Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

SFS 2005:1136
Utkom från trycket
den 23 december 2005

utfärdad den 15 december 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2
dels att 43 och 57 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 8 §, 2 kap. 1 §, 23 kap. 19 §, 42 kap. 1 och 3 §§, 48 kap. 1,
20 och 24 §§, 48 a kap. 8 a, 10, 14 och 16 §§, 50 kap. 7 § samt 65 kap. 13 §
skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 57 kap., av följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 42 kap. 15 a § och
48 kap. 20 a §, samt närmast före 42 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
8 § Bestämmelser om beräkning av resultatet i de olika inkomstslagen
finns för
– inkomstslaget tjänst i 10–12 kap.,
– inkomstslaget näringsverksamhet i 13–40 kap., och
– inkomstslaget kapital i 41 och 42 kap.

2 kap.
1 §3 I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till
hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.
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Prop. 2005/06:39, prop. 2005/06:40, bet. 2005/06:SkU10, rskr. 2005/06:116.
Senaste lydelse av
57 kap. 4 § 2001:1176
43 kap. 2 § 2003:224
57 kap. 5 § 2001:1176
43 kap. 7 § 2004:1040
57 kap. 6 § 2002:1143
43 kap. 8 § 2002:536
57 kap. 6 a § 2000:78
43 kap. 12 § 2001:1176
57 kap. 7 § 2003:1200
43 kap. 15 § 2000:997
57 kap. 11 a § 2004:1040
43 kap. 16 § 2000:997
57 kap. 12 § 2002:536
57 kap. 2 § 2000:78
57 kap. 12 a § 2002:536
57 kap. 3 § 2001:1176
57 kap. 13 § 2002:1143.
3
Senaste lydelse 2004:985.
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Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck
samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna paragrafer:
kooperativ förening i 39 kap. 21 §
kvalificerad andel i 57 kap. 4–7 §§
kvalificerad fission i 37 kap. 6 §

23 kap.
19 §4 Om överlåtaren är ett företag och om någon andel i företaget är kvalificerad, skall förvärvaren vara en fysisk person, ett företag eller ett svenskt
handelsbolag med enbart företag som delägare.
Om förvärvaren är ett företag, skall minst samma andel av andelarna i det
förvärvande företaget vara kvalificerade som andelen kvalificerade andelar i
det överlåtande företaget. Med kvalificerad andel avses i detta stycke inte en
sådan andel som anses kvalificerad enligt 57 kap. 7 § första eller andra
stycket.
Om förvärvaren är ett svenskt handelsbolag, skall minst samma andel av
andelarna i vart och ett av de delägande företagen vara kvalificerade som andelen kvalificerade andelar i det överlåtande företaget.

42 kap.
1 § Ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid uthyrning av privatbostäder och alla andra inkomster på grund av innehav av tillgångar samt kapitalvinster skall tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel eller i 8 kap.
Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad, om inte något annat anges i detta kapitel eller i 9 eller 60 kap. Ränteutgifter och kapitalförluster skall dras av även om de inte är sådana utgifter.
Begränsat skattskyldiga får dock inte dra av ränteutgifter som inte är utgifter
för att förvärva eller bibehålla inkomster.
3 § Bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44–54 kap.
och 57 kap. 21 och 22 §§.
Bestämmelser om insättningsgaranti och investerarskydd finns i 55 kap.
Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.
Utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag
15 a § Utdelning och kapitalvinst på följande aktier och andelar tas upp till
fem sjättedelar:
– aktier i svenska aktiebolag,
– andelar i svenska ekonomiska föreningar som inte är kooperativa, och
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– andelar i utländska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den
utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt
denna lag av ett svenskt företag med motsvarande inkomster.
Första stycket tillämpas inte om
– företaget är marknadsnoterat,
– företaget under det räkenskapsår som beslutet om utdelning avser eller
under något av de fyra föregående räkenskapsåren, direkt eller genom dotterföretag, har ägt aktier med en röst- eller kapitalandel på tio procent eller
mer i ett svenskt marknadsnoterat aktiebolag eller en marknadsnoterad utländsk juridisk person,
– företaget är ett privatbostadsföretag,
– andelarna är kvalificerade, eller
– en kapitalvinst skall tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet
enligt 49 a kap.
Ett företag anses marknadsnoterat om någon andel i företaget är marknadsnoterad.
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48 kap.
1 § I detta kapitel finns särskilda bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter. Vidare finns bestämmelser om förpliktelser vars underliggande tillgångar består av delägarrätter eller fordringsrätter. De grundläggande bestämmelserna finns i 44 kap.
I 42 kap. 15 a § finns bestämmelser om att kapitalvinster på andelar i onoterade företag i vissa fall skall tas upp till fem sjättedelar.
20 §5 Kapitalförluster på andra delägarrätter än sådana som avses i 21 §
skall dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar. För kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter gäller att de skall dras av i sin
helhet, medan kapitalförluster på sådana andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer som inte är marknadsnoterade och inte heller är
kvalificerade skall dras av till fem sjättedelar och kapitalförluster på kvalificerade andelar skall dras av till två tredjedelar.
Avdrag för kapitalförluster enligt första stycket skall göras i följande ordning:
1. kapitalförluster som skall dras av i sin helhet,
2. kapitalförluster som skall dras av till fem sjättedelar,
3. kapitalförluster som skall dras av till två tredjedelar.
20 a § Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade andelar inte kan
dras av enligt 20 §, skall 70 procent dras av.
Till den del en kapitalförlust på andelar som inte är marknadsnoterade inte
kan dras av enligt 20 §, skall fem sjättedelar av 70 procent dras av.
Till den del en kapitalförlust på kvalificerade andelar inte kan dras av enligt 20 §, skall två tredjedelar av 70 procent dras av.
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24 §6 Om en kapitalförlust inte skall dras av enligt bestämmelserna i 20,
20 a, 21 eller 23 §, skall 70 procent dras av.

48 a kap.
8 a §7 Om den avyttrade andelen var en kvalificerad andel, skall det göras
en beräkning av de belopp som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital
(kapitalbeloppet) och i inkomstslaget tjänst (tjänstebeloppet) om bestämmelserna om framskjuten beskattning inte varit tillämpliga. Om det sparade utdelningsutrymme som har fördelats på de mottagna andelarna enligt 57 kap.
15 § första stycket är högre än det sparade utdelningsutrymme som belöper
på de mottagna andelarna när de avyttras, skall mellanskillnaden läggas till
tjänstebeloppet.
10 §8 Mottagna andelar skall anses förvärvade för en ersättning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för den avyttrade andelen.
14 §9 Övergår äganderätten till en andel som är kvalificerad enligt 57 kap.
7 § första eller andra stycket genom gåva eller testamente till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag, skall andelen anses avyttrad för en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.
16 §10 Om mottagna andelar inte är marknadsnoterade eller är kvalificerade enligt 57 kap. 7 § första eller andra stycket, skall de vid tillämpning av
genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § inte anses vara av samma slag och sort
som andra andelar i det köpande företaget som innehas av säljaren.

50 kap.
7 §11 Om en fysisk person avyttrar en andel i ett handelsbolag som, direkt
eller indirekt, äger en andel som skulle ha varit en kvalificerad andel om den
ägts direkt av den fysiska personen, gäller följande. Den del av vinsten som
motsvarar den sistnämnda andelens marknadsvärde i förhållande till ersättningen för andelen i handelsbolaget skall tas upp i inkomstslaget tjänst.
Första stycket tillämpas inte på sådana avyttringar som avses i 49 a kap.
och 51 kap.

57 kap. Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag
Innehåll
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om utdelningar, räntor, andra inkomster samt kapitalvinster på tillgångar och förpliktelser i eller avseende
fåmansföretag och tidigare fåmansföretag.

6

Senaste lydelse 2000:540.
Senaste lydelse 2004:1040.
8
Senaste lydelse 2004:1040.
9
Senaste lydelse 2002:1143.
10
Senaste lydelse 2002:1143.
11
Senaste lydelse 2002:536.
7

4

Av 7 § framgår att bestämmelserna i vissa fall även gäller andelar, optioner och förpliktelser i andra företag än fåmansföretag.
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Huvudregler
2 § Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar skall hos fysiska
personer i den omfattning som anges i 20–22 §§ tas upp i inkomstslaget
tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Som utdelning behandlas även
vinst vid minskning av aktiekapital med indragning av aktier och vinst vid
överlåtelse till ett aktiebolag av dess egna aktier.
Vid tillämpning av detta kapitel likställs med andelar andra delägarrätter i
eller avseende företag och med utdelning ränta och annan inkomst på grund
av innehav av sådana tillgångar. Vinstandelsbevis, kapitalandelsbevis och
konvertibler skall behandlas som delägarrätter oavsett i vilken valuta de
getts ut. Med andelar likställs även förpliktelser avseende optioner som avses i 44 kap. 31 § andra stycket.
Definitioner av kvalificerade andelar
3 § Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag gäller vid tillämpning av detta kapitel, utöver vad som
sägs i 56 kap. 2–5 §§, följande.
Om flera delägare själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande
omfattning i företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, skall de anses som en
enda delägare.
4 § Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag
under förutsättning att
1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något
av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag
som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller
2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de
fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag
eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit
verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.
Om en sådan andel i ett fåmansföretag som inte skall anses vara kvalificerad enligt bestämmelserna i första stycket förvärvats under beskattningsåret
eller något av de fem föregående beskattningsåren genom sådan utdelning
på en kvalificerad andel i ett annat fåmansföretag som på grund av bestämmelserna i 42 kap. 16 § inte har beskattats, skall villkoren i första stycket
tillämpas som om det företag som den utdelade aktien avser vore det företag
som delat ut aktien.
Om ägaren till en kvalificerad andel dör, skall andelen anses kvalificerad
även hos dödsboet. Delägare i dödsboet likställs då med närstående.
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5 § Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del
i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren
beaktas.
Med företag avses här det företag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under den tid som anges i första
stycket.
Ett företag skall anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som
1. äger kvalificerade andelar i företaget,
2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts
direkt, eller
3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.
6 § Upphör ett företag att vara fåmansföretag, skall en andel anses kvalificerad under fem beskattningsår därefter eller den kortare tid som följer av
4 §. Detta gäller dock bara om andelsägaren eller någon närstående
1. ägde andelen när företaget upphörde att vara fåmansföretag och andelen då var kvalificerad, eller
2. har förvärvat andelen med stöd av en sådan andel som avses i 1.
Om en aktieägare överlåter en kvalificerad andel i ett aktiebolag till bolaget och bolaget därefter överlåter en egen aktie till honom, skall den från bolaget förvärvade aktien anses som en kvalificerad andel hos aktieägaren i det
fall den till bolaget överlåtna andelen skulle ha varit kvalificerad om han
fortfarande innehaft den.
7 § Om en kvalificerad andel avyttras genom ett andelsbyte, skall mottagna andelar anses kvalificerade hos andelsägaren. Om en sådan mottagen
andel direkt eller genom ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag avyttras till ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som mottagaren direkt eller indirekt äger andel i, skall mottagarens andelar i det fåmansföretag
som direkt eller indirekt förvärvat andelarna anses kvalificerade. Tjänstebeloppet enligt 48 a kap. 8 a § minskat med kapitalvinst som tagits upp i inkomstslaget tjänst skall fördelas på mottagarens andelar i fåmansföretaget i
dessa fall.
Om en andel som är kvalificerad enligt första stycket övergår till någon
annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning, skall den anses kvalificerad. Detta gäller inte om bestämmelsen i 48 a kap. 14 § är tillämplig. En
andel skall också anses kvalificerad om den förvärvats med stöd av en sådan
kvalificerad andel.
Om optioner och förpliktelser som avses i 2 § andra stycket avser andelar
som är kvalificerade enligt första eller andra stycket, skall optionerna och
förpliktelserna anses kvalificerade.
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Statslåneränta
8 § Med statslåneränta avses i detta kapitel statslåneräntan vid utgången av
november året före beskattningsåret.
Inkomstbasbelopp
9 § Med inkomstbasbelopp avses detsamma som i 1 kap. 6 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension för året före beskattningsåret.
Gränsbelopp
10 § Gränsbelopp beräknas för kvalificerade andelar och är summan av
1. årets gränsbelopp, och
2. sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre
procentenheter.
För tillgångar som avses i 2 § andra stycket skall det sparade utdelningsutrymmet i stället räknas upp med statslåneräntan ökad med en procentenhet.
Årets gränsbelopp
11 § Årets gränsbelopp är
1. ett belopp som motsvarar ett och ett halvt inkomstbasbelopp fördelat
med lika belopp på andelarna i företaget, eller
2. summan av
– underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad
med nio procentenheter, och
– för andelar i fåmansföretag eller företag som avses i 6 § lönebaserat utrymme enligt 16–19 §§.
För tillgångar som avses i 2 § andra stycket skall statslåneräntan i stället
ökas med en procentenhet. Bestämmelserna i första stycket 1 och i 16–19 §§
gäller inte för sådana tillgångar.
Årets gränsbelopp tillgodoräknas den som äger en andel vid utdelningstillfället eller, om utdelning inte sker, den som äger andelen vid utgången av
året. Om flera utdelningar sker under året på samma andel, skall årets gränsbelopp tillgodoräknas den som äger andelen vid första utdelningstillfället.
Bestämmelserna i 16–19 §§ tillämpas bara för andelar som ägdes vid årets
ingång.
Underlag för årets gränsbelopp
12 § Underlaget för årets gränsbelopp är
1. det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats
vid tidpunkten för utdelningen, eller
2. om utdelning inte lämnats under beskattningsåret, det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid beskattningsårets
utgång.
7
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Vid beräkning av omkostnadsbeloppet tillämpas 25–35 §§. Detta gäller
dock inte för tillgångar som avses i 2 § andra stycket.
Sparat utdelningsutrymme
13 § Om utdelningen understiger gränsbeloppet, skall skillnaden (sparat
utdelningsutrymme) föras vidare till nästa beskattningsår. Lämnar företaget
inte någon utdelning, skall hela gränsbeloppet beräknat vid beskattningsårets
utgång föras vidare. Sparat utdelningsutrymme skall föras vidare även om
andelen under något år inte är kvalificerad.
Om en andel avyttras utan att utdelning har skett under året, skall det sparade utdelningsutrymmet räknas upp med statslåneräntan ökad med tre procentenheter. Sparat utdelningsutrymme för tillgångar som avses i 2 § andra
stycket skall i stället räknas upp med statslåneräntan ökad med en procentenhet.
14 § Om en kvalificerad andel övergår till en ny ägare genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, tar förvärvaren över den tidigare ägarens sparade utdelningsutrymme.
15 § Om kvalificerade andelar avyttras genom ett andelsbyte, skall sparat
utdelningsutrymme fördelas på de mottagna andelarna.
Om andelar som är kvalificerade enligt 7 § första eller andra stycket avyttras till ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som säljaren direkt eller
indirekt äger andel i, skall sparat utdelningsutrymme fördelas på säljarens
andelar i fåmansföretaget som förvärvat andelarna direkt eller indirekt.
Lönebaserat utrymme
16 § Det lönebaserade utrymmet är
– 20 procent av löneunderlaget enligt 17 och 18 §§, och
– 30 procent av det löneunderlag som överstiger ett belopp som motsvarar
60 inkomstbasbelopp.
Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.
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17 § Löneunderlaget skall beräknas på grundval av sådan kontant ersättning som hos arbetstagaren skall tas upp i inkomstslaget tjänst och som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och i
dess dotterföretag. Motsvarande ersättning som betalats ut till arbetstagare i
utlandet räknas också in i löneunderlaget om företaget hör hemma i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Som kontant ersättning avses även sådan ersättning som arbetstagare fått från företaget och som skulle
tagits upp i inkomstslaget tjänst om inte undantag gällt enligt 3 kap. 9 § eller
på grund av bestämmelse i skatteavtal. Som kontant ersättning avses inte
– kostnadsersättning, eller
– belopp som skall tas upp i inkomstslaget tjänst enligt detta kapitel.
Om ersättningen avser arbetstagare i ett dotterföretag som inte är helägt,
skall så stor del av ersättningen räknas med som motsvarar moderföretagets
andel i dotterföretaget. Om ett dotterföretag har ägts under del av det år som

löneunderlaget avser, skall bara ersättning som betalats ut under denna tid
räknas med.
Löneunderlaget är den del av den sammanlagda kontanta ersättningen
som överstiger ett belopp som motsvarar tio inkomstbasbelopp.
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18 § Vid beräkningen av löneunderlaget skall ersättningar som täcks av
statliga bidrag för lönekostnader inte räknas med.
19 § Lönebaserat utrymme skall beräknas bara om andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning
som avses i 17 § första stycket från företaget och dess dotterföretag med ett
belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av
– sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda
kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och
– femton inkomstbasbelopp.
Utdelning
20 § Utdelning på en kvalificerad andel skall tas upp i inkomstslaget tjänst
till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet
skall tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.
Kapitalvinst
21 § Kapitalvinst på en kvalificerad andel till den del den överstiger det
sparade utdelningsutrymmet skall tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst
som motsvarar det sparade utdelningsutrymmet skall tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.
Om kapitalvinst på en kvalificerad andel som anskaffats före år 1992
överstiger sparat utdelningsutrymme, skall den överskjutande delen upp till
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan omkostnadsbeloppet beräknat
enligt 25–35 §§ och omkostnadsbeloppet beräknat enligt 44 kap. 14 § i sin
helhet tas upp i inkomstslaget kapital i stället för i inkomstslaget tjänst.
22 § En kapitalvinst skall inte tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det
skulle medföra att den skattskyldige och närstående under avyttringsåret och
de fem föregående beskattningsåren från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp högre belopp än som motsvarar 100 inkomstbasbelopp
enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som
gällde för avyttringsåret.
Om en närstående är eller har varit bosatt i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och där tagit upp en kapitalvinst, skall även
detta belopp beaktas enligt första stycket, om beskattningen av kapitalvinsten motsvarar den beskattning som skulle ha skett om den närstående varit
bosatt i Sverige.
23 § Bestämmelserna i 21 och 22 §§ gäller inte om kapitalvinsten på grund
av andelsavyttringen skall tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet enligt 49 a kap.
9
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Andelsbyten
24 § Om en andel som är kvalificerad enligt 7 § första eller andra stycket
avyttras eller upphör att existera, skall den del av kapitalvinsten som tas upp
i inkomstslaget tjänst inte överstiga tjänstebeloppet enligt 48 a kap. 8 a § eller det tjänstebelopp som har fördelats enligt 7 § första stycket. Om andelen
i stället är kvalificerad enligt 7 § andra stycket, skall den del av kapitalvinsten som skall tas upp i inkomstslaget tjänst inte överstiga det tjänstebelopp
som har fördelats enligt den bestämmelsen.
Första stycket gäller inte om en mottagen andel är kvalificerad enligt 4 §
eller 6 § första stycket då den avyttras.
Bestämmelser om fördelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital av
ersättning i pengar vid andelsbyten finns i 48 a kap. 9 §.
Andelar förvärvade före år 1990
25 § Anskaffningsutgiften för andelar som har förvärvats före år 1990
skall vid beräkning av omkostnadsbeloppet enligt 12 § räknas upp med hänsyn till förändringarna i det allmänna prisläget från och med förvärvsåret,
dock tidigast från och med år 1970, till och med år 1989. Motsvarande gäller
för ovillkorliga kapitaltillskott som gjorts före år 1990.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte om omkostnadsbeloppet beräknas med tillämpning av 26 §.
Andelar förvärvade före år 1992
Beräkning av omkostnadsbeloppet
26 § Som anskaffningsutgift för andelar som har förvärvats före år 1992
får vid beräkning av omkostnadsbeloppet enligt 12 § tas upp det justerade
kapitalunderlaget i företaget enligt 27–35 §§ fördelat med lika belopp på andelarna i företaget. Hänsyn får inte tas till ovillkorliga kapitaltillskott som
gjorts före utgången av det beskattningsår som avses i 27 §.
Som förutsättning för tillämpning av första stycket gäller att denna beräkning används för samtliga andelar i företaget som andelsägaren förvärvat
före år 1992.
Bestämmelserna i första stycket gäller bara i fråga om andelar i juridiska
personer som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Beräkning av kapitalunderlaget
27 § Kapitalunderlaget är skillnaden mellan värdet på tillgångarna och
skulderna i företaget vid utgången av det beskattningsår för vilket taxering
skedde år 1993. Om företaget inte taxerades då, är kapitalunderlaget motsvarande skillnad det beskattningsår för vilket taxering skedde år 1992.
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28 § Tillgångarna skall tas upp till det skattemässiga värdet, om inte annat
följer av andra stycket eller av 29 eller 30 §.
Sådana andelar i svenska handelsbolag som är kapitaltillgångar tas upp till
den justerade anskaffningsutgiften enligt 50 kap.

29 § Andelar i andra dotterföretag än handelsbolag skall tas upp till ett
värde som motsvarar kapitalunderlaget i dotterföretaget. Om dotterföretaget
inte var helägt, skall så stor del av detta värde tas upp som motsvarar moderföretagets andel av antalet andelar i dotterföretaget.
Bestämmelserna i första stycket gäller bara i fråga om andel i dotterföretag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
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30 § Fastigheter i Sverige och i andra stater inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet som var kapitaltillgångar och som har förvärvats före utgången av år 1990 får i stället anses förvärvade den 1 januari 1991. I sådant
fall skall hänsyn inte tas till utgifter och avdrag före år 1991, utöver vad som
anges i andra stycket.
Vid tillämpning av första stycket skall anskaffningsutgiften för en fastighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anses
motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde vid utgången av år
1989. För en fastighet i Sverige skall anskaffningsutgiften anses motsvara
den i det följande angivna delen av fastighetens taxeringsvärde för år 1991
minskad med värdeminskningsavdrag vid 1982–1991 års taxeringar, till den
del avdraget per år uppgått till minst 10 procent av denna del av taxeringsvärdet. Den del av taxeringsvärdet som skall användas är för
1. småhusenheter 70 procent,
2. hyreshusenheter 60 procent,
3. industrienheter 75 procent, och
4. lantbruksenheter 100 procent.
Om marknadsvärdet på byggnader, mark och markanläggningar som anses förvärvade den 1 januari 1991 vid beskattningsårets utgång understeg 75
procent av anskaffningsutgiften enligt andra stycket, skall denna utgift justeras i skälig mån.
Det som sägs om värdeminskningsavdrag gäller också liknande avdrag,
såsom skogsavdrag och avdrag för substansminskning samt sådana belopp
med vilka ersättningsfonder och liknande fonder tagits i anspråk.
31 § Som skuld räknas 28 procent av
1. en avsättning till skatteutjämningsreserv enligt den upphävda lagen
(1990:654) om skatteutjämningsreserv,
2. sådant uppskovsbelopp som avses i den upphävda lagen (1990:655) om
återföring av obeskattade reserver till den del det vid beskattningsårets utgång inte hade återförts, och
3. avsättningar till ersättningsfonder och liknande fonder.
Avsättningar för framtida utgifter räknas som skuld till den del avdrag
gjordes vid beskattningen.
Justering av kapitalunderlaget
32 § Om företaget gjorde avsättning till skatteutjämningsreserv vid 1994
års taxering, får 28 procent av det belopp som enligt lagen (1993:1540) om
återföring av skatteutjämningsreserv minst skall återföras vid 1995–2002 års
taxeringar tas upp som skuld i stället för vad som anges i 31 § första stycket
11
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1. Om avdraget för avsättning är lägre än det avdrag som avses i den bestämmelsen, skall kapitalunderlaget minskas med 28 procent av skillnaden.
33 § Kapitalunderlaget skall minskas med vinstutdelning som lämnats för
det räkenskapsår för vilket taxering skedde år 1993 eller, om företaget inte
taxerades då, det räkenskapsår för vilket taxering skedde år 1992.
34 § Vinstutdelning som lämnas för senare räkenskapsår än som avses i
33 § skall minska kapitalunderlaget till den del utdelat belopp överstiger nettovinsten enligt fastställd balansräkning eller, i förekommande fall, fastställd
koncernbalansräkning.
Kapitalunderlaget i ett aktiebolag skall minskas med belopp som motsvarar utbetalningar från bolaget som gjorts i samband med minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, om utbetalningen skett efter utgången av det räkenskapsår då underlaget beräknades.
Kapitalunderlaget i en ekonomisk förening skall minskas med belopp som
motsvarar utbetalningar enligt 10 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp eller enligt 4 kap.
3 § samma lag vid återbetalning av överskjutande medlemsinsatser. Detta
gäller bara om utbetalningen har gjorts efter utgången av det räkenskapsår
då underlaget beräknades.
35 § När kapitalunderlaget justeras på grund av utdelningar och andra utbetalningar som avses i 34 §, tillämpas det nya kapitalunderlaget för utdelningar som görs och kapitalvinster som uppkommer efter den utbetalning
som medfört justeringen.
Skatteberäkning inom familjen
36 § Om andelsägarens make i betydande omfattning är eller under någon
del av den senaste femårsperioden har varit verksam i ett fåmansföretag som
avses i 4 §, gäller följande. Understiger andelsägarens beskattningsbara förvärvsinkomst, bortsett från vad som enligt detta kapitel skall tas upp i inkomstslaget tjänst (tjänsteintäkten), makens beskattningsbara förvärvsinkomst, skall skatten på tjänsteintäkten beräknas enligt 65 kap. 5 § som om
andelsägarens beskattningsbara förvärvsinkomst, bortsett från tjänsteintäkten, motsvarade makens beskattningsbara förvärvsinkomst.
Det som sägs om make i första stycket skall, om andelsägaren fyller högst
18 år under beskattningsåret, i stället avse dennes föräldrar.
Som makar anses vid tillämpning av denna paragraf de som skall behandlas som makar under större delen av beskattningsåret.

65 kap.
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13 § Bestämmelser om skatteberäkning inom familjen i fåmansföretagsförhållanden finns i 57 kap. 36 §.
Bestämmelser om särskild skatteberäkning i vissa fall för inkomst som
hänför sig till minst två beskattningsår finns i 66 kap.
Bestämmelser om begränsning av skatten finns i lagen (1997:324) om begränsning av skatt.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas om inte annat
följder av punkt 2 första gången vid 2007 års taxering.
2. I fråga om andelar i en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som är en bostadsrättsförening, bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag och som inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § för att vara ett privatbostadsföretag skall äldre bestämmelser tillämpas till och med utgången av
år 2008.
3. Om det vid utgången av år 2005 finns sparat lättnadsutrymme enligt
den upphävda 43 kap. 6 § får detta föras över till kommande beskattningsår
och utnyttjas under beskattningsåren 2006–2010 i inkomstslaget kapital enligt vad som anges i denna punkt. Dessa beskattningsår skall utdelning tas
upp bara till den del den överstiger sparat lättnadsutrymme. Om utdelningen
understiger sparat lättnadsutrymme, skall skillnaden föras vidare som sparat
lättnadsutrymme till nästa beskattningsår. Av en kapitalvinst på en andel
som uppkommer under beskattningsåren 2006–2010 skall bara ett belopp
som överstiger det sparade lättnadsutrymmet tas upp. Detta gäller inte om
kapitalvinsten skall tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet enligt 49 a kap. Om en andel övergår till en ny ägare genom arv, testamente,
gåva, bodelning eller på liknande sätt, tar förvärvaren över den tidigare ägarens sparade lättnadsutrymme. Om en andel avyttras genom ett andelsbyte
och villkoren i 48 a kap. för framskjuten beskattning är uppfyllda, skall sparat lättnadsutrymme som hänför sig till de avyttrade andelarna fördelas på de
mottagna andelarna. Om de mottagna andelarna inte är kvalificerade och
hänför sig till ett företag som är marknadsnoterat, skall det sparade lättnadsutrymmet i stället läggas till anskaffningsutgiften vid beräkning av omkostnadsbeloppet för de mottagna andelarna.
4. Om sparat lättnadsutrymme enligt punkt 3 överstiger gränsbeloppet,
skall utdelning utöver sparat lättnadsutrymme tas upp i inkomstslaget tjänst.
5. Om sparat lättnadsutrymme enligt punkt 3 överstiger sparat utdelningsutrymme, tillämpas bestämmelserna i 57 kap. 21 § på kapitalvinst som överstiger sparat lättnadsutrymme.
6. Sparat utdelningsutrymme för tid före den 1 januari 2006 skall beräknas enligt reglerna i det upphävda 57 kap. Sådant sparat utdelningsutrymme
skall anses som sparat utdelningsutrymme enligt denna lag.
7. Om andelar som är kvalificerade enligt 57 kap. 7 § första eller andra
stycket avyttras till ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som säljaren
direkt eller indirekt äger andel i, skall sparat lättnadsutrymme enligt punkt 3
fördelas på säljarens andelar i fåmansföretaget som förvärvat andelarna direkt eller indirekt.
8. Äldre bestämmelser i 48 a kap. 8 a § tillämpas på andelsbyten som skett
före den 1 januari 2006.
9. Vid tillämpningen av bestämmelsen i 42 kap. 15 a § andra stycket andra strecksatsen, skall det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 december 2003 utgöra det första av de fyra räkenskapsår som bedömningen
kan utgå ifrån. För tidigare räkenskapsår skall i stället gälla att företaget direkt eller genom dotterföretag, har ägt aktier med en röst- eller kapitalandel
på tjugofem procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat aktiebolag eller
en marknadsnoterad utländsk juridisk person.
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10. Vinst som efter ikraftträdandet uppkommer vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen
(1975:1385), skall behandlas som vinst vid minskning av aktiekapital med
indragning enligt 57 kap. 2 §.
På regeringens vägnar
PÄR NUDER
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)
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