-
konsekvenser. gällerDet ombildning sker fusion, delning,som genom
överföring tillgångar eller byte aktier. Vart och dessa be-av ettav av

definieras i direktivet. Direktivet innehåller också bestämmelsergrepp
innebär omstrukturering inte skallatt medföra någon minskningsom en

beskattningsunderlaget i det land där det överlåtande bolaget be-av är
läget.

Moder-dotterbolagsdirektivet syftar till hindra diskrimineringatt
skatteområdet företag koncerner driver verksamhet i fleraav som
länder. Normalt beskattas inte utdelning från dotterbolag tillett ett
moderbolag i land. Direktivet föreskriver motsvarandeattsamma
skattebefrielse skall föreligga för utdelningar från dotterbolag i EG-ett
land till moderbolag i EG-land.ett ett annat

En anpassning de svenska beskattningsreglerna till direktivenav
kräver relativt omfattande ändringar i gällande lagstiftning.

Utredningsuppdraget

Mot bakgrund det anförda föreslår jag 1992 års företagsskatte-attav
utredning får i uppdrag beskattningengöraatt översyn viden av om-
struktureringar.

Översynen bör med den principiellagöras utgångspunkten att
skattereglerna inte bör motverka önskvärda omstruktureringar före-av

förutsättningEntag. omstruktureringenär inteatt upphov till någonger
obehörig skatteförmån. Uppdraget bör omfatta både företagens och
delägarnas beskattning.

Arbetet bör bedrivas med inriktning på uppdraget skall redovisasatt
före utgången år 1995.av
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EGmedlemfullvärdigskall bliSverigeinställtSiktet avattär
bördirektivtill EG:sanpassningtillförslagEtt1995.med årfrån och

fåförslagtorde dettatidsaspektentillMed hänsynförst.framdärför tas
kanReglernahänseenden.grundläggandeigällande rättbaseras

ireviderasdärför behövade kanochkaraktärprovisoriskdärmed få en
arbete.utredningensavslutandeden etappen av

tillaktiebolagslagentillanpassningdenbeaktabörUtredningen
JuAktiebolagskommitténföreslagitsEGinomregelverket avsom

1992:83.SOUoch EGAktiebolagslagendelbetänkandeti1990:08
mellanfusionförreglerEG-anpassadebl.a.omfattarFörslaget som- Justitie-iberedsremissbehandlats ochharaktiebolagsvenska nu-

departementet.

Hemställan

lämnatstidigareuppdragdetutvidgarregeringenhemställerJag somatt
harvad jagmedenlighetiföretagsskatteutredning an-årstill 1992 nu

fört.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hans

Finansdepartementet
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