
 

Hemställan slopande av särskilda tillägget, bilaga 1. 
 
Specificerad beräkning av exemplen 2 och 3 i promemorian. 
 
Exempel 2  
Förutsättningar. Vid taxeringen 2009 redovisas en kapitalvinst med 1 000 000 
kr och ett  preliminärt uppskov medges. Någon ersättningsbostad anskaffas 
inte under 2009. 
 
2009 års taxering omprövas i början av 2010 med beslut om att det preliminära 
uppskovet tas bort. Ytterligare skatt att betala blir då 220 000 kr med 
förfallodag den 12 februari 2010. 
Kostnadsränta  
- 220 000 kr x 4 % x 12 månader (13 feb. 2009 - 12 feb. 2010) = 8 800 kr.  
Ytterligare belopp att betala vid 2009 års taxering blir 228 800 kr (220 000 
skatt  + 8 800 ränta). 
 
Om istället återföring görs vid taxeringen 2010 ska hela uppskovsbeloppet på 
1 000 000 kr och ett särskilt på 100 000 kr tas upp. Hela skattebeloppet om 
242 000 kr (22 % x 1 100 000) inbetalas före den 13 februari 2010, varför 
ingen kostnadsränta ska påföras. 
 
Summa att betala till följd av omprövningen är 228 800 kr jämfört med 
"fyllnadsinbetalningen" för 2010 års taxering med 242 000 kr, dvs. en skillnad 
på 13 200 kr. 
 
Exempel 3 
Samma förutsättningar som ovan i exempel 2 men begäran om omprövning av 
taxeringen 2009 görs efter det att deklarationen har lämnats den 2 maj 2010. 
Ytterligare skatt att betala blir 220 000 kr med förfallodag den 12 juli 2010.  
Kostnadsränta 
- 220 000 kr x 4 % x 17 månader (13 feb. 2009 - 12 juli 2010) = 12 500 kr 
Ytterligare belopp att betala vid 2009 års taxering blir 232 500 kr (220 000 
skatt  + 12 500 ränta) 
 
Om återföringen görs vid taxeringen 2010 ska hela uppskovsbeloppet på 
1 000 000 kr och ett särskilt tillägg på 100 000 kr tas upp. Inbetalning görs på 
skattekontot med 232 500 kr den 12 juli 2010 och slutlig skatt ska betalas den 
12 november 2010. 
Kostnadsränta 
-   20 000 kr x 4 % x 6 månader ( 4 maj 2010 - 12 nov 2010) =    400 kr 
-   10 000 kr x 4 % x 9 månader (13 feb 2010 - 12 nov 2010) =    300 kr 
- 212 000 kr x 5 % x 9 månader (13 feb 2010 - 12 nov 2010) = 7 900 kr 
Intäktsränta 
- 232 500 kr x 1,8 % x 4 månader (12 juli 2010 - 12 nov 2010) = 1 400 kr 
 
Summa skatt och ränta blir 249 200 (skatt 242 000 + kostnadsränta 8 600 - 
intäktsränta 1 400) och efter avräkning för inbetalningen med 232 500 kr den 
12 juli så återstår det 16 700 kr att betala den 12 november 2010. 
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