Svensk författningssamling

SFS 2000:541

Lag
om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande
av inkomstskattelagen (1999:1229);

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

utfärdad den 15 juni 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) skall införas tre nya paragrafer,
5 kap. 9–11 §§, samt närmast före dessa paragrafer nya rubriker av följande
lydelse.

5 kap.
Avdrag för kapitalförluster
9 § I stället för vad som sägs i 27 § 5 mom. första och andra styckena i den
upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall följande gälla. Förlust på marknadsnoterad tillgång som avses i 27 § 1 mom. samma lag samt
förlust på aktie i svenskt aktiebolag som inte är marknadsnoterad respektive
på andel i utländsk juridisk person som inte är marknadsnoterad får dras av
mot realisationsvinst på sådana tillgångar. Detta gäller dock inte sådan tillgång som avses i 27 § 6 mom. samma lag.
Avdrag för vissa ändringar
10 § Vid tillämpning av punkt 3 av anvisningarna till 23 § i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) skall med den bedrivna verksamheten förstås den skattskyldiges näringsverksamhet.
Tillämpning av 13 § lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen
vid andelsöverlåtelser inom koncerner
11 § Vid tillämpning av 13 § lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner gäller, i stället för vad som
står i paragrafens tredje stycket, följande.
En förutsättning för att ett yrkande som avses i paragrafens andra stycke
skall medges är att det under beskattningsåret närmast före det beskattningsår då andelarna delas ut inte har uppkommit underskott i förvärvskälla
hos det köpande företaget eller hos ett företag till vilket det köpande företaget kan lämna koncernbidrag med avdragsrätt avseende det beskattningsår
då utdelningen sker.
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Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU20, rskr. 1999/2000:261.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 9 och 10 §§ tillämpas vid 2001 års taxering på avyttringar som skett respektive ändringsarbeten som påbörjats från
och med den 1 januari 2000.
3. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 11 § tillämpas vid 2001 och tidigare års
taxeringar. Om inte det säljande och det köpande företaget begär annat, skall
den nya bestämmelsen bara tillämpas om andelarna i det köpande företaget
delas ut efter ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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