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3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1988:1387)
om statens upplåning

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1387) om statens upplåning
dels att 2 och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införs en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

1a§
Efter särskilt bemyndigande
som lämnas av riksdagen för ett
budgetår i sänder får regeringen
eller efter regeringens bestämmande ett affärsverk ta upp lån
till staten för affärsverkets verksamhet.
1

2§
Lån som har tagits upp av staLån som har tagits upp av staten enligt 1 § förvaltas av rege- ten enligt 1 eller 1 a § förvaltas av
ringen eller, efter regeringens be- regeringen eller, efter regeringens
myndigande, av Riksgäldskon- bemyndigande, av Riksgäldskontoret.
toret eller affärsverket.
Om staten tar upp ett lån för att tillgodose Riksbankens behov av
valutareserv, får de medel som Riksbanken tillför staten i utbyte mot de
lånade medlen endast användas för återbetalning av samma lån. Regeringen kan dock, i samråd med Riksbanken, besluta annat om det finns
särskilda skäl.
3§
För samtliga lån och garantier
som regeringen eller riksgäldskontoret ombesörjer är staten ansvarig.

1

Senaste lydelse 1995:970.

För samtliga lån och garantier
som regeringen, Riksgäldskontoret eller ett affärsverk ombesörjer
är staten ansvarig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1994:1744)
om allmänna egenavgifter

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter samt 1–4, 6 och 7 §§ lagen skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

Lag om allmänna egenavgifter

Lag om allmän pensionsavgift
1

1§
Allmänna egenavgifter skall beAllmän pensionsavgift skall betalas enligt denna lag.
talas enligt denna lag.
2

2§
Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgiftsunderlaget för varje år betala
allmänna egenavgifter i form av
1. pensionsavgift med 1 procent,
2. sjukförsäkringsavgift
med
5,95 procent.
Avgifterna avrundas var för sig
till närmast hela hundratal kronor.
Avgift som slutar på 50 kronor
avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgiftsunderlaget för varje år betala
allmän pensionsavgift med 6,95
procent.

Avgiften avrundas till närmast
hela hundratal kronor. Avgift som
slutar på 50 kronor avrundas till
närmast lägre hundratal kronor.
3

3§

Avgifterna beräknas på sådan
Avgiften beräknas på sådan ininkomst av anställning som avses i komst av anställning som avses i
11 kap. 2 § lagen (1962:381) om 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring och sådan in- allmän försäkring och sådan inkomst av annat förvärvsarbete komst av annat förvärvsarbete
som avses i 11 kap. 3 § nämnda som avses i 11 kap. 3 § nämnda
lag om den enskilde är skattskyl- lag om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt kommu- dig för inkomsten enligt kommunalskattelagen (1928:370). In- nalskattelagen (1928:370). Inkomst av anställning och inkomst komst av anställning och inkomst
av annat förvärvsarbete skall där- av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till när- vid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
mast lägre hundratal kronor.
Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den
mån kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger
ettusen kronor.
Avgifterna beräknas på sumAvgiften beräknas på summan
man av inkomsterna till den del av inkomsterna till den del sumsumman inte överstiger sju och en man inte överstiger sju och en halv
halv gånger det förhöjda basbe- gånger det förhöjda basbeloppet
loppet som anges i 1 kap. 6 § la- som anges i 1 kap. 6 § lagen om
gen om allmän försäkring.
allmän försäkring.
4

4§
Avgifter skall inte betalas av
den som vid årets ingång har fyllt
65 år.
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år.
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Avgifter skall inte heller betalas
av den som har sådana inkomster
som avses i 3 §, om inkomsterna
understiger 24 procent av det vid
årets ingång gällande basbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Avgift skall inte heller betalas
av den som har sådana inkomster
som avses i 3 §, om inkomsterna
understiger 24 procent av det vid
årets ingång gällande basbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
6§

Pensionsavgiften används till
finansiering av försäkringen för
tilläggspension
enligt
lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Sjukförsäkringsavgiften används
till finansiering av sjukförsäkringen enligt samma lag.
Pensionsavgiften förs till Allmänna pensionsfonden. Sjukförsäkringsavgiften förs till staten.

Avgiften används till finansiering av försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

Avgiften förs till Allmänna pensionsfonden.
5

7§
Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas i
fråga om avgifter enligt denna lag.
I fråga om sjukförsäkringsavgift
tillämpas även 4 kap. 1 § lagen
(1981:691) om socialavgifter.

1

Senaste lydelse 1996:1342.
Senaste lydelse 1996:1065.
3
Senaste lydelse 1996:439.
4
Senaste lydelse 1995:503.
5
Senaste lydelse 1997:544.
2

3.3 Förslag till lag om
ändring i lagen (1981:691)
om socialavgifter

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas i
fråga om avgift enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering.
2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997
som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 och 6 §§ samt 4 kap. 1
1
och 3 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

2 kap.
2
1§
En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3-5 §§ för
varje år betala
1. sjukförsäkringsavgift
med
1. sjukförsäkringsavgift
med
2,94 procent,
7,93 procent,
2. folkpensionsavgift med 5,86
2. folkpensionsavgift med 6,83
procent,
procent,
3. tilläggspensionsavgift
med
3. tilläggspensionsavgift
med
13,00 procent,
6,40 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 5,42 procent,
43
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7. arbetarskyddsavgift med 0,17 procent,
8. lönegarantiavgift med 0,25 procent.
Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande ersättning som avses i 11 kap. 2 § första stycket m och femte
stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggspensionsavgift.
3 kap.
3
1§
En försäkrad som avses i 1 kap. 2 § skall på det avgiftsunderlag som
anges i 3-5 §§ för varje år betala
1. sjukförsäkringsavgift med
1. sjukförsäkringsavgift med
3,62 procent,
8,66 procent,
2. folkpensionsavgift med 6,03
2. folkpensionsavgift med 6,83
procent,
procent,
3. tilläggspensionsavgift med
3. tilläggspensionsavgift med
13,00 procent,
6,40 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,40
5. arbetsskadeavgift med 1,38
procent,
procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 3,30 procent.
4

6§
Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i
statsbudgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de
under nästföregående år debiterade egenavgifterna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller restituerats.
Riksförsäkringsverket får under
Riksförsäkringsverket får under
respektive period om tolv måna- respektive period om tolv månader som preliminär skatt betalas der som preliminär skatt betalas
enligt skattebetalningslagen (1997: enligt skattebetalningslagen (1997:
483) som förskott på belopp enligt 483) som förskott på belopp enligt
första stycket tillgodoföra sig 11 första stycket tillgodoföra sig 5,4
procent av den preliminära skatt procent av den preliminära skatt
som debiterats fysiska personer som debiterats fysiska personer
före den 1 februari under perio- före den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med den. Förskottet tillgodoförs med
en tolftedel varje månad. Riks- en tolftedel varje månad. Riksskatteverket skall varje år senast skatteverket skall varje år senast
den 15 februari lämna Riksförsäk- den 15 februari lämna Riksförsäkringsverket uppgift om summan ringsverket uppgift om summan
av den före den 1 februari samma av den före den 1 februari samma
år debiterade preliminära skatten år debiterade preliminära skatten
för fysiska personer.
för fysiska personer.
Om Riksförsäkringsverket under en sådan tolvmånadersperiod som
anges i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt
första stycket skall skillnaden regleras genom avräkning på belopp som
närmast därefter skall tillgodoföras enligt första eller andra stycket.
4 kap.
5
1§
Sjukförsäkringsavgifter
anSjukförsäkringsavgifter förs till
vänds, i den mån kostnaderna inte staten för finansiering av
skall täckas med statsbidrag enligt
19 kap. 2 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring, för att täcka
1. kostnader för sjukförsäk1. kostnader för ersättning för
ringsförmåner enligt lagen om sjukvård m.m. enligt 2 kap., sjukallmän försäkring,
penning m.m. enligt 3 kap., för44
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äldrapenningförmåner enligt 4
kap., folkpension i form av förtidspension enligt 7 kap. och rehabiliteringsersättning m.m. enligt
22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring samt pensionstillskott till förtidspension enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott,
2. kostnader enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,
3. den allmänna försäkringens
3. kostnader för förmåner enkostnader för förmåner enligt la- ligt lagen (1996:1150) om höggen (1996:1150) om högkostnads- kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.,
skydd vid köp av läkemedel m.m.,
4. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att sådana studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen (1973:349) inte skall återbetalas,
5. förvaltningskostnader för de
5. vissa av de allmänna försäkallmänna försäkringskassorna,
ringskassornas förvaltningskostnader,
6. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård,
7. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om
sjuklön.
För reglering av över- och underskott finns en fond, benämnd
allmänna sjukförsäkringsfonden.
Grunderna för överföring av medel till och från fonden fastställs
av regeringen.
6

3§
Av influtna tilläggspensionsavgifter förs 7 procent till staten
och 11 procent placeras på konto
hos Riksgäldskontoret. Återstoden
förs till en fond, benämnd A l l männa pensionsfond e n med vars tillgångar kostnaderna för försäkringen för
tilläggspension enligt lagen (1962:
381) om allmän försäkring skall
täckas. Fonden förvaltas enligt
grunder som riksdagen fastställer
särskilt.

1

Lagen omtryckt 1989:633.
Senaste lydelse 1996:1066.
3
Senaste lydelse 1996:1066.
2

Av influtna tilläggspensionsavgifter förs 7 procent till staten
och 22,4 procent placeras på konto hos Riksgäldskontoret. Återstoden förs till en fond, benämnd
Allmänna pensionsf o n d e n med vars tillgångar
kostnaderna för försäkringen för
tilläggspension enligt lagen (1962:
381) om allmän försäkring skall
täckas. Fonden förvaltas enligt
grunder som riksdagen fastställer
särskilt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1999.
På avgiftspliktig ersättning som betalas ut under år 1998 är sjukförsäkringsavgiften 7,90 procent.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på inkomster som
uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den försäkrade inte
visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den
del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskatt45
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Senaste lydelse 1997:526.
Senaste lydelse 1996:1161.
6
Senaste lydelse 1994:1747.

ningsåret.
4. De nya föreskrifterna i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga
om perioden den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999.

3.4 Förslag till lag om
ändring i lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
skall ha följande lydelse.

4
5

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

3§
Allmän löneavgift tas ut med
Allmän löneavgift tas ut med
3,70 procent av underlaget och 4,48 procent av underlaget och
tillfaller staten.
tillfaller staten.

1

Senaste lydelse 1996:1067.

3.5 Förslag till lag om
ändring i lagen (1990:659)
om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som
uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig
till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan
den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om särskild lö1
neskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
2

1§
Särskild löneskatt skall för varje
Särskild löneskatt skall för varje
år betalas till staten med 23,52 år betalas till staten med 24,26
procent på
procent på
1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är
65 år eller äldre,
2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller
kommunalförbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för
administration av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens
planerings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare,
under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal
och att borgen tecknats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första
stycket b av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),
4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud46

PROP. 1997/98:1

organisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension eller till sjukbidrag,
6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst,
7. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse
som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag
som avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig
intäkt av tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut
på grund av kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt har stått för
de kostnader som ligger till grund för förmånen anses som skattskyldig
enligt denna lag, om inte denne är den som är skattskyldig till inkomstskatt för förmånen.
Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i
2 kap. 3–5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §
första stycket 2 och 13.
Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall
bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av
juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till
allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock
endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap.
6 § lagen om allmän försäkring.
3

2§
En enskild person eller ett
En enskild person eller ett
dödsbo skall för varje år till staten dödsbo skall för varje år till staten
betala särskild löneskatt med betala särskild löneskatt med
23,52 procent på inkomst enligt 24,26 procent på inkomst enligt
kommunalskattelagen (1928:370) kommunalskattelagen (1928:370)
av annan näringsverksamhet här i av annan näringsverksamhet här i
landet än sådan aktiv näringsverk- landet än sådan aktiv näringsverksamhet som avses i 11 kap. 3 § samhet som avses i 11 kap. 3 §
första stycket lagen (1962:381) första stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring (passiv nä- om allmän försäkring (passiv näringsverksamhet) samt, om den ringsverksamhet) samt, om den
skattskyldige före årets början fyllt skattskyldige före årets början fyllt
65 år eller inte fyllt 65 år men un- 65 år eller inte fyllt 65 år men under hela året uppburit hel ålders- der hela året uppburit hel ålderspension eller avlidit under året, på pension eller avlidit under året, på
inkomst som avses i 3 kap. 4 § inkomst som avses i 3 kap. 4 §
andra stycket lagen (1981:691) andra stycket lagen (1981:691)
om socialavgifter samt vidare på om socialavgifter samt vidare på
ersättning som utgår enligt sådan ersättning som utgår enligt sådan
avtalsgruppsjukförsäkring
som avtalsgruppsjukförsäkring
som
avses i punkt 12 av anvisningarna avses i punkt 12 av anvisningarna
till 22 § kommunalskattelagen el- till 22 § kommunalskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäk- ler enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i nämnda anvis- ring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersätt- ningspunkt till den del ersättningen utgår i form av engångs- ningen utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensa- belopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst. Skatt be- tion för mistad inkomst. Skatt be47
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räknas inte på sådana inkomster räknas inte på sådana inkomster
för vilka den skattskyldige skall för vilka den skattskyldige skall
betala egenavgifter enligt 3 kap. betala egenavgifter enligt 3 kap.
4 § lagen om socialavgifter. Be- 4 § lagen om socialavgifter. Bedömningen om näringsverksam- dömningen om näringsverksamhet är aktiv eller passiv görs för en het är aktiv eller passiv görs för en
förvärvskälla enligt kommunal- förvärvskälla enligt kommunalskattelagen.
skattelagen.
Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.
Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik
1991:688.
2
Senaste lydelse 1996:1215.
3
Senaste lydelse 1996:1068.

3.6 Förslag till lag om
ändring i lagen (1991:687)
om särskild löneskatt på
pensionskostnader

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning
som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs
från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter utgången av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

1§
Den som utfäst en tjänstepenDen som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild sion skall till staten betala särskild
löneskatt med 23,52 procent på löneskatt med 24,26 procent på
kostnaden för pensionsutfästelsen, kostnaden för pensionsutfästelsen,
beräknad enligt 2 §.
beräknad enligt 2 §.
2

3§
En enskild person eller ett
En enskild person eller ett
dödsbo som medges avdrag för dödsbo som medges avdrag för
avgift för pensionsförsäkring en- avgift för pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anvisningarna till ligt punkt 21 av anvisningarna till
23 § kommunalskattelagen (1928: 23 § kommunalskattelagen (1928:
370) skall för det beskattningsåret 370) skall för det beskattningsåret
till staten betala särskild löneskatt till staten betala särskild löneskatt
med 23,52 procent på avgiften.
med 24,26 procent på avgiften.
Detsamma gäller för enskild person som medges avdrag för inbetalning på pensionssparkonto enligt nämnda anvisningspunkt.

1

Senaste lydelse 1996:1403.
2
Senaste lydelse 1996:1069.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. För beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas
äldre bestämmelser.
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3.7 Förslag till lag om
ändring i lagen (1990:1427)
om särskild premieskatt för
grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4-6 §§ lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

4§
För skattskyldiga som avses i
För skattskyldiga som avses i
3 § första stycket inträder skatte- 3 § första stycket inträder skatteplikt när premie mottas. Beskatt- plikt när premie mottas. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 pro- ningsunderlaget utgörs av 95 procent av mottagen premie. Skatten cent av mottagen premie. Skatten
uppgår till 44,66 procent av un- uppgår till 45,00 procent av underlaget.
derlaget.
Har ett försäkringsföretag för visst år tagit ut för hög preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första stycket, skall beskattningsunderlaget för nästföljande år sättas ned med belopp som motsvarar för
högt uttagen premie.
2

5§
För skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena inträder
skatteplikt vid utbetalning som där sägs.
Beskattningsunderlaget utgörs
Beskattningsunderlaget utgörs
av utbetalt belopp. Skatten uppgår av utbetalt belopp. Skatten uppgår
till 80,72 procent av underlaget.
till 81,83 procent av underlaget.
3

6§
För skattskyldiga som avses i
För skattskyldiga som avses i
3 § fjärde stycket inträder skatte- 3 § fjärde stycket inträder skatteplikt vid betalning av premie. Be- plikt vid betalning av premie. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 skattningsunderlaget utgörs av 95
procent av betald premie. Skatten procent av betald premie. Skatten
uppgår till 80,72 procent av un- uppgår till 81,83 procent av underlaget.
derlaget.

1

Senaste lydelse 1996:1070.
Senaste lydelse 1996:1070.
3
Senaste lydelse 1996:1070.
2

3.8 Förslag till lag om
ändring i lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas och
avser tid efter utgången av år 1997.
3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och
avser tid efter utgången av år 1997.
4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas och
avser tid efter utgången av år 1997.

Härigenom föreskrivs att 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

7§
1
4 mom. Akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de
studerande enligt gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar,
samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra
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uppgifter som enligt nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna,
sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag, regionalt
utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag har fått rätt att pröva frågor om stöd
till näringsidkare samt moderbolag till sådant regionalt utvecklingsbolag,
allmänna försäkringskassor, arbetslöshetskassor, personalstiftelser
som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom
eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av
arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning
till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare
som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet eller med ändamål att utge permitteringslöneersättning, bolag
eller annan juridisk person som uteslutande har till uppgift att lämna
permitteringslöneersättning, sådana ömsesidiga försäkringsbolag som
avses i lagen om yrkesskadeförsäkring,
Allmänna sjukförsäkringsfonAlva och Gunnar Myrdals stifden, Alva och Gunnar Myrdals telse, Apotekarsocietetens stiftelse
stiftelse, Apotekarsocietetens stif- för främjande av farmacins uttelse för främjande av farmacins veckling m.m., Bokbranschens Fiutveckling m.m., Bokbranschens nansieringsinstitut
Aktiebolag,
Finansieringsinstitut Aktiebolag, Bryggeristiftelsen, Dag HammarBryggeristiftelsen, Dag Hammar- skjölds minnesfond, Fonden för
skjölds minnesfond, Fonden för industriellt utvecklingsarbete, Fonindustriellt utvecklingsarbete, Fon- den för industriellt samarbete med
den för industriellt samarbete med u-länder, Fonden för svensktu-länder, Fonden för svenskt- norskt industriellt samarbete,
norskt industriellt samarbete, handelsprocedurrådet, Jernkontohandelsprocedurrådet, Jernkonto- ret och SIS – Standardiseringsret och SIS – Standardiserings- kommissionen i Sverige, så länge
kommissionen i Sverige, så länge kontorets respektive kommissiokontorets respektive kommissio- nens vinstmedel används till allnens vinstmedel används till all- mänt nyttiga ändamål och utdelmänt nyttiga ändamål och utdel- ning inte lämnas till delägare eller
ning inte lämnas till delägare eller medlemmar, Konung Carl XVI
medlemmar, Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap,
Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, Nobelstiftelsen,
teknik och miljö, Nobelstiftelsen, Norrlandsfonden, Olof Palmes
Norrlandsfonden, Olof Palmes minnesfond för internationell förminnesfond för internationell för- ståelse och gemensam säkerhet,
ståelse och gemensam säkerhet, Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen
Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen industriellt utvecklingscentrum i
industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, Stiftelsen Institutet
övre Norrland, Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, Stiftelsen
för Företagsutveckling, Stiftelsen Landstingens fond för teknikuppLandstingens fond för teknikupp- handling och produktutveckling,
handling och produktutveckling, Stiftelsen för produktutvecklingsStiftelsen för produktutvecklings- centrum i Göteborg, Stiftelsen
centrum i Göteborg, Stiftelsen Produktions-tekniskt centrum i
Produktions-tekniskt centrum i Borås för tekoindustrin – PROBorås för tekoindustrin – PRO- TEKO, Stiftelsen ProduktutveckTEKO, Stiftelsen Produktutveck- lingscentrum i Östergötland, Stiflingscentrum i Östergötland, Stif- telsen samverkan universitet/
telsen samverkan universitet/ högskola och näringsliv i Stockhögskola och näringsliv i Stock- holm och de sex motsvarande stifholm och de sex motsvarande stif- telserna med säte i Luleå, Umeå,
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telserna med säte i Luleå, Umeå, Uppsala, Linköping, Göteborg reUppsala, Linköping, Göteborg re- spektive Lund, Stiftelsen Småförespektive Lund, Stiftelsen Småföre- tagsfonden, Stiftelsen för samvertagsfonden, Stiftelsen för samver- kan mellan Lunds universitet och
kan mellan Lunds universitet och näringslivet – SUN, Stiftelsen
näringslivet – SUN, Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Stiftelsen
Sveriges Nationaldag, Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga atSveriges teknisk-vetenskapliga at- tachéverksamhet, Stiftelsen UVtachéverksamhet, Stiftelsen UV- huset,
Stiftelsen
ÖV-huset,
huset,
Stiftelsen
ÖV-huset, Svenska bibelsällskapets bibelSvenska bibelsällskapets bibel- fond, Svenska kyrkans stiftelse för
fond, Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, Svenska
rikskyrklig verksamhet, Svenska skeppshypotekskassan, Svenska
skeppshypotekskassan, Svenska UNICEF-kommittén, Sveriges exUNICEF-kommittén, Sveriges ex- portråd, Sveriges turistråd, TCO:s
portråd, Sveriges turistråd, TCO:s internationella stipendiefond till
internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne,
statsminister Olof Palmes minne, Aktiebolaget Trav och Galopp
Aktiebolaget Trav och Galopp och de bolag som avses i 1 § fjärde
och de bolag som avses i 1 § tredje stycket 5 lagen (1991:1482) om
stycket 5 lagen (1991:1482) om lotteriskatt
lotteriskatt
frikallas från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet.
Vad som sägs i 6 mom. tredje och femte styckena har motsvarande
tillämpning i fråga om stiftelse som avses i detta moment.
En producentorganisation frikallas från skattskyldighet för inkomst
av näringsverksamhet som avser marknadsreglering enligt lagen
(1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

1

Senaste lydelse 1997:448.

3.9 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1332)
om ändring i lagen
(1947:576) om statlig
inkomstskatt

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse enligt lagen (1996:1332) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

9§
Den taxerade förvärvsinkomsten minskas med på beskattningsåret belöpande avgifter enligt
lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter, statligt grundavdrag
och sjöinkomstavdrag i nu nämnd
ordning. Det som därefter återstår
utgör beskattningsbar förvärvsinkomst.
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Den taxerade förvärvsinkomsten minskas med på beskattningsåret belöpande avgift enligt
lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift, statligt grundavdrag och sjöinkomstavdrag i nu
nämnd ordning. Det som därefter
återstår utgör beskattningsbar förvärvsinkomst.
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3.10 Förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän
1
försäkring skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

19 kap.
2
3§
Ålders-, förtids- och efterlevanFolkpensioneringen finansieras,
depensioner från folkpensione- förutom genom avgifter som avses
ringen finansieras, förutom genom i 1 §, med statsmedel, om ej annat
avgifter som avses i 1 §, av stats- särskilt föreskrivits. Särskilda
medel, om ej annat särskilt före- folkpensionsförmåner i form av
skrivits. Särskilda folkpensions- bostadstillägg och särskilt bostadsförmåner finansieras av stats- tillägg till pensionärer, handikappmedel.
ersättning och vårdbidrag finansieras dock endast med statsmedel.
1
2

Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 1992:1709.

3.11 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1336)
om ändring i lagen
(1962:381) om allmän
försäkring

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring i dess lydelse enligt lagen (1996:1336) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

19 kap.
1§
Om avgifter för finansiering av
Om avgifter för finansiering av
sjukförsäkringen,
folkpensione- sjukförsäkringen,
folkpensioneringen och försäkringen för ringen och försäkringen för
tilläggspension föreskrivs i lagen tilläggspension föreskrivs i lagen
(1981:691) om socialavgifter. Om (1981:691) om socialavgifter. Om
avgifter för finansiering av sjuk- avgift för finansiering av försäkförsäkringen och försäkringen för ringen för tilläggspension företilläggspension föreskrivs även i skrivs även i lagen (1994:1744)
lagen (1994:1744) om allmänna om allmän pensionsavgift.
egenavgifter.

3.12 Förslag till lag om
ändring i taxeringslagen
(1990:324)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§ taxeringslagen (1990:324)
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

1 kap.
1
1§
Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller
avgift (taxering) enligt
1. kommunalskattelagen (1928:370),
2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
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3. lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
4. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
5. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som
avses i 2 § första stycket 1–5 och 7 nämnda lag,
6. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
7. lagen (1994:1744) om all7. lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter,
män pensionsavgift,
8. lagen (1993:1537) om expansionsmedel.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter
(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.
Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av
mål om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.
Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för
fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483).
2

2§
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
skatt och skattskyldig gäller även skatt och skattskyldig gäller även
avgift och avgiftsskyldig enligt la- avgift och avgiftsskyldig enligt lagen (1994:1744) om allmänna gen (1994:1744) om allmän penegenavgifter.
sionsavgift.
1
2

Senaste lydelse 1997:494.
Senaste lydelse 1994:1681.

3.13 Förslag till lag om
ändring i lagen (1993:1536)
om räntefördelning vid
beskattning

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1993:1536) om räntefördelning
vid beskattning skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

10 §
Statlig inkomstskatt, statlig
Statlig inkomstskatt, statlig
förmögenhetsskatt,
kommunal förmögenhetsskatt,
kommunal
inkomstskatt, expansionsmedels- inkomstskatt, expansionsmedelsskatt enligt lagen (1993:1537) om skatt enligt lagen (1993:1537) om
expansionsmedel, egenavgifter en- expansionsmedel, egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialav- ligt lagen (1981:691) om socialavgifter, särskild löneskatt enligt 2 § gifter, särskild löneskatt enligt 2 §
lagen (1990:659) om särskild lö- lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin- neskatt på vissa förvärvsinkomster, avkastningsskatt enligt komster, avkastningsskatt enligt
2 § 5 lagen (1990:661) om avkast- 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, sär- ningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt enligt lagen skild löneskatt enligt lagen
(1991:687) om särskild löneskatt (1991:687) om särskild löneskatt
på pensionskostnader, statlig fas- på pensionskostnader, statlig fastighetsskatt, mervärdesskatt som tighetsskatt, mervärdesskatt som
redovisas i särskild självdeklara- redovisas i särskild självdeklaration enligt 10 kap. 31 § skattebe- tion enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483), avgifter talningslagen (1997:483), avgift
enligt lagen (1994:1774) om all- enligt lagen (1994:1774) om allmänna egenavgifter samt skatte- män pensionsavgift samt skattetillägg och förseningsavgift enligt tillägg och förseningsavgift enligt
taxeringslagen (1990:324) räknas taxeringslagen (1990:324) räknas
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inte som tillgång eller skuld.

1

Senaste lydelse 1997:541.

3.14 Förslag till lag om
ändring i lagen (1995:439)
om beskattning, förtullning
och folkbokföring under
krig eller krigsfara m.m.

inte som tillgång eller skuld.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

2§
Vad som föreskrivs i 6–8 §§ om skatter och tullar gäller även för avgifter som avses i
1. lagen (1981:691) om socialavgifter,
2. 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
3. lagen (1994:1744) om all3. lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter och
män pensionsavgift och
4. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

3.15 Förslag till lag om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 33 § 2 mom., punkterna 19 och 32 av anvisningarna till 23 § samt punkterna 3 c, 4 och 7 av anvisningarna till
33 § kommunalskattelagen skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

33 §
1
2 m o m. Avdrag för kostnader
2 m o m. Avdrag för kostnader
som avses i punkt 4 av anvisning- som avses i punkt 4 av anvisningarna får göras endast till den del arna får göras endast till den del
kostnaderna överstiger 6 000 kro- kostnaderna överstiger 7 000 kronor och för övriga kostnader till nor och för övriga kostnader till
den del kostnaderna överstiger den del kostnaderna överstiger
1 000 kronor. Vad nu sagts gäller 1 000 kronor. Vad nu sagts gäller
dock inte i fråga om kostnader dock inte i fråga om kostnader
som avses i 1 mom. tredje stycket, som avses i 1 mom. tredje stycket,
punkterna 3–3 c och 7 av anvis- punkterna 3–3 c och 7 av anvisningarna samt färdkostnad för re- ningarna samt färdkostnad för resa i tjänsten.
sa i tjänsten.
Anvisningar
till 23 §
2
19. Avdrag medges för påförda egenavgifter enligt lagen (1981:691)
om socialavgifter i den mån avgifterna hänför sig till näringsverksamhet.
Fysisk person får dessutom avdrag för belopp som har avsatts för att
täcka på beskattningsåret belöpande egenavgifter avseende näringsverksamhet här i riket. Den som enligt bokföringslagen (1976:125) eller
jordbruksbokföringslagen (1979:141) är skyldig att upprätta årsbokslut
skall ha satt av ett mot avdraget svarande belopp i räkenskaperna för
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beskattningsåret. Medgivet avdrag skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår.
Avdrag enligt andra stycket beräknas på ett underlag som motsvarar
den skattskyldiges inkomst av förvärvskällan, beräknad enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt, före avdraget, minskad med
1) sjukpenning eller annan ersättning som avses i punkt 11 av anvisningarna till 22 §,
2) intäkt som är att hänföra till inkomst av anställning enligt 11 kap.
2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Avdrag enligt andra stycket får
Avdrag enligt andra stycket får
uppgå till högst 25 procent av un- uppgå till högst 25 procent av underlaget, beräknat enligt tredje derlaget, beräknat enligt tredje
stycket. I fråga om sådana in- stycket. I fråga om sådana inkomster som avses i 2 § lagen komster som avses i 2 § lagen
(1990:659) om särskild löneskatt (1990:659) om särskild löneskatt
på vissa förvärvsinkomster får på vissa förvärvsinkomster får
dock avdraget uppgå till högst 18 dock avdraget uppgå till högst 20
procent.
procent.
Vad som har sagts i första–fjärde styckena gäller också för en fysisk
person, som är delägare i ett handelsbolag, under förutsättning att bolaget har haft inkomst av näringsverksamhet här i riket. Avdrag enligt
första och andra styckena skall därvid göras av delägaren.
Beskattas enligt tredje stycket av anvisningarna till 52 § en medhjälpande make för del av inkomst av en verksamhet, som bedrivs av den
andra maken, skall avdrag enligt första och andra styckena göras särskilt
för envar av makarna.
Skattskyldig som har gjort avdrag enligt andra stycket skall vid självdeklarationen foga uppgifter om avdragets beräkning. Uppgifterna skall
lämnas på blankett enligt fastställt formulär.
3
32. Den som använt egen bil i
32. Den som använt egen bil i
näringsverksamhet har rätt till av- näringsverksamhet har rätt till avdrag med 1 krona och 30 öre för drag med 1 krona och 50 öre för
varje körd kilometer. Det sagda varje körd kilometer. Det sagda
gäller inte om bilen utgjort tillgång gäller inte om bilen utgjort tillgång
i näringsverksamheten.
i näringsverksamheten.
En sådan delägare i handelsbolag som skall uttagsbeskattas för bilförmån och som har använt förmånsbilen för resor i näringsverksamheten har rätt till avdrag för kostnaden för dieselolja med 50 öre per körd
kilometer eller för kostnaden för annat drivmedel med 80 öre per körd
kilometer. Detta gäller inte om handelsbolaget har betalat kostnaden för
drivmedel.
till 33 §
4
3 c. Den som använt egen bil
3 c. Den som använt egen bil
för resor i tjänsten har rätt till av- för resor i tjänsten har rätt till avdrag för kostnaden med 1 krona drag för kostnaden med 1 krona
och 30 öre för varje körd kilome- och 50 öre för varje körd kilometer.
ter.
Om en skattskyldig som skall beskattas för bilförmån använt förmånsbilen vid tjänsteresa och betalat samtliga de kostnader för drivmedlet som är förenade med tjänsteresan, har han rätt till avdrag för
kostnaden för dieselolja med 50 öre per körd kilometer eller för kostnaden för annat drivmedel med 80 öre per körd kilometer.
5
4. Även för det fall, att skattskyldig enligt punkt 3 här ovan icke är
berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader, äger han dock rätt avdraga skälig kostnad för resor till och från arbetsplatsen, där denna varit
belägen på sådant avstånd från hans bostad, att han behövt anlita och
även anlitat särskilt fortskaffningsmedel.
Om avståndet mellan den
Om avståndet mellan den
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skattskyldiges bostad och arbets- skattskyldiges bostad och arbetsplats uppgår till minst fem kilome- plats uppgår till minst fem kilometer och det klart framgår att an- ter och det klart framgår att användandet av egen bil för resa till vändandet av egen bil för resa till
och från arbetsplatsen regelmäs- och från arbetsplatsen regelmässigt medför en tidsvinst på minst sigt medför en tidsvinst på minst
två timmar i jämförelse med all- två timmar i jämförelse med allmänt kommunikationsmedel med- mänt kommunikationsmedel medges avdrag för kostnader för resa ges avdrag för kostnader för resa
med egen bil. Sådant avdrag med- med egen bil. Sådant avdrag medges också om den skattskyldige ges också om den skattskyldige
använder bilen i tjänsten under använder bilen i tjänsten under
minst 60 dagar för år räknat de minst 60 dagar för år räknat de
dagar som bilen används i tjäns- dagar som bilen används i tjänsten. Om bilen används i tjänsten ten. Om bilen används i tjänsten
under minst 160 dagar för år räk- under minst 160 dagar för år räknat medges avdrag under alla de nat medges avdrag under alla de
dagar som bilen används för resor dagar som bilen används för resor
mellan bostad och arbetsplats. mellan bostad och arbetsplats.
Användningen i tjänsten beaktas Användningen i tjänsten beaktas
dock endast om den uppgår till dock endast om den uppgår till
minst 300 mil för år räknat. Av- minst 300 mil för år räknat. Avdrag för andra kostnader än såda- drag för andra kostnader än sådana som avses i femte stycket med- na som avses i femte stycket medges med 1 krona och 30 öre per ges med 1 krona och 50 öre per
körd kilometer.
körd kilometer.
För skattskyldig som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp är
nödsakad att använda bil tillämpas inte bestämmelserna i andra stycket.
Detsamma gäller skattskyldig som är tvungen att använda större bil på
grund av skrymmande last.
Skattskyldig som haft kostnader för resa inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag har rätt till skäligt
avdrag för kostnaderna. Härvid gäller vad som sägs i punkt 3 b andra
stycket.
Har den skattskyldige vid resorna haft kostnader för väg-, bro- eller
färjeavgift medges avdrag för den faktiska kostnaden.
Om den som är skattskyldig för bilförmån har företagit resor som avses i första eller fjärde stycket med förmånsbilen medges avdrag under de
förutsättningar som anges i denna punkt. Avdrag medges för kostnaden
för dieselolja med 50 öre per körd kilometer och för kostnaden för annat
drivmedel med 80 öre per körd kilometer.
Detsamma gäller den som, utan att vara skattskyldig för bilförmån,
företagit resorna med förmånsbil för vilken sambo eller sådan närstående som avses i punkt 14 trettonde stycket av anvisningarna till 32 § är
skattskyldig.
6
7. Avdrag medges för påförda egenavgifter enligt lagen (1981:691)
om socialavgifter i den mån avgifterna hänför sig till sådan intäkt av
tjänst som enligt 11 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring utgör inkomst av annat förvärvsarbete.
Från sådan intäkt av tjänst
Från sådan intäkt av tjänst
medges dessutom avdrag med 25 medges dessutom avdrag med 25
procent eller, om den skattskyldi- procent eller, om den skattskyldige vid ingången av året före taxe- ge vid ingången av året före taxeringsåret fyllt 65 år eller inte fyllt ringsåret fyllt 65 år eller inte fyllt
65 år men under hela året uppbu- 65 år men under hela året uppburit hel ålderspension eller avlidit rit hel ålderspension eller avlidit
under året före taxeringsåret, med under året före taxeringsåret, med
18 procent av ett underlag beräk- 20 procent av ett underlag beräk56
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nat enligt nästa stycke. Medgivet nat enligt nästa stycke. Medgivet
avdrag skall återföras till beskatt- avdrag skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår.
ning nästföljande beskattningsår.
Underlaget utgörs av sådan intäkt av tjänst som avses i första stycket
minskad med andra från intäkten avdragsgilla kostnader än som avses i
föregående stycke och med inkomst som avses i 11 kap. 3 § första stycket d lagen om allmän försäkring.
Senaste lydelse 1994:1855.
Senaste lydelse 1994:1921.
3
Senaste lydelse 1996:1208.
4
Senaste lydelse 1996:1208.
5
Senaste lydelse 1996:1208.
6
Senaste lydelse 1994:1921.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering.
2. Äldre föreskrifter i 33 § 2 mom. gäller vid beräkning av skattskyldigs rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen beträffande inkomst av näringsverksamhet i vilken ingår förvärvskälla för vilken beskattningsåret har börjat före den 20 september 1997.

3.16 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1331)
om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 50 § kommunalskattelagen (1928:370) i
dess lydelse enligt lagen (1996:1331) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse.

1
2

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

50 §
Den taxerade förvärvsinkomsDen taxerade förvärvsinkomsten minskas med på beskatt- ten minskas med på beskattningsåret belöpande avgifter enligt ningsåret belöpande avgift enligt
lagen (1994:1744) om allmänna lagen (1994:1744) om allmän
egenavgifter, kommunalt grund- pensionsavgift, kommunalt grundavdrag och, såvitt avser skattskyl- avdrag och, såvitt avser skattskyldig som uppburit sjöinkomst som dig som uppburit sjöinkomst som
avses i punkt 1 av anvisningarna avses i punkt 1 av anvisningarna
till 49 §, sjöinkomstavdrag i nu till 49 §, sjöinkomstavdrag i nu
nämnd ordning. Det som därefter nämnd ordning. Det som därefter
återstår utgör beskattningsbar för- återstår utgör beskattningsbar förvärvsinkomst.
värvsinkomst.

3.17 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1345)
om ändring i lagen
(1983:1092) med
reglemente för Allmänna
pensionsfonden

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden i dess lydelse enligt lagen (1996:1345) om
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

1§
De penningmedel som enligt
De penningmedel som enligt
4 kap. 3 § lagen (1981:691) om 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om
socialavgifter och 6 § lagen (1994: socialavgifter och 6 § lagen (1994:
1744) om allmänna egenavgifter 1744) om allmän pensionsavgift
skall föras till Allmänna pensions- skall föras till Allmänna pensionsfonden, skall förvaltas av förs- fonden, skall förvaltas av första-sjätte fondstyrelserna.
ta-sjätte fondstyrelserna.
Bestämmelser om första–tredje fondstyrelserna finns i 2–16, 21–25,
44 och 45 §§ samt om fjärde–sjätte fondstyrelserna i 26, 28–37, 39 och
43–45 §§.
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3.18 Förslag till lag om
ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

8 kap.
3§
De allmänna skattetabellerna skall ange skatteavdraget på olika inkomstbelopp, beräknade för en månad eller kortare tid, och grundas på
att
1. inkomsten är oförändrad under inkomståret,
2. arbetstagaren endast kommer att taxeras för den inkomst som anges i tabellen,
3. arbetstagaren inte skall be3. arbetstagaren inte skall betala någon annan skatt eller avgift tala någon annan skatt eller avgift
än kommunal inkomstskatt, stat- än kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt på förvärvs- lig inkomstskatt på förvärvsinkomster och avgifter enligt lagen inkomster och avgift enligt lagen
(1994:1744) om allmänna egen- (1994:1744) om allmän penavgifter, och
sionsavgift, och
4. arbetstagaren vid inkomst4. arbetstagaren vid inkomsttaxeringen inte medges något an- taxeringen inte medges något annat avdrag än avdrag för avgifter nat avdrag än avdrag för avgift
enligt lagen om allmänna egenav- enligt lagen om allmän pensionsgifter och grundavdrag.
avgift och grundavdrag.
Skattetabellerna skall ange skatteavdraget med utgångspunkt från att
kommunal inkomstskatt beräknas efter skattesatser i hela krontal.
Av tabellerna skall också framAv tabellerna skall också framgå skatteavdraget för den som inte gå skatteavdraget för den som inte
är skyldig att betala allmänna är skyldig att betala allmän penegenavgifter.
sionsavgift.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för 1998 och slutlig skatt på grund av
1999 års taxering.

3.19 Förslag till lag om
ändring i lagen (1997:323)
om statlig
förmögenhetsskatt

Härigenom föreskrivs att 3, 4, 12, 17 och 18 §§ lagen (1997:323) om
statlig förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

3§
Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall som tillgång
tas upp
1. privatbostadsfastighet och privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370),
2. privatbostadsfastighet på lantbruksenhet som på ägarens begäran
räknas som näringsfastighet enligt 5 § sjunde stycket kommunalskattelagen,
3. den del av en näringsfastighet som inrymmer en bostadslägenhet
som används eller är avsedd att användas av fastighetsägaren för eget
eller närståendes boende,
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4. aktie i ett aktieslag som är
inregistrerat vid börs i det land där
aktiebolaget är hemmahörande
med undantag för huvuddelägares
aktie,

4. aktie i ett aktieslag som är
inregistrerat vid börs i det land där
aktiebolaget är hemmahörande
samt marknadsnoterad aktie i ett
aktiebolag som är hemmahörande
i Sverige om ett aktieslag i bolaget
den 29 maj 1997 var eller senare
har varit inregistrerat vid svensk
börs med undantag för huvuddelägares aktie,
5. aktie i ett aktieslag som inte
5. aktie i ett aktieslag som inte
är marknadsnoterat i det land där är marknadsnoterat i det land där
aktiebolaget är hemmahörande aktiebolaget är hemmahörande
med undantag för huvuddelägares med undantag för huvuddelägares
aktie i ett aktiebolag i vilket finns
aktie,
ett aktieslag som är marknadsnoterat,
6. annan inte marknadsnoterad delägarrätt som avses i 27 § 1 mom.
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt än aktie samt andel i handelsbolag och europeisk ekonomisk intressegruppering med undantag för
andel i juridisk person till den del den juridiska personen är skattskyldig,
7. annan marknadsnoterad tillgång som avses i 27 § 1 mom. lagen
om statlig inkomstskatt än aktie samt marknadsnoterad tillgång som avses i 29 § 1 mom. , 30 § 1 mom. och 31 § samma lag,
8. livförsäkring med undantag för
a) pensionsförsäkring som avses i punkt 1 av anvisningarna till 31 §
kommunalskattelagen samt
b) livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar,
9. rätt till livränta eller därmed jämförlig utbetalning med undantag
för rätt till
a) utbetalning på grund av försäkring,
b) utbetalning på grund av tidigare anställning samt
c) underhållsbidrag,
10. kontobehållning samt ford10. kontobehållning samt fordran i pengar och liknande betal- ran i pengar och liknande betalningsmedel med undantag för be- ningsmedel samt fordran avseende
hållning på pensionssparkonto skattepliktig marknadsnoterad tillenligt 1 kap. 2 § lagen (1993:931) gång som anges i 4, 5 och 7 med
om individuellt pensionssparande,
undantag för behållning på pensionssparkonto enligt 1 kap. 2 §
lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande,
11. pengar och liknande betalningsmedel till den del de sammanlagt
överstiger 25 000 kronor,
12. lösöre med undantag för
a) inre lösöre för personligt bruk,
b) yttre lösöre för personligt bruk till den del det enskilda föremålets
värde understiger 10 000 kronor,
c) fordon som avses i 9 § första stycket fordonsskattelagen
(1988:327) samt
d) lösöre som är deponerat på museum eller liknande inrättning,
om tillgången inte ingår i sådan näringsverksamhet som avses i 21 §
kommunalskattelagen i annat fall än enligt 2 och 3.
Med huvuddelägares aktie avMed huvuddelägares aktie avses dels aktie i ett aktiebolag i vil- ses dels aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har marknadsnoterats ket aktier var inregistrerade vid
första gången efter utgången av år börs vid utgången av år 1991, dels
1996, dels aktie i ett aktiebolag i aktie i ett aktiebolag i vilket aktier
59

PROP. 1997/98:1

vilket aktier har inregistrerats vid
börs första gången efter utgången
av år 1991, dels aktie som har
förvärvats med stöd av sådana aktier, under förutsättning att aktien
har innehafts direkt eller indirekt
av huvuddelägare sedan marknadsnoteringen, inregistreringen
respektive nämnda förvärv. Övergår äganderätten till sådan aktie
till huvuddelägarens barn eller
barnbarn undantas aktien från
skatteplikt även för dessa förvärvare.

har inregistrerats vid börs första
gången efter utgången av år 1991,
dels aktie i ett aktiebolag i vilket
aktier har marknadsnoterats första gången efter utgången av år
1996, dels aktie som har förvärvats med stöd av sådana aktier,
under förutsättning att aktien har
innehafts direkt eller indirekt av
huvuddelägare sedan respektive
utgången av år 1991, inregistreringen, marknadsnoteringen och
nämnda förvärv. Övergår äganderätten till sådan aktie till huvuddelägarens barn eller barnbarn
undantas aktien från skatteplikt
även för dessa förvärvare.
Med huvuddelägare avses såMed huvuddelägare avses sådan aktieägare som, ensam eller dan aktieägare som, ensam eller
tillsammans med närstående, vid tillsammans med närstående, intidpunkten för marknadsnotering nehade aktier direkt eller indirekt
eller inregistrering som avses i motsvarande minst 25 procent av
andra stycket innehade aktier di- röstvärdet för aktierna i bolaget
rekt eller indirekt motsvarande vid utgången av år 1991 i fråga
minst 25 procent av röstvärdet för om aktier i ett aktiebolag i vilket
aktierna i bolaget. Som huvud- aktier var inregistrerade vid den
delägare anses även dödsboet efter tidpunkten och i övriga fall vid
sådan aktieägare.
tidpunkten för den inregistrering
eller marknadsnotering som avses
i andra stycket. Som huvuddelägare anses även dödsboet efter sådan
aktieägare.
Som närstående räknas sådana personer som anges i punkt 14 sista
stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen.
4§
Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall alla skulder
dras av från värdet av tillgångarna.
Som avdragsgill skuld räknas dock inte
1. skuld i sådan näringsverksamhet som avses i 21 § kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för skuld hänförlig till tillgång som
anges i 3 § första stycket 2 och 3,
2. skuld hänförlig till aktie som är undantagen från skatteplikt,
3. skuld hänförlig till delägarrätt som är skattepliktig enligt 3 § första
stycket 5 eller 6 till den del tillgångar och skulder i den jurdiska personen
inte beaktas vid värdering enligt 14 §,
4. förpliktelse på grund av marknadsnoterad option eller termin och
därmed jämförlig förpliktelse till den del det sammanlagda beloppet avseende sådana förpliktelser överstiger det sammanlagda värdet på rättigheter på grund av sådana avtal,
5. förpliktelse vars motsvarande rättighet hos annan är av sådant slag
att den är undantagen från skatteplikt,
6. skuld hänförlig till lösöre som är av sådant slag att det är undantaget från skatteplikt,
7. annan skuld hos begränsat skattskyldig enligt 7 § än sådan som är
hänförlig till tillgång som anges i den paragrafen,
8. skuld hänförlig till tillgång som är undantagen från beskattning till
följd av dubbelbeskattningsavtal,
9. skatt enligt 1 § uppbördsla9. skatt som avses i 1 kap. 1 §
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gen (1953:272) som ännu inte debiterats.

skattebetalningslagen (1997:483)
som ännu inte debiterats.

12 §
Marknadsnoterad tillgång som
Marknadsnoterad tillgång som
avses i 27 § 1 mom., 29 § 1 mom., avses i 27 § 1 mom. lagen (1947:
30 § 1 mom. och 31 § lagen 576) om statlig inkomstskatt med
(1947:576) om statlig inkomst- undantag för andel i sådan värdeskatt tas upp till det vid beskatt- pappersfond som avses i 27 § 6
ningsårets utgång senast noterade mom. nämnda lag tas upp till 80
värdet. Om det noterade värdet procent av det vid beskattinte omfattar upplupen avkastning ningsårets utgång senast noterade
skall värdet ökas med sådan av- värdet. Detsamma gäller annan
kastning.
aktie i ett aktiebolag som är hemmahörande i Sverige om ett aktieslag i bolaget den 29 maj 1997 var
eller senare har varit inregistrerat
vid svensk börs. Om sådan aktie
saknar noterat värde under beskattningsåret tas den upp till
samma värde som aktie i bolaget
med det lägsta noterade värdet.
Finns inte sådant noterat värde
tillämpas 14 §. Marknadsnoterad
tillgång som avses i 29 § 1 mom.,
30 § 1 mom. och 31 § lagen om
statlig inkomstskatt tas upp till det
vid beskattningsårets utgång senast noterade värdet. Om det noterade värdet inte omfattar upplupen avkastning skall värdet ökas
med sådan avkastning.
17 §
Fordran som inte är marknadsFordran i pengar och liknande
noterad och som löper med ränta betalningsmedel som inte är
tas upp till sitt nominella belopp marknadsnoterad och som löper
med tillägg för förfallen ränta. med ränta tas upp till sitt nomiOm en sådan fordran löper med nella belopp med tillägg för förränta som betydligt understiger fallen ränta. Om en sådan fordran
marknadsräntan eller är räntelös, löper med ränta som betydligt untas den upp till sitt nuvärde be- derstiger marknadsräntan eller är
räknat med hänsyn till marknads- räntelös, tas den upp till sitt nuräntan, avtalad ränta och löptid.
värde beräknat med hänsyn till
marknadsräntan, avtalad ränta
och löptid.
Osäker fordran tas upp till det belopp som kan förväntas bli betalt.
Värdelös fordan tas inte upp.
18 §
Skuld tas upp till belopp som
Skuld tas upp till belopp som
beräknas enligt de grunder som beräknas enligt de grunder som
anges för värdering av tillgångar i anges för värdering av tillgångar i
16 och 17 §§. Löper en skuld med 9, 16 och 17 §§. Löper en skuld
ränta som betydligt understiger med ränta som betydligt understimarknadsräntan och utgår räntan ger marknadsräntan och utgår
efter en fast räntesats, tas skulden räntan efter en fast räntesats, tas
dock upp till sitt nominella belopp skulden dock upp till sitt nomimed tillägg för förfallen ränta om nella belopp med tillägg för för61
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räntesatsen var marknadsmässig fallen ränta om räntesatsen var
när skulden uppkom. Även i de marknadsmässig när skulden
fall då ränta utgår efter en ränte- uppkom. Även i de fall då ränta
sats som bestäms författningsen- utgår efter en räntesats som beligt tas skuld upp till sitt nominella stäms författningsenligt tas skuld
belopp med tillägg för förfallen upp till sitt nominella belopp med
ränta.
tillägg för förfallen ränta.
Förpliktelse på grund av marknadsnoterad option eller termin och
därmed jämförlig förpliktelse tas upp till belopp som motsvarar det vid
beskattningsårets utgång senast noterade värdet på optionen, terminen
eller den därmed jämförliga tillgången.
Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas första
gången vid beräkning av preliminär skatt för 1998 och i övrigt vad gäller
3, 12, 17 och 18 §§ första gången vid 1998 års taxering och vad gäller
4 § första gången vid 1999 års taxering.

3.20 Förslag till lag om
ändring i lagen (1997:324)
om begränsning av skatt

Härigenom föreskrivs att 4 och 6 §§ lagen (1997:324) om begränsning av skatt skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

4§
Spärrbeloppet jämförs med det sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och förmögenhetsskatt som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet). För
personer som skall sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt beräknas skattebeloppet som summan av deras sammanlagda skatter om beskattningsbar förmögenhet uppkommer vid
sambeskattningen.
Är den skattskyldige berättigad
Är den skattskyldige berättigad
till nedsättning av statlig inkomst- till nedsättning av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt skatt, kommunal inkomstskatt
eller förmögenhetsskatt genom eller förmögenhetsskatt genom
skattereduktion som avses i 2 § 4 skattereduktion som avses i 11
mom. uppbördslagen (1953:272) kap. 11 § skattebetalningslagen
eller genom avräkning av utländsk (1997:483) eller genom avräkning
skatt enligt särskilda föreskrifter, av utländsk skatt enligt särskilda
beräknas skattebeloppet som om föreskrifter, beräknas skattebeskattereduktion eller avräkning av loppet som om skattereduktion
skatt inte hade skett.
eller avräkning av skatt inte hade
skett.
6§
Bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) om beslut och
överklagande av beslut tillämpas
på beslut enligt denna lag.

Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om beslut
och överklagande av beslut tilllämpas på beslut enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas första
gången vid beräkning av preliminär skatt för 1998 och i övrigt första
gången vid 1999 års taxering.
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3.21 Förslag till lag om
ändring i lagen (1990:325)
om självdeklaration och
kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
dels att 2 kap. 11 § skall ha följande lydelse,
dels att övergångsbestämmelserna till lagen (1997:329) om ändring i
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha
följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

2 kap.
1
11 §
Fysisk person och dödsbo får, om inte annat följer av 13 §, lämna
förenklad självdeklaration.
Skattemyndigheten skall till den som kan antas få lämna förenklad
självdeklaration före den 15 april under taxeringsåret översända en förtryckt deklarationsblankett. Följande uppgifter, grundade på innehållet i
inkomna kontrolluppgifter och övriga av myndigheten kända uppgifter,
skall förtryckas:
1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och hemortskommun,
2. vad som behövs för att bestämma om den skattskyldige skall sambeskattas eller inte,
3. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och avdrag i inkomstslaget kapital,
4. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pensionssparkonto,
5. vad som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
6. skattepliktiga tillgångar och
6. skattepliktiga tillgångar och
avdragsgilla skulder enligt lagen avdragsgilla skulder enligt lagen
(1997:323) om statlig förmögen- (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt om beskattningsbar förhetsskatt.
mögenhet kan antas uppkomma.
2

Denna lag träder i kraft den 1
juli 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering.

1
2

Senaste lydelse 1997:329.
Senaste lydelse 1997:329.

Denna lag träder i kraft den 1
juli 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering. I
fråga om 3 kap. 22 § fjärde stycket skall vid 1998 års taxering kontrolluppgift för marknadsnoterad
fordran ta upp det vid årets utgång senast noterade värdet.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering.

63

PROP. 1997/98:1

3.22 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:725)
om skattereduktion för
utgifter för byggnadsarbete
på bostadshus

Härigenom föreskrivs att 3, 6, 10–12 och 14–15 §§ lagen (1996:725)
om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus skall
ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

3§
Underlaget för skattereduktioUnderlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter för nen omfattar endast utgifter för
byggnadsarbete som har utförts byggnadsarbete som har utförts
under tiden den 15 april 1996 - 31 under tiden den 15 april 1996 - 31
december 1997 och som är betal- december 1998 och som är betalda vid tidpunkten för ansökan.
da vid tidpunkten för ansökan.
Utgifter för byggnadsarbete inräknas i underlaget endast om arbetet
utförts av någon som innehar F-skattesedel vid den tidpunkt när avtalet
om arbete träffades eller när ersättningen utbetalades.
En uppgift om innehav av en F-skattesedel får tas för god om den
lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon därmed jämförlig
handling, som även innehåller uppgifter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betalningsmottagarens personnummer
eller organisationsnummer. Detta gäller dock inte om den som betalar ut
ersättningen känner till att uppgiften om innehav av en F-skattesedel är
oriktig.
6§
Ansökningen skall innehålla uppgift om
1. sökandens personnummer eller organisationsnummer samt, om sökanden är bostadsrättsinnehavare, föreningens eller bolagets organisationsnummer,
2. fastighetens beteckning samt om sökanden är bostadsrättsinnehavare, lägenhetens eller småhusets beteckning,
3. sökandens andel i fastigheten eller i bostadsrätten när arbetet utfördes,
4. det byggnadsarbete som utförts på fastigheten eller på bostadsrätten och när arbetet utförts,
5. underlaget för den skattereduktion som begärs,
6. organisationsnummer eller
6. organisationsnummer eller
personnummer för den som utfört personnummer för den som utfört
byggnadsarbetet, samt
byggnadsarbetet samt
7. huruvida sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 § tredje
stycket har beviljats.
Om sökanden har förvärvat
Om sökanden har förvärvat
fastigheten eller bostadsrätten un- fastigheten eller bostadsrätten under något av åren 1996 eller 1997, der något av åren 1996, 1997 eller
skall ansökningen också innehålla 1998, skall ansökningen också inuppgift om förvärvet och om den nehålla uppgift om förvärvet och
som fastigheten eller bostadsrätten om den som fastigheten eller boförvärvats från.
stadsrätten förvärvats från.
Till ansökningen skall fogas kopia av faktura eller motsvarande
handling utvisande vilket byggnadsarbete som utförts och utgiften för
detta arbete, uppgift om utgiften för material och utrustning samt, om
sökanden är bostadsrättsinnehavare, intyg från föreningen eller bolaget
som visar att han eller hon är medlem i föreningen eller delägare i bolaget och bostadsrättsinnehavare. Av ansökningen eller en handling som
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fogas till denna skall framgå när betalning har ägt rum.
10 §
Ansökan om skattereduktion
Ansökan om skattereduktion
skall ha kommit in till en skatte- skall ha kommit in till en skattemyndighet senast den 1 mars myndighet senast den 1 mars
1998.
1999.
Om en ansökan om skattereOm en ansökan om skattereduktion har kommit in före den 1 duktion har kommit in före den 1
mars 1997 skall skattereduktionen mars 1997 skall skattereduktionen
tillgodoräknas vid debitering av tillgodoräknas vid debitering av
skatt på grund av 1997 eller 1998 skatt på grund av 1997 eller 1998
års taxering efter vad som anges i års taxering efter vad som anges i
ansökningen. Kommer ansök- ansökningen. Har ansökan komningen in senare tillgodoräknas mit in efter den 28 februari 1997
skattereduktionen vid debitering men före den 1 mars 1998 skall
på grund av 1998 års taxering.
skattereduktionen tillgodoräknas
vid debitering av skatt på grund av
1998 eller 1999 års taxering efter
vad som anges i ansökningen.
Kommer ansökningen in senare
tillgodoräknas skattereduktionen
vid debitering på grund av 1999
års taxering.
11 §
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksskatteverket
bestämmer vilken eller vilka skattemyndigheter som beslutar i ärenden
enligt denna lag.
Sedan en skattemyndighet avSedan en skattemyndighet avgjort ett sådant ärende får en ny gjort ett sådant ärende får en ny
ansökan inte prövas förrän efter ansökan inte prövas förrän efter
utgången av år 1997, om inte an- utgången av år 1998, om inte ansökningen avser utgifter på minst sökningen avser utgifter på minst
1 000 kronor som ingår i sökan- 1 000 kronor som ingår i sökandens underlag för skattereduktion.
dens underlag för skattereduktion.
12 §
Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får omprövas, förutom i
fall som anges i förvaltningslagen (1986:223), om sökanden har lämnat
oriktig uppgift eller sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 §
tredje stycket har beviljats efter det att ansökningen gjordes. Beslut får
också omprövas om det föranleds av ett annat beslut av skattemyndighet
eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt.
Beslut får vidare, på begäran av
Beslut får vidare, på begäran av
sökanden, omprövas om denne sökanden, omprövas om denne
begärt att skattereduktion skall begärt att skattereduktion skall
tillgodoräknas honom eller henne tillgodoräknas honom eller henne
vid debitering av skatt på grund av vid debitering av skatt på grund av
1997 års taxering och beslutad 1997 eller 1998 års taxering och
skattereduktion därefter inte fullt beslutad skattereduktion därefter
ut kunnat tillgodoräknas honom inte fullt ut kunnat tillgodoräknas
eller henne vid denna debitering.
honom eller henne vid denna debitering.
Omprövning får ske intill utgången av femte kalenderåret efter det år
då beslut om skattereduktion meddelades. Omprövning enligt första
stycket andra meningen får ske även efter den tid som anges i föregående
mening men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändring65
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en.
14 §
I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som
gäller om skattereduktion i 2 § 4
mom. uppbördslagen (1953:272)
om inte annat är föreskrivet.
Skattereduktion enligt denna lag
tillgodoräknas den skattskyldige
före skattereduktion enligt lagen
(1995:1623) om skattereduktion
för riskkapitalinvesteringar och
skattereduktion enligt uppbördslagen.

I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som
gäller om skattereduktion i
11 kap. 11 § skattebetalningslagen
(1997:483) om inte annat är föreskrivet. Skattereduktion enligt
denna lag tillgodoräknas den
skattskyldige före skattereduktion
enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar och skattereduktion enligt
skattebetalningslagen.
15 §

Skattereduktion enligt denna
lag skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt eller
jämkning av sådan skatt. Jämkning av sjömansskatt får dock ske
som för skattereduktion på grund
av underskott av kapital enligt
12 § 4 mom. lagen (1958:295) om
sjömansskatt i fråga om skattskyldig som skall betala sådan skatt.

Skattereduktion enligt denna
lag skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt eller
jämkning av sådan skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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