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Lag
om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd;

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

utfärdad den 23 maj 2002.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25, 35 och 37 §§ lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall ha följande lydelse.
25 §2 Den bidragsskyldiges inkomst enligt 24 § beräknas i enlighet med
det taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) som fattats
närmast före februari månad det år återbetalningsskyldighet avser och med
utgångspunkt i
1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen
(1999:1229),
2. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt andra stycket, och
3. överskott av en näringsverksamhet beräknad enligt tredje stycket.
Överskottet eller underskottet i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 §
inkomstskattelagen skall ökas med andra gjorda avdrag i inkomstslaget än
1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen,
2. uppskovsavdrag enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte av bostad.
Överskottet eller underskottet av en näringsverksamhet enligt 14 kap.
21 § inkomstskattelagen skall
ökas med
a) avdrag för underskott för tidigare beskattningsår enligt 40 kap. inkomstskattelagen,
b) avdrag enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen för utgift för egen pension intill ett halvt prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
c) avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap. inkomstskattelagen, och
d) avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap. inkomstskattelagen,
minskas med
a) återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond, och
b) återfört avdrag för avsättning till expansionsfond.
35 § Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige helt eller
delvis efterge statens fordran avseende återbetalningsskyldighet och ränta,
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om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga
eller ekonomiska förhållanden. Har faderskap till ett barn fastställts genom
bekräftelse eller dom och har återbetalningsskyldighet beslutats enligt 21 §
för tid före den dag då faderskapet fastställdes får försäkringskassan på ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis efterge statens fordran för
denna tid om det finns synnerliga skäl.
37 §3 Ett ärende om stöd enligt denna lag prövas av den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra
ett ärende avseende boföräldern.
Vid växelvis boende prövas ett ärende om stöd enligt denna lag av den
försäkringskassa som skall avgöra ett ärende avseende den förälder som barnet är folkbokfört hos.
Om barnet har fyllt 18 år, prövas ärendet av den försäkringskassa som
skall avgöra ett ärende avseende barnet.
Frågor om återbetalningsskyldighet och om minskning av underhållsstöd
enligt 10 § tredje stycket prövas dock av den försäkringskassa som skall avgöra ett ärende avseende den bidragsskyldige.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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