3
Lagförslag

PROP. 1998/99:100

3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1

Förslag till ändring i lagen (1994:419) om
brottsofferfond

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1994:419) om brottsofferfond skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

Den som döms för ett eller flera
brott skall, om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten, i domen
åläggas att betala en avgift på 300 kr.
Detsamma gäller när fråga om ansvar
för brott tas upp av åklagare genom
strafföreläggande.
Avgift skall inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.

Den som döms för ett eller flera
brott skall, om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten, i domen
åläggas att betala en avgift på 500 kr.
Detsamma gäller när fråga om ansvar
för brott tas upp av åklagare genom
strafföreläggande.
Avgift skall inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i
fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.
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3.2

Förslag till lag om kreditering av anställningsstöd på
skattekonto

Härigenom föreskrivs följande.
Anställningsstöd som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet får tillgodoföras
arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för
denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som skall krediteras skattekontot.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.
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3.3

Förslag till lag om beräkning av viss inkomstskatt på
förvärvsinkomster vid 2001 års taxering, m.m.

Härigenom föreskrivs följande.
1 § Vid 2001 års taxering skall för fysiska personer den del av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomst som enligt 10 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt anges till ett fast belopp om 200 kronor i stället utgöra en kommunal inkomstskatt. Vid tillämpning av lagen (1997:324) om begränsning av
skatt skall denna skatt dock anses utgöra statlig inkomstskatt.
2 § Av den sammanlagda inkomstskatten enligt 1 § skall 66,5 procent utgöra
skatt till kommuner och 33,5 procent skatt till landsting. Därvid skall en
kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde
ett landsting.
En preliminär utbetalning av den sammanlagda inkomstskatten skall göras
av skattemyndigheten i januari 2000 i samband med slutavräkningen av 1998
års kommunalskattemedel. Detta belopp skall fastställas av regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer. Utbetalning skall ske till kommunerna
respektive landstingen med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november
1999.
En slutavräkning av inkomstskatten skall ske när den årliga taxeringen år
2001 har avslutats. Därvid skall de bestämmelser tillämpas som gäller slutavräkning av kommunalskattemedel enligt 4 § femte stycket lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering
av skatt, m.m.
3 § Skattemyndighetens beslut enligt 2 § får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
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3.4

Förslag till lag om omräkningstal för 2000 års
taxeringsvärden

Härigenom föreskrivs följande.
För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt skall omräkningstalet enligt 16 A kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 2000 vara 1,00. För småhusenhet och småhus
med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet skall motsvarande omräkningstal vara det omräkningstal som gäller för år 1999.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
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3.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om
statlig fastighetsskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt att det i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:526) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall införas en ny bestämmelse,
punkt 5, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket b skall procenttalet vid 2001 års taxering utgöra
1,3.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
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3.6

Lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonsskattelagen (1988:327) att 14 a § skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 a §
För en personbil, en buss med en
För en personbil, en buss med en
skattevikt av högst 3 500 kilogram
skattevikt av högst 3 500 kilogram
eller en lastbil med en skattevikt av
eller en lastbil med en skattevikt av
högst 3 500 kilogram, som uppfyller
högst 3 500 kilogram, som uppfyller
kraven för miljöklass 1 eller 1 E eller
kraven för miljöklass 1 enligt 2 a §
1 H enligt 2 a § bilavgaslagen
bilavgaslagen (1986:1386), tas for(1986:1386), tas fordonsskatt inte ut
donsskatt inte ut under de fem första
under de fem första åren från det
åren från det fordonet blir skattefordonet blir skattepliktigt första
pliktigt första gången.
gången.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
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