Rättelseblad till Skatte- och taxeringsförfattningarna,
Inkomståret 2010, 2011 års taxering, utgåva 33.
I 42 kap. 15 a § anda stycket IL (s. 286) saknas det tredje ledet, det ska
stå
15 a § Utdelning och kapitalvinst på följande aktier och andelar tas upp till fem
sjättedelar:
- aktier i svenska aktiebolag,
- andelar i svenska ekonomiska föreningar som inte är kooperativa, och
- andelar i utländska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den
utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt denna
lag av ett svenskt företag, som inte är en kooperativ förening, med motsvarande
inkomster.
Första stycket tillämpas inte om
- företaget är marknadsnoterat,
- företaget har varit marknadsnoterat men marknadsnoteringen har upphört i
anslutning till inledandet av ett förfarande om inlösen, fusion, fission, likvidation
eller konkurs,
- företaget under det räkenskapsår som beslutet om utdelning avser ellerunder
något av de fyra föregående räkenskapsåren, direkt eller genom dotterföretag, har
ägt aktier med en röst- eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett svenskt
marknadsnoterat aktiebolag eller en marknadsnoterad utländsk juridisk person,
- företaget är ett privatbostadsföretag,
- andelarna är kvalificerade, eller
- en kapitalvinst ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet enligt
49 a kap.
Ett företag anses marknadsnoterat om någon andel i företaget är marknadsnoterad. Lag (2007:1419).
42 kap. 15 a § även ändrad genom lag (2007:1122) som har trätt i kraft den 1 januari 2008.
De nya bestämmelserna tillämpas på avyttringar och överlåtelser samt sammanläggningar
och delningar som skett efter den 31 december 2007. De nya bestämmelserna tillämpas på
utdelning som lämnats efter den 31 december 2007. Ändringen av 42 kap. 15 a § andra
stycket innebar att en ny andra strecksats infördes.
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47 kap. 10 § IL (s. 325) har upphört att gälla men den tidigare gällande
lagstiftningen återges felaktigt, det ska stå
10 § [47 kap. 10 § har upphört att gälla genom lag (2009:1409) som har trätt i kraft den
1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.]
T.o.m. den 31 december 2009 hade 47 kap. 10 § följande lydelse.

10 § När ett uppskovsbelopp helt eller delvis återförs till beskattning enligt 9 §, ska också ett särskilt
tillägg tas upp som motsvarar tio procent av det återförda belopp som ska tas upp. Lag (2007:1419).

47 kap. 10 § även ändrad genom lag (2006:1520) som har trätt i kraft den 1 februari 2007
och tillämpas på avyttringar som skett efter ikraftträdandet. För övergångsbestämmelser i
övrigt se under 47 kap. 1 §. T.o.m. den 31 januari 2007 hade 47 kap. 10 § följande lydelse.
10 § När ett uppskovsavdrag helt eller delvis återförs enligt 9 §, skall också ett särskilt tillägg som
motsvarar tio procent av det återförda beloppet tas upp.
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