
Lydelse enligt SOU 2012:3  Föreslagen lydelse 
 

Inkomstskattelagen (1999:1229) 
 

43 kap. 
 

11 § 
Riskkapitalavdrag får göra som 

andelarna har  
Riskkapitalavdrag får göras om  

1. betalats kontant, och 1. andelarna har betalats kontant, 
2. förvärvats vid bildandet av 

företaget eller vid en nyemission. 
2. andelarna har förvärvats vid 

bildandet av företaget eller vid en 
nyemission, och 

 3. kontrolluppgift för riskkapital-
avdraget har lämnats enligt 22 kap. 
23 § skatteförfarandelagen 
(2011:1244). 

Med nyemission avses i detta kapitel även tillskott till ekonomisk förening 
i form av medlemsinsats eller förlagsinsats. 
 

 
20 § 

Riskkapitalavdrag ska återföras 
det beskattningsår då andelarna 
avyttras om inget annat anges i 22–
24 §§. 

Riskkapitalavdrag ska, om inget 
annat anges i 22–24 §§, återföras 
senast det beskattningsår då kapital-
vinsten eller kapitalförlusten på an-
delarna ska tas upp till beskattning. 

Om endast en del av andelsinne-
havet avyttras ska genomsnitts-
metoden i 48 kap. 7 § tillämpas vid 
beräkningen av hur stor del av risk-
kapitalavdraget som ska återföras. 

Om bara en del av andelsinne-
havet avyttras ska genomsnittsmeto-
den i 48 kap. 7 § tillämpas vid be-
räkningen av hur stor del av risk-
kapitalavdraget som ska återföras. 

Andra stycket gäller inte om avyttringen beror på att företaget minskar 
aktiekapitalet genom indragning av aktier med återbetalning till den skatt-
skyldige eller denne närstående. I sådana fall ska riskkapitalavdraget i stället 
återföras med ett belopp som motsvarar två tredjedelar av återbetalningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skatteförfarandelagen (2011:1244) 
 

22 kap. 
 

23 § 
Kontrolluppgift ska lämnas om 

riskkapitalavdrag enligt 43 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229). 

Kontrolluppgift ska lämnas om 
riskkapitalavdrag och, vid återföring 
av riskkapitalavdrag, om ägande-
rättsövergång till andel som för-
värvats vid riskkapitalavdrag enligt 
43 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

Kontrolluppgift ska lämnas för 
fysiska personer och dödsbon av det 
företag som har fått betalning för 
andelar. 

Kontrolluppgift ska lämnas för 
fysiska personer och dödsbon av det 
företag som har fått betalningen för 
andelarna. 

I kontrolluppgiften ska uppgift 
lämnas om underlaget för risk-
kapitalavdrag. Kontrolluppgiften ska 
också innehålla uppgift om fysiska 
personers sammanlagda förvärv av 
andelar i företaget under året, som 
har gjorts till kontant betalning vid 
bildandet av företaget eller vid 
nyemission. 

I kontrolluppgiften ska uppgift 
lämnas om underlaget för riskkapi-
talavdraget. Kontrolluppgiften ska 
också innehålla uppgift om fysiska 
personers sammanlagda förvärv av 
andelar i företaget som under året 
har gjorts till kontant betalning vid 
bildandet av företaget eller vid ny-
emission samt, vid återföring av 
riskkapitalavdrag, om hur stor del 
av andelsinnehavet som har bytt 
ägare. 

 
63 kap. 

 
14 a § 

Den som är skyldig att betala inkomstskatt enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229) på grund av att riskkapitalavdrag har återförts enligt 43 kap. 
24 § samma lag, ska beviljas anstånd med betalning av skatten. 

Anstånd får inte beviljas om 
andelarna som det återförda 
riskkapitalavdraget hänför sig till har 
avyttras. 

Anstånd får inte beviljas om 
– andelarna som det återförda 

riskkapitalavdraget hänför sig till har 
avyttrats, eller 

 – den skattskyldige enligt ett 
skatteavtal har fått hemvist i en stat  
utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet och med vilken 
Sverige inte har ingått ett skatteavtal 
som innehåller en artikel om 
informationsutbyte. 

 
 


