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Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

att 2 § 1 mom., 3 mom. och 6 a mom. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
1 mom.

Bestämmelserna i 3-6, 18-25, 27, 31-34, 41-43, 65 och 66 §§ kommunalskattelagen (1928:370)
tillämpas också vid taxeringen till statlig inkomstskatt i den mån inte annat följer av denna
lag.

I den mån bestämmelserna i kommunalskattelagen eller i denna lag meddelade, med
stadganden i kommunalskattelagen likartade bestämmelser är tillämpliga vid taxeringen till
statlig inkomstskatt, skall även anvisningarna till kommunalskattelagen i motsvarande
delar tillämpas.

För juridiska personer utom dödsbon För juridiska personer utom dödsbon
gäller bestämmelserna i fjärde-tionde gäller bestämmelserna i fjärde-tolfte
styckena. styckena.

Beskattningsåret utgörs av det räkenskapsår som slutat närmast före taxeringsåret. I fråga
om verksamhet på vilken bokföringslagen (1976:125) inte är tillämplig skall
beskattningsåret avse kalenderår. Vid en sådan fusion eller fission som anges i 4
respektive 5 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser gäller - om villkoren i 9 och 10 §§ den lagen är uppfyllda -
följande: Beskattningsåret för det övertagande företaget utgörs såvitt avser den
övertagna verksamheten av tiden från ingången av räkenskapsåret för det överlåtande
företaget till utgången av räkenskapsåret för det övertagande företaget.

All inkomst hänförs till samma förvärvskälla. För kommanditdelägare medges avdrag för
underskott i bolaget i den mån avdraget och avdrag som medgetts vid tidigare års
taxeringar inte överstiger ett belopp som svarar mot vad delägaren satt in i bolaget eller,
om det belopp som delägaren åtagit sig sätta in är högre, detta senare belopp. För sådana
delägare i handelsbolag som i förhållande till övriga delägare i bolaget förbehållit sig ett
begränsat ansvar för bolagets förbindelser medges avdrag med sammanlagt högst ett
belopp motsvarande det han ansvarar för. För överskjutande underskott medges avdrag
vid beräkning av inkomsten från bolaget närmast följande beskattningsår.

Till intäkt av näringsverksamhet räknas - utöver vad som följer av första och andra
styckena - löpande kapitalavkastning, vinst (realisationsvinst) vid icke yrkesmässig
avyttring av tillgångar och sådana förpliktelser som avses i 3 § 1 mom. samt lotterivinst
som inte är frikallad från beskattning enligt 19 § kommunalskattelagen.

Ränteutgift och - med den begränsning som anges i 14 mom. - förlust (realisationsförlust)
vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar och förpliktelser räknas som omkostnad i
näringsverksamhet även när detta inte följer av första och andra styckena. Avdrag
medges inte för utgifter för inköp av lottsedlar eller för andra liknande insatser i lotteri.

Vid beräkning av realisationsvinst och realisationsförlust tillämpas - utöver vad som följer
av första stycket - 25 § 1-9 mom. och 26 § 1-8 mom.



Det värde som tillgångar som avses i 6 a elfte styckena.
mom. tas upp till vid inkomsttaxeringen
skall höjas i den mån den skattskyldige Har den skattskyldige delat ut medel
delat ut medel eller på annat sätt eller på annat sätt förfogat över
förfogat över uppkommen vinst i en uppkommen vinst i en omfattning som
omfattning som inte lagligen kunnat ske inte lagligen kunnat ske om
om tillgångarna tagits upp till det    a) den skattskyldiges inventarier
skattemässiga värdet i räkenskaperna. tagits upp till det skattemässiga värdet

Vid tillämpningen av
a) 3 mom.
b) punkt 13 av anvisningarna till 23 §
kommunalskattelagen,
c) lagen (1990:663) om
ersättningsfonder och
d) lagen (1993:1538) om
periodiseringsfonder
gäller bestämmelserna i tionde och

i den skattskyldiges räkenskaper eller
   b) ett belopp motsvarande avdrag för
lämnat koncernbidrag, avsättning till
ersättningsfond eller avsättning till
periodiseringsfond bokförts i den
skattskyldiges räkenskaper
skall det värde som inventarierna tas
upp till vid inkomstberäkningen enligt
denna lag höjas eller avdraget minskas
i motsvarande mån.

Vad som föreskrivs i tionde stycket a)
gäller även om inventarierna ägs av ett
handelsbolag som är i
intressegemenskap med den
skattskyldige.

Upplöses ett företag som anges i 2 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner,
fissioner och verksamhetsöverlåtelser genom en sådan fusion eller fission som anges i 4
respektive 5 § den lagen och är villkoren i 9 och 10 §§ den lagen uppfyllda gäller följande:
Innehar det övertagande företaget aktier eller andra andelar i det överlåtande företaget
som utgör lagertillgångar, skall andelarna anses ha avyttrats för en ersättning som
motsvarar det värde som gäller för dem vid beskattningen.

3 mom.

Äger svenskt aktiebolag, svensk Äger svenskt aktiebolag, svensk
ekonomisk förening, svensk sparbank, ekonomisk förening, svensk sparbank,
svenskt ömsesidigt försäkringsföretag svenskt ömsesidigt försäkringsföretag
eller sådan svensk stiftelse eller svensk eller sådan svensk stiftelse eller svensk
ideell förening som inte är frikallad från ideell förening som inte är frikallad från
skattskyldighet enligt 7 § 3-6 mom. skattskyldighet enligt 7 § 3-6 mom.
(moderföretag) mer än nio tiondelar av (moderföretag) mer än nio tiondelar av
aktierna eller andelarna i ett eller flera aktierna eller andelarna i ett eller flera
svenska aktiebolag eller svenska svenska aktiebolag eller svenska
ekonomiska föreningar (helägda ekonomiska föreningar (helägda
dotterföretag), skall koncernbidrag som dotterföretag), medges avdrag för
moderföretaget lämnar till helägt koncernbidrag som moderföretaget
dotterföretag eller som sådant företag lämnar till helägt dotterföretag eller som
lämnar till moderföretaget eller till annat sådant företag lämnar till moderföretaget
helägt dotterföretag hos moderföretaget eller till annat helägt dotterföretag hos
anses som avdragsgill omkostnad för moderföretaget. Koncernbidraget utgör
givaren och skattepliktig intäkt för skattepliktig intäkt för mottagaren. Som
mottagaren, även om bidraget inte för förutsättning för detta gäller
givaren utgör omkostnad för  a) att varken givare eller mottagare är
intäkternas förvärvande eller bostadsföretag enligt 7 mom.,



bibehållande. Som förutsättning för investmentföretag enligt 10 mom. eller
detta gäller förvaltningsföretag enligt 7 § 8 mom.
 a) att varken givare eller mottagare är andra stycket,
bostadsföretag enligt 7 mom.,  b) att såväl givare som mottagare
investmentföretag enligt 10 mom. eller redovisar bidraget till samma års
förvaltningsföretag enligt 7 § 8 mom. taxering öppet i självdeklaration eller
andra stycket, därvid fogad bilaga,
 b) att såväl givare som mottagare  c) att dotterföretag som lämnar eller
redovisar bidraget till samma års mottar bidrag har varit helägt under hela
taxering öppet i självdeklaration eller beskattningsåret för både givare och
därvid fogad bilaga, mottagare eller sedan dotterföretaget
 c) att dotterföretag som lämnar eller började bedriva verksamhet av något
mottar bidrag har varit helägt under hela slag,
beskattningsåret för både givare och  d) att, om bidrag lämnas från
mottagare eller sedan dotterföretaget dotterföretag till moderföretag,
började bedriva verksamhet av något moderföretaget skulle vara frikallat från
slag, skattskyldighet för utdelning som under
 d) att, om bidrag lämnas från beskattningsåret hade uppburits från
dotterföretag till moderföretag, dotterföretaget,
moderföretaget skulle vara frikallat från  e) att, om bidrag lämnas från
skattskyldighet för utdelning som under dotterföretag till annat dotterföretag,
beskattningsåret hade uppburits från moderföretaget är investmentföretag
dotterföretaget, eller förvaltningsföretag som avses i a
 e) att, om bidrag lämnas från eller moderföretaget i annat fall skulle
dotterföretag till annat dotterföretag, vara antingen frikallat från
moderföretaget är investmentföretag skattskyldighet för utdelning som under
eller förvaltningsföretag som avses i a beskattningsåret hade uppburits från
eller moderföretaget i annat fall skulle det givande dotterföretaget eller
vara antingen frikallat från skattskyldigt för utdelning som under
skattskyldighet för utdelning som under beskattningsåret hade uppburits från
beskattningsåret hade uppburits från det mottagande dotterföretaget samt
det givande dotterföretaget eller  f) att mottagaren inte enligt avtal om
skattskyldigt för utdelning som under undvikande av dubbelbeskattning skall
beskattningsåret hade uppburits från anses ha hemvist i en främmande stat.
det mottagande dotterföretaget samt
 f) att mottagaren inte enligt avtal om
undvikande av dubbelbeskattning skall
anses ha hemvist i en främmande stat.

Lämnar svenskt moderföretag koncernbidrag till svenskt aktiebolag
koncernbidrag till svenskt aktiebolag som inte är sådant helägt dotterbolag
som inte är sådant helägt dotterbolag som avses i första stycket, medges ändå
som avses i första stycket, skall bidraget avdrag för bidraget, om de
ändå anses som avdragsgill omkostnad förutsättningar som anges i första
för moderföretaget och skattepliktig stycket a, b och f är uppfyllda och om
intäkt för mottagaren, om de ägarförhållandena under hela
förutsättningar som anges i första beskattningsåret för både givare och
stycket a, b och f är uppfyllda och om mottagare eller sedan mottagaren
ägarförhållandena under hela började bedriva verksamhet av något
beskattningsåret för både givare och slag hade varit sådana att mottagaren
mottagare eller sedan mottagaren genom fusioner mellan moderföretag
började bedriva verksamhet av något och dotterbolag har kunnat bringas att
slag hade varit sådana att mottagaren uppgå i moderföretaget. Därvid skall
genom fusioner mellan moderföretag fusion anses kunna äga rum när
och dotterbolag har kunnat bringas att moderföretag äger mer än nio tiondelar
uppgå i moderföretaget. Därvid skall av aktierna i dotterbolag men inte i
fusion anses kunna äga rum när annat fall.
moderföretag äger mer än nio tiondelar
av aktierna i dotterbolag men inte i
annat fall. Även i andra fall skall avdrag medges

Även i andra fall skall koncernbidrag lämnar till annat svenskt företag under
som svenskt företag lämnar till annat förutsättning att bidraget med
svenskt företag anses som avdragsgill avdragsrätt för givaren enligt första och

Lämnar svenskt moderföretag

för koncernbidrag som svenskt företag



omkostnad för givaren och andra styckena hade kunnat lämnas till
skattepliktig intäkt för mottagaren annat företag än mottagaren och att
under förutsättning att bidraget med bidraget därefter, direkt eller genom
avdragsrätt för givaren enligt första och förmedling av ytterligare företag, hade
andra styckena hade kunnat lämnas till kunnat vidarebefordras till mottagaren
annat företag än mottagaren och att på sådant sätt att varje förmedlande
bidraget därefter, direkt eller genom företag skulle ha haft rätt till avdrag
förmedling av ytterligare företag, hade enligt första och andra styckena för
kunnat vidarebefordras till mottagaren vidarebefordrat belopp.
på sådant sätt att varje förmedlande Koncernbidraget utgör skattepliktig
företag skulle ha haft rätt till avdrag intäkt för mottagaren.
enligt första och andra styckena för
vidarebefordrat belopp.

Avdrag för koncernbidrag får åtnjutas endast av den som visar att förutsättningar för
sådant avdrag föreligger.

Lämnas bidrag från svenskt företag till Lämnas bidrag från svenskt företag till
annat svenskt företag, med vilket annat svenskt företag, med vilket
givaren är i intressegemenskap, för givaren är i intressegemenskap, för
verksamhet av väsentlig betydelse från verksamhet av väsentlig betydelse från
samhällsekonomisk synpunkt och samhällsekonomisk synpunkt, kan
redovisas bidraget öppet, kan regeringen förordna att givaren  skall
regeringen medge att bidraget skall medges avdrag för bidraget och att
anses som avdragsgill omkostnad för mottagaren skall ta upp bidraget som
givaren och skattepliktig intäkt för skattepliktig intäkt även om en eller
mottagaren även om en eller flera av de flera av de förutsättningar som anges i
förutsättningar som anges i första-tredje första-tredje styckena inte är uppfyllda.
styckena inte är uppfyllda.

6 a mom.

Placeringstillgångar enligt lagen
(1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag skall behandlas
enligt reglerna för
omsättningstillgångar. Tillgångarna
får tas upp till det lägsta av
anskaffningsvärdet och verkliga värdet Överlåtbara värdepapper som är
även om de tagits upp till ett högre omsättningstillgångar enligt lagen
värde i räkenskaperna. (1995:1559) om årsredovisning i

Första stycket gäller inte tillämpas vid inkomstberäkningen
kontorsfastigheter som huvudsakligen enligt denna lag.
avses för rörelsen och inte heller aktier
och andelar i dotterföretag och Första och andra styckena gäller inte
intresseföretag. sådana placeringstillgångar som

kreditinstitut och värdepappersbolag
samt placeringstillgångar enligt lagen
(1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag skall värderas
enligt bestämmelserna i punkt 4 a.
femte stycket av anvisningarna till 24 §
kommunalskattelagen (1928:370).

För det fall värdering till verkligt
värde skett enligt 4 kap. 6 § lagen
(1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag
respektive 4 kap. 5 § lagen
(1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag får - på yrkande av
den skattskyldige - samma värdering

utgörs av kontorsfastigheter som



Kreditinstitut och värdepappersbolag intresseföretag.
får ta upp omsättningstillgångar som
utgörs av överlåtbara värdepapper till
det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkliga värdet även om tillgångarna
tagits upp till högre värde i
räkenskaperna.

Begreppen anskaffningsvärde och
verkligt värde i första och tredje
styckena har den innebörd som anges i
4 kap. 9 § andra-fjärde styckena
årsredovisningslagen (1995:1554) och
i förekommande fall 4 kap. 5 § lagen
(1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag
eller 4 kap. 4 § lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag.

Om ett företag vid inkomsttaxeringen
ändrar värderingsmetod från en
kollektiv värderingsmetod till en post-
för-post-metod, skall det värde som
tillgångarna tas upp till enligt första
och tredje styckena höjas med ett
belopp som motsvarar skillnaden
mellan kollektiv värdering och post-
för-post-värdering för tillgångarna
året före beskattningsåret.

huvudsakligen avses för rörelsen eller
aktier och andelar i dotterföretag och
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Författningskommentarer

Förslaget till lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

2 § 6 a mom.

I det föreslagna  första stycket anges att bestämmelserna i punkt 4 a. femte stycket av
anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) om att andra finansiella instrument
än varufordringar och varuskulder skall värderas till anskaffningsvärde eller nominellt
belopp gäller även för överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar i
kreditinstitut och värdepappersbolag liksom för placeringstillgångar i försäkringsföretag.
Värderingsregeln ersätter nuvarande möjlighet enligt momentet för nämnda företag att vid
inkomstberäkningen värdera tillgångarna enligt lägsta värdets princip även om de i
årsredovisningen tagits upp till ett högre värde i räkenskaperna. 

Enligt årsredovisningslagarna ges kreditinstitut och värdepappersbolag samt
försäkringsföretag rätt att värdera nämnda tillgångar till verkligt värde i stället för enligt
lägsta värdets princip. För det fall värdering till verkligt värde skett i räkenskaperna äger
den skattskyldige - enligt det föreslagna andra stycket - rätt att använda den värderingen
även vid inkomstberäkningen. Därigenom kan orealiserade värdeförändringar på
tillgångarna komma att påverka inkomsten.


