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

Utkom från trycket
den 9 november 2004

utfärdad den 28 oktober 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 13 § lagen (1999:1230) om
ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

4 kap.
13 § I fråga om livräntor som utbetalas på grund av personskada och inte
avser ersättning för förlorat underhåll och som fastställts före år 1976 gäller
vad som sägs i andra och tredje styckena. I fråga om livräntor enligt den
upphävda lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utbetalas enligt annan författning eller på grund av regeringens
förordnande och som bestäms av eller utbetalas från Försäkringskassan gäller vad som sägs i andra och tredje styckena även beträffande livränta som
har fastställts senare på grund av skadefall som har inträffat före den 1 juli
1977.
Vid tillämpning av 11 kap. 37 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall
hälften av det livräntebelopp som hänför sig till ett beskattningsår, till den
del detta inte överstiger ett basbelopp, anses avse ersättning för annat än förlorad inkomst av skattepliktig natur (skattefri del av livräntan). Om den
skattskyldige under beskattningsåret fått flera sådana livräntor, skall för totalbeloppet på motsvarande sätt beräknas en skattefri del som skall hänföras
till de olika livräntorna i förhållande till deras storlek.
Om en sådan livränta helt eller delvis byts ut mot ett engångsbelopp, skall
vid tillämpningen av 11 kap. 39 § inkomstskattelagen så stor del av engångsbeloppet anses utgöra ersättning för annat än förlorad inkomst av skattepliktig natur som motsvarar förhållandet mellan den skattefria delen av det livräntebelopp som hänför sig till året för utbytet och hela detta livräntebelopp,
beräknat som om livräntan utbetalats hela året på oförändrade villkor.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången vid
2006 års taxering.
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