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57 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1994:1065) om
ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
1 §1
En ledamot har rätt till traktaEn ledamot har rätt till traktamente enligt andra–fjärde stycke- mente enligt andra–fjärde styckena om förutsättningarna för av- na om förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader drag för ökade levnadskostnader
är uppfyllda enligt punkt 3 av är uppfyllda enligt 12 kap. 5 §
anvisningarna till 33 § kommu- inkomstskattelagen (1998:000).
nalskattelagen (1928:370).
Dagtraktamente vid flerdygnsförrättning i Sverige betalas för varje
hel dag som tagits i anspråk för förrättningen med ett belopp som
motsvarar en etthundratjugondel av basbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring avrundat till närmaste tiotal kronor.
Har förrättningen påbörjats efter kl. 12.00 avresedagen eller avslutats
före kl. 19.00 hemresedagen skall traktamente betalas med halva det
nämnda beloppet.
Har ledamot som har rätt till dagtraktamente tillhandahållits
kostförmån skall traktamentet reduceras med hänsyn härtill, såvida inte
förmånen avser fri kost som tillhandahållits på allmänna
transportmedel vid tjänsteresa och som inte utgör skattepliktig intäkt.
Ersättning för logikostnad i Sverige (nattraktamente) betalas med
belopp motsvarande visad kostnad upp till ett högsta belopp per månad
som riksdagens förvaltningskontor bestämmer. Vid särskild
tjänsteförrättning i Sverige mer än fem mil från bostaden och
Riksdagshuset betalas dock ersättning för faktisk logikostnad som
föranleds av förrättningen.
Vid flerdygnsförrättning utomlands betalas ersättning för ökade
levnadskostnader enligt de villkor och med de belopp som gäller för
tjänstemän inom den inre riksdagsförvaltningen och fastställs av
riksdagens förvaltningskontor.
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Denna lag träder i kraft den – – – .

1

Senaste lydelse 1996:296.
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58 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Avgifterna beräknas på sådan
Avgifterna beräknas på sådan
inkomst av anställning som avses inkomst av anställning som avses
i 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om i 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring och sådan allmän försäkring och sådan
inkomst av annat förvärvsarbete inkomst 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 inkomstnalskattelagen (1928:370). In- skattelagen (1998:000). Inkomst
komst av anställning och inkomst av anställning och inkomst av
av annat förvärvsarbete skall annat förvärvsarbete skall därvid
därvid var för sig avrundas till var för sig avrundas till närmast
närmast lägre hundratal kronor.
lägre hundratal kronor.
Vid beräkning av inkomst av
anställning skall avdrag göras för
Vid beräkning av inkomst av
kostnader som arbetstagaren haft anställning skall avdrag göras för
att bestrida i innehavd anställ- kostnader i anställningen som arning, i den mån kostnaderna, betstagaren haft att stå för, till
minskade med erhållen kostnads- den del kostnaderna, minskade
ersättning, överstiger ettusen kro- med erhållen kostnadsersättning,
nor.
överstiger ettusen kronor.
Avgifterna beräknas på summan av inkomsterna till den del
summan inte överstiger sju och en halv gånger det förhöjda basbeloppet som anges i 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den – – – .
1

Senaste lydelse 1996:439.
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59 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
4§
En verksamhet är yrkesmässig, om den
1. utgör näringsverksamhet
1. utgör näringsverksamhet
enligt 21 § kommunalskattelagen enligt 13 kap. 1 § inkomstskatte(1928:370), eller
lagen (1990:000), eller
2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i
verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den – – – .
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60 Förslag till
Lag om upphävande av lagen (1994:1852) om
beräkning av statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar
Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1852) om beräkning av statlig
inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1996–1999 års taxeringar skall
upphöra att gälla – – – . Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i
fråga om 1996–1999 års taxeringar.
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61 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
I fråga om allmän löneavgift
I fråga om allmän löneavgift
gäller bestämmelserna i 5 kap. gäller bestämmelserna i 5 kap.
lagen (1981:691) om socialavgif- lagen (1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna ter och vad som är föreskrivet i
författningar är föreskrivet i frå- fråga om avgifter enligt den lagen
ga om avgifter enligt nämnda lag: i lagen (1990:325) om självdek1.
kommunalskattelagen laration och kontrolluppgifter.
(1928:370),
2. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,
3. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto.

Denna lag träder i kraft den – – – .

1

Senaste lydelse 1996:683.
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62 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:575) mot skatteflykt
dels att 1 och 4 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 och 6 §§, samt
närmast före 2 och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag gäller i fråga om
Bestämmelserna i 2–4 §§ gältaxering till kommunal inkomst- ler i fråga om taxering till komskatt, statlig inkomstskatt och munal inkomstskatt, statlig instatlig förmögenhetsskatt.
komstskatt och statlig förmögenhetsskatt. Bestämmelserna i 5
och 6 §§ gäller i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt
och statlig inkomstskatt.
Allmän bestämmelse mot
skatteflykt
4§
Fråga om tillämpning av denFråga om tillämpning av 2 och
na lag prövas av länsrätten efter 3 §§ prövas av länsrätten efter
framställning av skattemyndig- framställning av skattemyndigheten eller Riksskatteverket. Om heten eller Riksskatteverket. Om
handläggning av framställning om handläggning av framställning om
tillämpning av lagen och om tillämpning av lagen och om
överklagande av beslut i anled- överklagande av beslut i
ning av sådan framställning gäller anledning av sådan framställning
i tillämpliga delar bestämmelserna gäller i tillämpliga delar bestämi
6
kap.
taxeringslagen melserna i 6 kap. taxeringslagen
(1990:324).
(1990:324).
Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de
frister som enligt 4 kap. 19–22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om
eftertaxering.
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Bestämmelse mot skatteflykt vid
gränsöverskridande
omstruktureringar
5§
Bestämmelserna i 17 kap.
13–18 §§, 36 kap. 7–18 §§, 37
kap. 4–10 §§ samt 46 kap. 20 och
23–28 §§ inkomstskattelagen
(1998:000) tillämpas inte, om en
gränsöverskridande omstrukturering vid en tillämpning av dem
ensam eller i förening med andra
rättshandlingar
1. för den skattskyldige medför en otillbörlig skatteförmån
som inte är oväsentlig, och
2. det kan antas att skatteförmånen utgjort ett huvudskäl för
förfarandet.
Med gränsöverskridande omstrukturering avses
– internationell fusion enligt
36 kap. 2 § inkomstskattelagen
(1998:000),
– internationell fission enligt
36 kap. 3 § inkomstskattelagen,
– internationell verksamhetsöverlåtelse enligt 37 kap. 2 § inkomstskattelagen, och
– internationellt andelsbyte
enligt 46 kap. 21 § inkomstskattelagen.
6§
Vid tillämpning av 5 § får
eftertaxering ske även om förutsättningarna i 4 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324) inte är
uppfyllda.
Vid tillämpning av 6 kap. 8 §
taxeringslagen skall bestämmelserna i första stycket beaktas.
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Denna lag träder i kraft den – – – .
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63 Förslag till
Lag om upphävande av lagen (1995:1623) om
skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
Härigenom föreskrivs att lagen (1995:1623) om skattereduktion för
riskkapitalinvesteringar skall upphöra att gälla – – – . Den upphävda
lagen gäller dock fortfarande i fråga om förvärv av aktier mot betalning
i pengar under år 1996.

|

|

SOU 1997:77

Författningsförslag

64 Förslag till
Lag om upphävande av lagen (1996:725) om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på
bostadshus
Härigenom föreskrivs att lagen (1996:725) om skattereduktion för
utgifter för byggnadsarbete på bostadshus skall upphöra att gälla – –
– . Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om byggnadsarbete som har utförts under tiden den 15 april 1996–den 31
december 1997 och betalats senast den 1 mars 1998.
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65 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1996:761) om
inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade
bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om
aktiekapitalets storlek1
dels att 3–5, 7, 12–14 och 16 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 11 och 18 §§ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag innehåller regler för
Denna lag innehåller regler för
beräkning av inkomst enligt beräkning av inkomst enligt
k o m m u n a l s k a t t e l a g e n inkomstskattelagen (1998:000),
(1928:370)
och
lagen avkastningsskatt enligt lagen
(1947:576)
om
statlig (1990:661) om avkastningsskatt
inkomstskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löenligt lagen (1990:661) om neskatt enligt lagen (1991:687)
avkastningsskatt
p å om särskild löneskatt på penpensionsmedel, särskild löneskatt sionskostnader samt mervärdesenligt lagen (1991:687) om skatt enligt mervärdesskattelagen
särskild löneskatt på pensions- (1994:200) i fall då aktiebolag
kostnader samt mervärdesskatt upplösts genom avregistrering
enligt
mervärdesskattelagen enligt punkt 5 eller 6 av över(1994:200) i fall då aktiebolag gångsbestämmelserna till lagen
upplösts genom avregistrering (1994:802) om ändring i aktieboenligt punkt 5 eller 6 av över- lagslagen (1975:1385).
gångsbestämmelserna till lagen
(1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385).
2§
Lagen tillämpas om verksamheten i ett sådant aktiebolag som avses
i 1 § tas över av en fysisk person, delägare i ett enkelt bolag, ett
dödsbo, ett handelsbolag, en ekonomisk förening eller ett aktiebolag
(övertagaren) under förutsättning att
1. aktiebolaget sedan ingången
1. aktiebolaget sedan ingången
av år 1995 i mer än obetydlig av år 1995 i mer än obetydlig
omfattning har bedrivit närings- omfattning har bedrivit närings-
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verksamhet som avses i 21 § verksamhet som avsågs i 21 §
kommunalskattelagen (1928:370), den upphävda kommunalskattelagen (1928:370),
2. övertagaren har tagit över aktiebolagets hela verksamhet och
fortfarande bedriver denna vid utgången av det beskattningsår då den
övertagna verksamheten skall redovisas första gången, och
3. aktiebolaget har upprättat en balansräkning med anledning av
övertagandet.
Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller vidare att den
eller de personer som har tagit över aktiebolagets verksamhet ägde
aktierna i bolaget, direkt eller indirekt, vid utgången av år 1995. Ä r det
fråga om flera personer, krävs dessutom att de skall ha ägt lika stora
andelar vid utgången av år 1995 som vid övertagandet. Skillnader som
beror på arv, testamente eller bodelning med anledning av en makes
död utgör dock inte hinder för lagens tillämpning.
11 §
Ö vertagaren övertar aktiebolagets rätt till avdrag enligt lagen
(1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet med de
begränsningar som följer av andra stycket.
Har aktiebolaget genomgått en ägarförändring inom fem år före det
beskattningsår då övertagandet sker har övertagaren rätt till avdrag för
gammalt underskott först vid taxeringen för det sjätte beskattningsåret
efter ägarförändringen. Detta gäller om
1. övertagaren är ett annat aktiebolag eller en ekonomisk förening,
2. övertagaren vid tiden för övertagandet även bedriver annan
verksamhet eller
3. övertagaren är ett handelsbolag som helt eller delvis ägs av ett
företag som avses i 3 § första stycket lagen om avdrag för underskott
av näringsverksamhet.
I fråga om fysisk person medFysiska personer får inte dra
ges inte avdrag för underskott av underskott enligt 57 kap. 2 och
enligt bestämmelserna i 46 § 1 3
§§
inkomstskattelagen
mom. första stycket kommunal- (1998:000).
skattelagen (1928:370).
Underskott som avses i 2 § 14
mom. första stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt får tas över av aktiebolag,
ekonomisk förening eller handelsbolag. Avdragsrätten för sådant underskott är för han-
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delsbolag begränsad till 70 procent av underskottet.
18 §
Beteckningar i denna lag som
Beteckningar i denna lag som
förekommer i kommunalskattela- förekommer i inkomstskattelagen
gen (1928:370) och i lagen (1998:000) har samma betydelse
(1947:576) om statlig inkomst- som i den lagen.
skatt har samma betydelse som i
de lagarna.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.

1

Senaste lydelse av
4 § lrr 15.5.1997
7 § lrr 15.5.1997
13 § lrr 15.5.1997.

|

|

SOU 1997:77

Författningsförslag

223

224

Författningsförslag

SOU 1997:77

66 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering
av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen
Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
10 §
Registret skall innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.
För varje ledamot skall följande uppgifter registreras.
A r t a v å t a g a n d e e l l e r e k onomiskt intresse

2. Ä gande, helt eller delvis, av
näringsfastighet enligt 1 kap. 5 §
kommunalskattelagen
(1928:370).

Up pgifter som skall regi streras

Fastighetens beteckning.

Föreslagen lydelse
10 §
Registret skall innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.
För varje ledamot skall följande uppgifter registreras.
A r t a v å t a g a n d e e l l e r e k onomiskt intresse

2. Ä gande, helt eller delvis, av
näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1998:000).

Up pgifter som skall regi streras

Fastighetens beteckning.
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67 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1996:1030) om
underhållsstöd
Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 §
Den bidragsskyldiges inkomst
Den bidragsskyldiges inkomst
enligt 24 § beräknas i enlighet enligt 24 § beräknas i enlighet
med det senast fattade taxerings- med det senast fattade taxeringsbeslutet enligt 4 kap. 2 § taxe- beslutet enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) och med ringslagen (1990:324) och med
utgångspunkt i
utgångspunkt i
1. inkomst av tjänst enligt 34 §
1. överskott av tjänst enligt 10
k o m m u n a l s k a t t e l a g e n kap. 14 § inkomstskattelagen
(1928:370),
(1998:000),
2. intäkt av kapital enligt 3 § 1
2. intäkter av kapital enligt 41
mom. lagen (1947:576) om kap. 1 § inkomstskattelagen, och
statlig inkomstsskatt, och
3. inkomst av näringsverk3. överskott av näringsverksamhet enligt 25 § kommunal- samhet beräknat enligt andra
skattelagen justerad enligt andra stycket.
stycket.
Inkomsten av näringsverkÖ verskottet eller underskottet
samhet skall ökas med belopp av näringsverksamhet enligt 14
med vilket inkomst av närings- kap. 23 § inkomstskattelagen
verksamhet har minskats genom skall ökas med
avdrag för
a) underskott från tidigare
a) avdrag för underskott för
beskattningsår,
tidigare beskattningsår enligt 39
kap. inkomstskattelagen,
b) utgift för egen pension intill
b) avdrag enligt 16 kap. 31 §
ett halvt basbelopp enligt 1 kap. 6 inkomstskattelagen för utgift för
§ lagen (1962:381) om allmän egen pension intill ett halvt basförsäkring,
belopp enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring,
c) avdrag för avsättning till
c) avsättning till periodise- periodiseringsfond enligt 27 kap.
ringsfond,
inkomstskattelagen, och
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d) ökning av expansionsmedel, och
minskas med belopp med vilket inkomst av näringsverksamhet har ökats genom
a) återföring till beskattning
av avdrag för avsättning till
periodiseringsfond, och
b) minskning av expansionsmedel.

Författningsförslag

d) avdrag för avsättning till
expansionsfond enligt 30 kap.
inkomstskattelagen,
minskas med

a) återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond, och
b) återfört avdrag för avsättning till expansionsfond.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången i
fråga om 2001 års taxering.
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68 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1996:1231) om
skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid
1997–2001 års taxeringar
Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1996:1231) om skattereduktion
för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997–2001 års taxeringar skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1
I fråga om skattereduktion enI fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som ligt denna lag tillämpas vad som
gäller i fråga om sådan skattere- gäller i fråga om sådan skattereduktion som avses i 11 kap. 11 § duktion som avses i 59 kap. 10 §
s k a t t e b e t a l n i n g s l a g e n inkomstskattelagen (1998:000)
(1997:000) om inte annat är före- om inte annat är föreskrivet.
skrivet.
Skattereduktion enligt denna
Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den skattskyllag tillgodoräknas den skattskyl- dige före skattereduktion enligt
dige före skattereduktion enligt inkomstskattelagen.
lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,
skattereduktion enligt lagen
(1995:1623) om skattereduktion
för riskkapitalinvesteringar och
skattereduktion enligt uppbördslagen.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas vid 2001 års
taxering.

1

Lydelse enligt prop. 1996/97:100.
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69 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1997:000) om statlig
förmögenhetsskatt
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:000) om statlig
förmögenhetsskatt
dels att nuvarande 22 § skall betecknas 24 §,
dels att 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14 och 21 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 22 § skall sättas närmast före 24 §,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 22 och 23 §§, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Förmögenhetsskatt skall betalas till staten enligt bestämmelserna i
denna lag.
Bestämmelser om skattemyndigheter och förfarandet vid taxering
till statlig förmögenhetsskatt finns i taxeringslagen (1990:324).
Begrepp som används i denna
Begrepp som används i denna
lag har samma betydelse som i lag har samma betydelse som i
k o m m u n a l s k a t t e l a g e n inkomstskattelagen (1998:000)
(1928:370)
och
lagen och omfattar också motsvarande
(1947:576) om statlig inkomst- utländska företeelser om inte
skatt samt omfattar också annat anges eller framgår av sammotsvarande utländska företeelser manhanget.
om inte annat anges eller framgår
av sammanhanget.
3§
Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall som
tillgång tas upp
1. privatbostadsfastighet och
1. privatbostadsfastighet och
privatbostad som avses i 5 § privatbostadsrätt,
kommunalskattelagen
(1928:370),
2. privatbostadsfastighet på
2. småhus med tillhörande
lantbruksenhet som på ägarens tomtmark på lantbruksenhet som
begäran räknas som näringsfas- på grund av ägarens begäran entighet enligt 5 § sjunde stycket ligt 2 kap. 9 § första stycket inkommunalskattelagen,
komstskattelagen (1998:000) är
näringsfastighet,
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3. den del av en näringsfastighet som inrymmer en bostadslägenhet
som används eller är avsedd att användas av fastighetsägaren för eget
eller närståendes boende,
4. aktie i ett aktieslag som är inregistrerat vid börs i det land där
aktiebolaget är hemmahörande med undantag för huvuddelägares aktie,
5. aktie i ett aktieslag som inte är marknadsnoterat i det land där
aktiebolaget är hemmahörande med undantag för huvuddelägares aktie,
6. annan inte marknadsnoterad
6. annan delägarrätt än aktie
delägarrätt som avses i 27 § 1 som är jämförlig med aktie och
mom. lagen (1947:576) om stat- som inte är marknadsnoterad
lig inkomstskatt än aktie samt samt andel i handelsbolag och
andel i handelsbolag och euro- europeisk ekonomisk intressepeisk ekonomisk intressegruppe- gruppering med undantag för
ring med undantag för andel i andel i juridisk person till den del
juridisk person till den del den den juridiska personen är skattjuridiska personen är skattskyldig, skyldig,
7. annan marknadsnoterad tillgång som avses i 27 § 1 mom.
7. annan marknadsnoterad dellagen om statlig inkomstskatt än ägarrätt än aktie, marknadsnoaktie samt marknadsnoterad till- terad fordringsrätt och markgång som avses i 29 § 1 mom., nadsnoterad tillgång som avses i
30 § 1 mom. och 31 § samma lag, 49 kap. inkomstskattelagen,
8. livförsäkring med undantag för
a) pensionsförsäkring som
a) pensionsförsäkring samt
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 ran i pengar och liknande betalbetalningsmedel med undantag för ningsmedel med undantag för
behållning på pensionssparkonto behållning på pensionssparkonto,
enligt 1 kap. 2 § lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande,
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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 såom tillgången inte ingår i sådan näringsverksamhet som avses dan näringsverksamhet som avses
i 21 § kommunalskattelagen i i 13 kap. 1, 2 eller 12 § inannat fall än enligt 2 och 3.
komstskattelagen i annat fall än
enligt 2 och 3.
Med huvuddelägares aktie avses dels aktie i ett aktiebolag i vilket
aktier har marknadsnoterats första gången efter utgången av år 1996,
dels aktie i ett aktiebolag i 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. Ö vergår äganderätten till sådan
aktie till huvuddelägarens barn eller barnbarn undantas aktien från
skatteplikt även för dessa förvärvare.
Med huvuddelägare avses sådan aktieägare som, ensam eller tillsammans med närstående, vid tidpunkten för marknadsnotering eller
inregistrering som avses i andra stycket innehade aktier direkt eller
indirekt motsvarande minst 25 procent av röstvärdet för aktierna i
bolaget. 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 näringsverk1. skuld i sådan näringsverksamhet som avses i 21 § kommu- samhet som avses i 13 kap. 1, 2
nalskattelagen (1928:370) med eller 12 § inkomstskattelagen
undantag för skuld hänförlig till (1998:000) med undantag för
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stycket 2 och 3,
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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 juridiska
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 § uppbördslagen (1953:272) som ännu inte
debiterats.
6§
Förmögenhetsskatt för skattepliktig förmögenhet skall betalas av
1. fysisk person som är bosatt
1. fysisk person som är obei Sverige vid beskattningsårets ut- gränsat skattskyldig vid beskattgång,
ningsårets utgång,
2. dödsbo efter den som vid
2. dödsbo efter den som vid
sin död var bosatt i Sverige,
sin död var obegränsat skattskyldig,
3. fysisk person som enligt
69 § kommunalskattelagen
(1928:370) behandlas som en i
Sverige bosatt person,
4. svensk förening eller
3. svensk förening eller
svenskt samfund utom till den del svenskt samfund utom till den del
en medlem genom sin andel har en medlem genom sin andel har
del i dess förmögenhet,
del i dess förmögenhet,
5. svensk stiftelse.
4. svensk stiftelse.
Som bosatt i Sverige anses i
En fysisk person som inte är
denna lag även fysisk person som svensk medborgare och som visstadigvarande vistas här. Fysisk tas i Sverige under en begränsad
person som inte är svensk med- tid av högst tre år behandlas inte
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borgare och som vistas i Sverige
under en begränsad tid av högst
tre år anses inte bosatt i Sverige.
Juridisk person som avses i
7 § 3–6 eller 10 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt är inte skattskyldig.
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som obegränsat skattskyldig.

Juridisk person som avses i 7
kap. 2 §, 3 § första stycket, 5 §
första stycket, 14–16, 18 eller
19
§
inkomstskattelagen
(1998:000) är inte skattskyldig.

7§
Fysisk person som inte är boEn fysisk person som inte är
satt i Sverige vid beskattnings- obegränsat skattskyldig vid beårets utgång skall betala för- skattningsårets utgång skall betala
mögenhetsskatt för skattepliktig förmögenhetsskatt för skatteplikförmögenhet avseende i Sverige tig förmögenhet avseende i Svebelägen tillgång som anges i 3 § rige belägen tillgång som anges i
första stycket 1 och 2.
3 § första stycket 1 och 2.
11 §
Privatbostad som innehas av
Privatbostadsrätt tas upp till
medlem i en bostadsrättsförening ett värde som motsvarar medlemeller i en bostadsförening eller mens eller delägarens andel i föreav delägare i ett bostadsaktie- ningens eller bolagets behållna
bolag tas upp till ett värde som förmögenhet. Denna förmögenhet
motsvarar medlemmens eller del- bestäms med utgångspunkt i ett
ägarens andel i föreningens eller värde på föreningens eller bolabolagets behållna förmögenhet. gets fastighet beräknat enligt 10 §
Denna förmögenhet bestäms med och med hänsyn till föreningens
utgångspunkt i ett värde på före- eller bolagets övriga tillgångar
ningens eller bolagets fastighet och skulder enligt bokslutet för
beräknat enligt 10 § och med det räkenskapsår som avslutats
hänsyn till föreningens eller bo- närmast före den 1 juli under belagets övriga tillgångar och skul- skattningsåret.
der enligt bokslutet för det räkenskapsår som avslutats närmast
före den 1 juli under beskattningsåret.

12 §
Marknadsnoterad tillgång som
Marknadsnoterad delägarrätt
avses i 27 § 1 mom., 29 § 1 mom., och fordringsrätt samt mark30 § 1 mom. och 31§ lagen nadsnoterad tillgång som avses i
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skall värdet ökas med sådan
avkastning.
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49 kap. inkomstskattelagen
(1998:000) tas upp till det vid
beskattningsårets utgång senast
noterade värdet. Om det noterade
värdet inte omfattar upplupen avkastning skall värdet ökas med
sådan avkastning.

14 §
Vid värdering av aktie och
Vid värdering av aktie och
annan delägarrätt som avses i därmed jämförlig annan delägar27 § 1 mom. lagen (1947:576) rätt som inte är marknadsnoterad
om statlig inkomstskatt och som samt andel i handelsbolag och
inte är marknadsnoterad samt an- europeisk ekonomisk intressedel i handelsbolag och europeisk gruppering beaktas tillgångar och
ekonomisk intressegruppering be- skulder i den juridiska personen i
aktas tillgångar och skulder i den den omfattning som skulle ha gällt
juridiska personen i den omfatt- om de innehafts direkt av
ning som skulle ha gällt om de delägaren. Om tillgången eller
innehafts direkt av delägaren. Om skulden ingår i sådan näringstillgången eller skulden ingår i verksamhet som avses i 13 kap. 1,
sådan näringsverksamhet som 2 eller 12 § inkomstskattelagen
avses i 21 § kommunalskattela- (1998:000) hos den juridiska
gen (1928:370) hos den juridiska personen anses detsamma gälla
personen anses detsamma gälla för delägaren, dock inte i fråga om
för delägaren, dock inte i fråga om tillgång som för delägaren vid
tillgång som för delägaren vid direkt innehav omfattas av 3 §
direkt innehav omfattas av 3 § första stycket 1 och därtill hänförsta stycket 1 och därtill hän- förlig skuld.
förlig skuld.
Har en andel i ett handelsbolag eller i en europeisk ekonomisk
intressegruppering ett negativt värde, får detta beaktas av delägare eller
medlem som inte har förbehållit sig ett begränsat ansvar för bolagets
eller grupperingens förbindelser.
21 §
Sambeskattning skall ske av
Sambeskattning skall ske av
makar som levt tillsammans under makar som levt tillsammans under
beskattningsåret samt av föräldrar beskattningsåret samt av föräldrar
och deras hemmavarande under- och deras hemmavarande underåriga barn.
åriga barn. Fosterbarn anses inte
som hemmavarande barn.

|

|

SOU 1997:77

Författningsförslag

Den skattepliktiga förmögenheten beräknas för var och en för sig.
Om ett barn inte skall lämna självdeklaration för beskattningsåret enligt
2 kap. 4 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,
räknas dock barnets tillgångar och skulder in i föräldrarnas
skattepliktiga förmögenheter.
Den beskattningsbara förmögenheten beräknas gemensamt för de
personer som skall sambeskattas. Om skulderna överstiger värdet av
tillgångarna vid beräkning av en persons skattepliktiga förmögenhet
avräknas underskottet vid beräkning av den beskattningsbara förmögenheten. Skatten beräknas och fördelas på dessa personer efter
förhållandet mellan deras skattepliktiga förmögenheter.
Vid sambeskattning tillämpas
bestämmelserna i 65 § kommunalskattelagen (1928:370) och
punkt 2 av anvisningarna till den
paragrafen. Fosterbarn anses
dock inte som hemmavarande
barn.
22 §
Vid sambeskattning tillämpas
2 kap. 20 § inkomstskattelagen
(1998:000).
Sambeskattning sker inte av
makar som ingått äktenskap under beskattningsåret, om det inte
följer av första stycket. Med att
äktenskap ingås likställs i sådana fall som avses i första stycket
den händelse som medför att
personerna skall likställas med
äkta makar.
Sambeskattning sker av makar det beskattningsår under vilket ena maken dör, om makarna
levde tillsammans.
Om det i annat fall har inträffat ändring i något förhållande
som har betydelse för om sambeskattning skall ske, bedöms
frågan efter förhållandena under
den större delen av beskattningsåret.

235

236

Författningsförslag

SOU 1997:77

23 §
Frågan om barns ålder och
om de är hemmavarande bedöms
efter förhållandena den 1 november beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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70 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1997:000) om begränsning
av skatt
Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 4 §§ lagen (1997:000) om
begränsning av skatt skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall statlig
inkomstskatt och förmögenhetsskatt begränsas enligt bestämmelserna
i denna lag.
Begrepp som används i denna
Begrepp som används i denna
lag har samma betydelse som i lag har samma betydelse som i
k o m m u n a l s k a t t e l a g e n inkomstskattelagen (1998:000)
(1928:370), lagen (1947:576) och lagen (1997:000) om statlig
om statlig inkomstskatt och lagen förmögenhetsskatt om inte annat
(1997:000) om statlig förmögen- anges eller framgår av sammanhetsskatt om inte annat anges eller hanget.
framgår av sammanhanget.
2§
Begränsning av skatt skall ske
Begränsning av skatt skall ske
endast för fysisk person som är endast för fysisk person som är
bosatt i Sverige under någon del obegränsat skattskyldig under
av beskattningsåret eller för döds- någon del av beskattningsåret
bo efter den som vid sin död var eller för dödsbo efter den som vid
bosatt i Sverige.
sin död var obegränsat skattskyldig.
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
(1997:000) om statlig förmögenhetsskatt beräknas skattebeloppet som
summan av deras sammanlagda skatter om beskattningsbar
förmögenhet uppkommer vid sambeskattningen.
Ä r den skattskyldige berättiÄ r den skattskyldige berättigad till nedsättning av statlig in- gad till nedsättning av statlig inkomstskatt, kommunal inkomst- komstskatt, kommunal inkomst-
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skatt eller förmögenhetsskatt genom skattereduktion som avses i
2 § 4 mom. uppbördslagen
(1953:272) eller genom avräkning
av utländsk skatt enligt särskilda
föreskrifter, beräknas skattebeloppet som om skattereduktion
eller avräkning av skatt inte hade
skett.
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skatt eller förmögenhetsskatt genom skattereduktion som avses i
59 kap. 10 eller 10 a § inkomstskattelagen (1998:000) eller genom avräkning av utländsk skatt
enligt särskilda föreskrifter, beräknas skattebeloppet som om
skattereduktion eller avräkning av
skatt inte hade skett.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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71 Förslag till
Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:000)
Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:000)
dels att 11 kap. 11 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 kap. 11 § skall utgå,
dels att 1 kap. 5 och 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 13 §, 5 kap.
2, 3, 4, 9 och 11 §§, 8 kap. 4, 5 , 17, 19 och 23 §§, 9 kap. 2 § och 11
kap. 9, 12 och 14 §§ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
5§
Vad som sägs i denna lag om
juridiska personer gäller även
svenska värdepappersfonder.

Vad som sägs i denna lag om handelsbolag gäller, om inte annat
föreskrivs, även europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).
6§
I denna lag avses med
arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete,
arbetstagare: den som tar emot ersättning för arbete,
b e s k a t t n i n g s å r:
b e s k a t t n i n g s å r:
beskattningsår enligt kommunal- beskattningsår enligt inkomstskatskattelagen (1928:370), lagen telagen (1998:000) eller mervär(1947:576) om statlig inkomst- desskattelagen (1994:200) eller, i
skatt eller mervärdesskattelagen fråga om skatt som inte avses i
(1994:200) eller, i fråga om skatt någon av de nämnda lagarna,
som inte avses i någon av de kalenderåret för vilket skatten
nämnda lagarna, kalenderåret för skall betalas,
vilket skatten skall betalas,
inkomstår: kalenderåret före taxeringsåret,
n är i n g s v e r k s a m h e t :
n är i n g s v e r k s a m h e t :
verksamhet av sådant slag att verksamhet av sådant slag att
intäkt i verksamheten, om den är intäkt i verksamheten enligt beskattepliktig här i landet, enligt stämmelserna i 13 kap. inkomstbestämmelserna i 22 § kommu- skattelagen räknas till inkomstnalskattelagen eller 2 § 1 mom. slaget näringsverksamhet för den
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lagen om statlig inkomstskatt
räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver
verksamheten eller, när verksamheten bedrivs av ett handelsbolag,
för någon delägare i bolaget,
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som bedriver verksamheten eller,
när verksamheten bedrivs av ett
handelsbolag, för någon delägare
i bolaget,

överskjutande ingående mervärdesskatt: den del av ingående
mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.
2 kap.
1§
Beslut enligt denna lag som
Beslut enligt denna lag som
rör en fysisk person fattas av rör en fysisk person fattas av
skattemyndigheten i det län där skattemyndigheten i det län där
den fysiska personen författ- den fysiska personen har sin
ningsenligt skall vara folkbok- hemortskommun det år då besluförd den 1 november året före det tet skall fattas. För den som på
år då beslutet skall fattas.
grund av väsentlig anknytning
För den som har varit bosatt till Sverige är obegränsat skatteller stadigvarande vistats här i skyldig enligt 3 kap. 3 § första
landet under någon del av det år stycket 3 inkomstskattelagen
då beslut skall fattas men som (1998:000) fattas beslut i stället
inte skall ha varit folkbokförd här av skattemyndigheten i det län
den 1 november året före fattas där den skattskyldige hade sin
beslut av skattemyndigheten i det hemortskommun föregående år.
län där den fysiska personen först
Bestämmelserna i första stycvarit bosatt eller stadigvarande ket gäller inte om annat följer av
vistats.
3–5 §§. Om behörig myndighet
För den som skall anses bo- inte finns, fattas beslut av
satt här i landet på grund av så- Skattemyndigheten i Stockholms
dan väsentlig anknytning som län.
avses i punkt 1 andra stycket av
Med hemortskommun för ett
anvisningarna till 53 § kommu- visst år avses den kommun där
nalskattelagen (1928:370), fat- den fysiska personen skulle vara
tas beslut av skattemyndigheten folkbokförd den 1 november
i det län där den kommun ligger föregående år. För den som är
till vilken anknytningen var star- bosatt eller stadigvarande vistas
kast under året före det år då här i landet under någon del av
beslutet skall fattas.
året men som inte skulle ha varit
Första–tredje styckena gäller folkbokförd här den 1 november
inte om annat följer av 3–5 §§. året före, avses med hemortskomOm behörig myndighet inte finns, mun den kommun där den fysiska
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fattas beslut av Skattemyndigheten i Stockholms län.
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personen först är bosatt eller stadigvarande vistas under året. För
den som på grund av väsentlig
anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap.
3 § första stycket 3 inkomstskattelagen, avses med hemortskommun den kommun till vilken
anknytningen är starkast under
året.

3 kap.
1§
Skattemyndigheten skall registrera
1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala
arbetsgivaravgifter, och
2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
med undantag av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv
av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2
mervärdesskattelagen.
En fysisk person skall för visst
En fysisk person skall för visst
år vara registrerad hos den år vara registrerad hos den
skattemyndighet som enligt 2 kap. skattemyndighet som enligt 2 kap.
1 § första–tredje styckena är 1 § första och tredje styckena är
behörig att fatta beslut som rör behörig att fatta beslut som rör
den personen.
den personen.
En juridisk person skall för visst år vara registrerad hos den
skattemyndighet som den 1 november året före enligt 2 kap. 2 §
första–tredje styckena var behörig att fatta beslut som rör den
personen. Om inte någon skattemyndiget var behörig att fatta beslut
som rör den juridiska personen vid nämnda tidpunkt, skall registreringen ske hos den skattemyndighet som därefter först fick sådan
behörighet.
I samband med ett beslut enligt 2 kap. 5 § får beslutas att registreringen skall ske hos den skattemyndighet som tar över behörigheten att
fatta beslut.
4 kap.
13 §
Skattemyndigheten skall återkalla en F-skattsedel, om innehavaren
1. begär att skattsedeln skall återkallas,
2. upphör att bedriva näringsverksamhet här i landet,
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3. inte följer villkor som har meddelats enligt 9 § eller på annat sätt
missbrukar sin F-skattsedel och missbruket inte är obetydligt,
4. inte följer ett föreläggande att lämna särskild självdeklaration
eller, i fråga om handelsbolag, uppgifter som avses i 2 kap. 25 § lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, eller endast
lämnar en handling med så bristfälligt innehåll att den uppenbarligen
inte kan ligga till grund för taxering,
5. brister i redovisning eller betalning av skatt enligt denna lag i en
utsträckning som inte är obetydlig,
6. har meddelats näringsförbud,
7. är i konkurs,
8. är eller har varit företags8. är eller har varit företagsledare i ett fåmansföretag eller i ledare i ett fåmansföretag eller i
ett fåmansägt handelsbolag och ett fåmanshandelsbolag och det
det finns eller fanns förutsätt- finns eller fanns förutsättningar
ningar att återkalla företagets eller att återkalla företagets eller bolabolagets F-skattsedel på grund av gets F-skattsedel på grund av ett
ett förhållande som kan hänföras förhållande som kan hänföras till
till företagsledaren, eller
företagsledaren, eller
9. är ett fåmansföretag eller ett
fåmansägt handelsbolag och en
9. är ett fåmansföretag eller ett
företagsledare i företaget eller fåmanshandelsbolag och en
bolaget har handlat på ett sådant företagsledare i företaget eller
sätt att en F-skattsedel inte får bolaget har handlat på ett sådant
utfärdas för företagsledaren på sätt att en F-skattsedel inte får
grund av ett förhållande som utfärdas för företagsledaren på
avses i 3–8.
grund av ett förhållande som
avses i 3–8.
5 kap.
2§
Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 3–5 §§, göras från
kontant ersättning för arbete.
Med ersättning för arbete likställs i denna lag
1. pension,
2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,
3. sådan ersättning vid sjuk3. annan ersättning än livdom eller olycksfall som avses i ränta på grund av sjuk- eller
32 § 1 mom. första stycket e och olycksfallsförsäkring som teckg
kommunalskattelagen nats i samband med tjänst,
(1928:370) samt ersättning som
4. engångsbelopp på grund
avses i tredje stycket samma av personskada,
moment,
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4. sjukpenning och annan ersättning som avses i punkt 11 av
anvisningarna till 22 § och punkt
12 av anvisningarna till 32 §
kommunalskattelagen,
5. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i
näringsverksamhet,
6. undantagsförmåner och
sådant periodiskt understöd eller
sådan liknande periodisk utbetalning för vilken givaren enligt 23 §
kommunalskattelagen är berättigad till avdrag, och
7. behållning på pensionssparkonto som skall avskattas enligt
32 § 1 mom. första stycket j
kommunalskattelagen på grund
av att pensionssparavtalet har
upphört att gälla eller att behållningen tagits i anspråk vid utmätning, konkurs eller ackord.

Författningsförslag

5. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 20,
26, 27, 29 och 30 §§ samt 15
kap. 13 § inkomstskattelagen
(1998:000),
6. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i
näringsverksamhet,
7. undantagsförmåner och
sådant periodiskt understöd eller
sådan liknande periodisk utbetalning som givaren skall dra av i
inkomstslaget näringsverksamhet
enligt inkomstskattelagen, och
8. behållning på pensionssparkonto som skall avskattas enligt
53 kap. 30 § inkomstskattelagen.

3§
Skatteavdrag skall inte göras, om
1. ersättningen är mindre än 100 kronor,
2. det kan antas att det som utbetalaren kommer att betala ut till
mottagaren under inkomståret inte uppgår till 1 000 kronor,
3. utbetalarens sammanlagda ersättning för arbete till mottagaren
understiger 10 000 kronor under inkomståret och utbetalaren är en
fysisk person eller ett dödsbo samt vad som betalas ut inte utgör utgift
i en av utbetalaren bedriven näringsverksamhet,
4. ersättningen betalas ut till
4. ersättningen betalas ut till
en idrottsutövare av en sådan en idrottsutövare av en sådan
ideell förening som avses i 7 § 5 ideell förening som avses i 7 kap.
mom. lagen (1947:576) om stat- 7 § första stycket inkomstskattelig inkomstskatt och som har till lagen (1998:000) och som har till
huvudsakligt syfte att främja huvudsakligt syfte att främja
idrottslig verksamhet och ersätt- idrottslig verksamhet och ersättningen under inkomståret under- ningen under inkomståret understiger ett halvt basbelopp enligt stiger ett halvt basbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän för- lagen (1962:381) om allmän försäkring,
säkring,
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5. ersättningen betalas ut av ett handelsbolag till en delägare i
bolaget,
6. ersättningen är familjebidrag till någon som tjänstgör inom
totalförsvaret, eller
7. ersättningen är sjukpenning
7. ersättningen är sjukpenning
eller annan ersättning som avses i eller annan ersättning som avses i
punkt 11 av anvisningarna till 15 kap. 13 § inkomstskattelagen
22 § kommunalskattelagen till mottagare som debiterats
(1928:370) till mottagare som preliminär skatt för inkomståret.
debiterats preliminär skatt för
inkomståret.
4§
Skatteavdrag skall inte göras från ersättning som betalas ut till
1. staten, landsting, kommuner, kommunalförbund eller kyrkliga
kommuner,
2. fysiska personer som inte är
2. fysiska personer som inte är
bosatta i Sverige,
obegränsat skattskyldiga i
Sverige,
3. utländska juridiska personer, eller
4. mottagare som visar upp ett sådant beslut om befrielse från
skatteavdrag som avses i 10 eller 11 §.
Första stycket 2 och 3 gäller inte, om ersättningen betalas ut för
näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe här
i landet.
9§
Skatteavdrag skall inte göras från
1. ränta på ett konto, om räntan är mindre än 100 kronor,
2. ränta eller utdelning till juridiska personer, med undantag för
svenska dödsbon,
3. ränta eller utdelning till
3. ränta eller utdelning till
fysiska personer som inte är bo- fysiska personer som inte är obesatta i Sverige,
gränsat skattskyldiga i Sverige,
4. ränta eller utdelning som enligt dubbelbeskattningsavtal är helt
undantagen från beskattning i Sverige,
5. ränta på ett förfogarkonto som avses i 3 kap. 57 § lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, om räntan är
mindre än 1 000 kronor,
6. ränta på ett konto för klientmedel,
7. ränta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det är
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okänt för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta
och utbetalaren därför skall redovisa hela beloppet i kontrolluppgift
enligt 3 kap. 22 § sista stycket lagen om självdeklaration och
kontrolluppgifter, eller
8. ränta eller utdelning som ett utländskt företag skall lämna
kontrolluppgift för enligt 3 kap. 32 b § lagen om självdeklaration och
kontrolluppgifter.
11 §
Skattemyndigheten får, utom i de fall som avses i tredje stycket,
besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall göras för
1. en arbetstagare som är bo1. en arbetstagare som är obesatt här i landet men utför arbete gränsat skattskyldig här i landet
i en annan stat som Sverige har men utför arbete i en annan stat
träffat överenskommelse med för som Sverige har träffat överensundvikande av att preliminär skatt kommelse med för undvikande av
tas ut i mer än en av staterna, eller att preliminär skatt tas ut i mer än
en av staterna, eller
2. en arbetstagare som är bosatt i en sådan stat som anges under 1
men utför arbete här i landet.
En förutsättning för beslut enligt första stycket är att avdrag för
preliminär skatt på grund av arbetet görs i den andra staten.
Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten skall tas
ut och om Riksskatteverket träffar överenskommelse med behörig
myndighet i den andra staten om att skatten skall tas ut där, får
Riksskatteverket besluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall
göras.
8 kap.
4§
Skatteavdrag skall, om inte
Skatteavdrag skall, om inte
annat följer av 9 §, göras enligt annat följer av 9 §, göras enligt
särskilda skattetabeller från sjuk- särskilda skattetabeller från sjukpenning och annan ersättning som penning och annan ersättning som
avses i punkt 11 av anvis- avses i 11 kap. 20, 26 och 27 §§
ningarna till 22 § samt punkt 12 samt 15 kap. 13 § inkomstförsta, andra och femte styckena skattelagen (1998:000) med unav anvisningarna till 32 § kom- dantag för vårdbidrag enligt lagen
munalskattelagen (1928:370), (1962:381) om allmän försäkring.
med undantag för vårdbidrag
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
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De särskilda skattetabellerna skall för olika sjukpenninggrundande
inkomster enligt 3 kap. lagen om allmän försäkring ange det
skatteavdrag som skall göras från en viss ersättning uttryckt i procent.
I övrigt gäller bestämmelserna i 3 §.
5§
I fråga om sjöinkomst som
I fråga om sjöinkomst skall
avses i första stycket punkt 1 av skatteavdrag beräknas enligt säranvisningarna till 49 § kommu- skilda skattetabeller för sjömän.
nalskattelagen (1928:370) skall Tabellerna skall grundas på att
skatteavdrag beräknas enligt den skattskyldige har rätt till sjösärskilda skattetabeller för sjö- inkomstavdrag enligt 58 a kap.
män. Tabellerna skall grundas på inkomstskattelagen (1998:000)
att den skattskyldige har rätt till och skattereduktion enligt 59
sjöinkomstavdrag enligt 49 § kap. 10 a § samma lag. I övrigt
kommunalskattelagen och skatte- gäller bestämmelserna i 3 §.
reduktion enligt 11 kap. 11 §
andra stycket. I övrigt gäller bestämmelserna i 3 §.
17 §
Värdet av en förmån i andra
Värdet av en förmån i andra
fall skall beräknas enligt bestäm- fall skall beräknas enligt bestämmelserna i kommunalskattelagen melserna i inkomstskattelagen
(1928:370).
(1998:000).
Bestämmelserna om jämkning
Bestämmelserna om jämkning
i punkt 4 andra stycket av anvis- i 56 kap. 13 § och 13 a § första
ningarna till 42 § kommunal- stycket inkomstskattelagen får
skattelagen får dock tillämpas dock tillämpas endast i fråga om
endast i fråga om förmån av fri förmån av fri kost och efter beslut
kost och efter beslut av skatte- av skattemyndigheten.
myndigheten.
19 §
Från ersättning för ökade
Från ersättning för ökade
levnadskostnader som lämnas vid levnadskostnader som lämnas vid
sådan tjänsteresa som avses i sådan tjänsteresa som avses i 12
punkt 3 av anvisningarna till kap. 5 § inkomstskattelagen
33 § kommunalskattelagen (1998:000) skall skatteavdrag
(1928:370) skall skatteavdrag göras endast till den del ersättgöras endast till den del ersätt- ningen överstiger de schablonningen överstiger de schablon- belopp som anges i 12 kap. 9–14
belopp som anges i punkt 3 res- och 16 §§ respektive 12 kap. 20 §
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pektive 3 a eller, när det gäller
kostnad för logi, den faktiska
utgiften.
Om en tjänsteresa som avses i
punkt 3 elfte stycket av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen varar mer än två
år på samma ort eller, i fall som
avses i punkt 3 andra stycket
sjunde och åttonde meningarna
av samma anvisningar, tre år på
samma ort, skall skatteavdraget
beräknas på hela ersättningen.
Skattemyndigheten får dock, efter
ansökan av den som betalar ut
ersättningen, besluta att skatteavdrag skall göras enligt första
stycket även under en viss längre
tid.
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inkomstskattelagen eller, när det
gäller kostnad för logi, den faktiska utgiften.
Om en tjänsteresa som avses i
12 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen varar mer än
två år på samma ort eller, i fall
som avses i 12 kap. 8 § inkomstskattelagen, tre år på samma ort,
skall skatteavdraget beräknas på
hela ersättningen. Skattemyndigheten får dock, efter ansökan av
den som betalar ut ersättningen,
besluta att skatteavdrag skall
göras enligt första stycket även
under en viss längre tid.

23 §
På begäran av en utbetalare får
På begäran av en utbetalare får
skattemyndigheten besluta att skattemyndigheten besluta att
skatteavdrag skall göras utan skatteavdrag skall göras utan
hänsyn till förmån av fri hemresa hänsyn till förmån av fri hemresa
eller ersättning för kostnad för eller ersättning för kostnad för
hemresa med allmänna kommu- hemresa med allmänna kommunikationer. Detta gäller dock nikationer. Detta gäller dock
endast till den del förmånen eller endast till den del förmånen eller
ersättningen inte överstiger det ersättningen inte överstiger det
belopp som får dras av enligt belopp som får dras av enligt 12
punkt 3 b av anvisningarna till kap. 23 § inkomstskattelagen
33 § kommunalskattelagen (1998:000).
(1928:370).
9 kap.
2 §1
Skattepliktiga förmåner skall
Förmåner som skall tas upp
tas upp till ett värde som bestäms som intäkt skall tas upp till ett
i enlighet med 8 kap. 14, 15 och värde som bestäms i enlighet med
17 §§. Sådan drivmedelsförmån 8 kap. 14, 15 och 17 §§. Sådan
som avses i punkt 2 sjunde drivmedelsförmån som avses i 56
stycket av anvisningarna till 42 § kap. 6 a § inkomstskattelage n
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kommunalskattelage n
(1928:370) skall dock värderas
till marknadsvärdet.
På begäran av arbetsgivaren
får skattemyndigheten bestämma
värdet av förmånen om
1. det finns grund för jämkning
av värdet av bilförmån eller
kostförmån enligt punkt 4 andra
eller tredje stycket av anvisningarna till 42 § kommunalskatte lagen (1928:370) , eller
2. bostadsförmånsvärde som
bestäms enligt 8 kap. 15 § avviker
med mer än 10 % från det värde
som följer av 42 § första stycket
och punkt 1 andra stycket a v
anvisningarna till den paragrafen.
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(1998:000) skall dock värderas
till marknadsvärdet.
På begäran av arbetsgivaren
får skattemyndigheten bestämma
värdet av förmånen om
1. det finns grund för jämkning
av värdet av bilförmån eller
kostförmån enligt 56 kap. 13 och
13 a §§ inkomstskattelagen , eller

2. bostadsförmånsvärde som
bestäms enligt 8 kap. 15 § avviker
med mer än 10 % från det värde
som följer av 56 kap. 1 och 14
§§ inkomstskattelagen.

Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren om skattemyndighetens beslut.
11 kap.
9§
Skattemyndigheten fattar varje år beslut om skattens storlek enligt
den årliga taxeringen (grundläggande beslut om slutlig skatt ). Slutlig
skatt kan bestämmas också genom omprövningsbeslut och till följd av
beslut av domstol.
Med slutlig skatt avses sumMed slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt man av skatter och avgifter enligt
10 § minskad med skattereduktion 10 § minskad med skattereduktion
enligt 11 §.
enligt 59 kap. 10–10 b §§
inkomstskattelagen (1998:000) .
12 §
När den slutliga skatten beNär den slutliga skatten bestäms gäller att
stäms gäller att egenavgifter enligt
1. kommunal inkomstskat t lagen (1981:691) om socialräknas ut i en post med ledning avgifter debiteras på grundval av
av den skattesats som för in- uppgifter om försäkringsförhålkomståret gäller för den skatt- landen som lämnas av den allskyldige i hemortskommunen, männa försäkringskassan.
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och
2. egenavgifter enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter debiteras på grundval av uppgifter
om försäkringsförhållanden som
lämnas av den allmänna försäkringskassan.
14 §
Sedan den slutliga skatten har bestämts skall skattemyndigheten
göra en avstämning av skattekontot.
Innan avstämning görs skall skattemyndigheten
1. från den slutliga skatten göra avdrag för
a) debiterad F-skatt och särskild A-skatt,
b) avdragen A-skatt,
c) A-skatt som skall betalas på grund av beslut enligt 12 kap.
1 § andra stycket,
d) skatt som överförts från stat med vilken Sverige har ingått
överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt,
e) skatt som betalats enligt
e) skatt som betalats enligt
lagen (1991:586) om särlagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller enligt
omlands bosatta eller enligt
lagen (1991:591) om
lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för
särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister
utomlands bosatta artister
m.fl. för den tid under
m.fl. för den tid under
beskattningsåret då den
beskattningsåret då den
skattskyldige varit bosatt i
skattskyldige varit obeSverige eller stadigva gränsat skattskyldig i
rande vistats här,
Sverige,
2. till den slutliga skatten lägga
a) skatt som betalats tillbaka enligt 18 kap. 3 § första stycket,
b) skatt som överförts till en annan stat enligt 18 kap. 5 § första
stycket, och
c) skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen
(1990:324).

Denna lag träder i kraft den – – – .
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72 Förslag till
Lag om Forskarskattenämnden
Härigenom föreskrivs följande.
1 § Forskarskattenämnden prövar frågan om de förutsättningar som
anges i 11 kap. 18 § inkomstskattelagen (1998:000) är uppfyllda.
Nämnden är knuten till Riksskatteverket.
2 §Ordförande i Forskarskattenämnden är Riksskatteverkets generaldirektör med överdirektören i verket som personlig suppleant.
Nämnden skall i övrigt bestå av tre ledamöter, var och en med en
personlig suppleant. Av ledamöterna skall en ha särskild insikt i
beskattningsfrågor och två särskild insikt i forskningsfrågor. Motsvarande gäller deras suppleanter.
3 §Ledamöterna och deras suppleanter förordnas av regeringen för tre
år. Ordförandena i naturvetenskapliga forskningsrådet och medicinska
forskningsrådet skall gemensamt avge förslag till en ledamot jämte
suppleant, ordföranden i humanistisk-samhällsvetenskaplig a
forskningsrådet förslag till en ledamot samt generaldirektören för
närings- och teknikutvecklingsverket förslag till en suppleant.
4 § En suppleant får kallas att delta i behandlingen av ett ärende i
stället för ledamoten, om han har särskild sakkunskap inom det område
som ärendet avser.
5 §En framställning till Forskarskattenämnden skall vara skriftlig och
avse en viss forskare. Ansökan får göras, förutom av forskaren, av den
som anlitar eller avser att anlita forskaren och av arbetsgivaren i
utlandet om forskaren kvarstår i dennes tjänst.
6 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål.
Forskarskattenämnden är beslutför med ordföranden och två
ledamöter, om de är ense om beslutet.
7 §Om Forskarskattenämnden finner förutsättningarna för skattelättnader uppfyllda, skall det anges i beslutet vilken tid beslutet avser.
8 §Forskaren och den som anlitar eller avser att anlita forskaren skall
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underrättas om nämndens beslut, även om han inte är sökande.
9 § Forskarskattenämndens beslut får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången i
fråga om 2001 års taxering.
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73 Förslag till
Förordning om upphävande av kungörelsen (1928:404)
angående utbetalande av staten påförda utskylder m.m.
Härigenom föreskrivs att kungörelsen (1928:404) angående
utbetalande av staten påförda utskylder m.m. skall upphöra att gälla –
––.
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74 Förslag till
Förordning om upphävande av kungörelsen
(1935:77) angående utfärdande av bevis rörande
beskattning av rederirörelse i Sverige
Härigenom föreskrivs att kungörelsen (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige skall
upphöra att gälla – – – .
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75 Förslag till
Förordning om ändring i kungörelsen (1950:431)
med vissa föreskrifter angående taxering och
debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning
Härigenom föreskrivs att 5 och 6 §§ kungörelsen (1950:431) med
vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring
i kommunal indelning skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1
Om en del av en kommun
Om en del av en kommun
genom ändring i den kommunala genom ändring i den kommunala
indelningen överförs till en annan indelningen överförs till en annan
kommun, bildar en egen kommun kommun, bildar en egen kommun
eller ingår i en nybildad kommun eller ingår i en nybildad kommun
i annat län, skall skatte- i annat län, skall skattemyndigheten i det län inom vilket myndigheten i det län inom vilket
kommundelen enligt den äldre kommundelen enligt den äldre
indelningen är belägen, så snart indelningen är belägen, så snart
det kan ske, tillställa kommun- det kan ske, tillställa kommunstyrelsen i den kommun till vilken styrelsen i den kommun till vilken
kommundelen hör enligt den nya kommundelen hör enligt den nya
indelningen uppgift om antalet indelningen uppgift om de
skattekronor i kommundelen sammanlagda beskattningsbara
enligt taxeringen året innan förvärvsinkomsterna i kommunindelningsändringen träder i kraft. delen enligt taxeringen året innan
indelningsändringen träder i kraft.
Det som sägs i första stycket
Det som sägs i första stycket
angående uppgift om antalet angående uppgift om de sammanskattekronor enligt taxeringen lagda beskattningsbara föråret innan indelningsändringe n värvsinkomsterna enligt taxeringträder i kraft, skall tillämpas ock- en året innan indelningsändringen
så om en annan kommun i sin träder i kraft, skall tillämpa s
helhet införlivas med en annan också om en annan kommun i sin
kommun eller ingår i en nybildad helhet införlivas med en annan
kommun.
kommun eller ingår i en nybildad
kommun.
6 §2
Skattemyndighet skall också i

Skattemyndighet skall också i
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andra fall än som sägs i 5 § på begäran av kommunstyrelse lämna
uppgift om de sammanlagda
beskattningsbara
förvärvsinkomsterna eller annan uppgift
som är tillgänglig för skattemyndigheten om kommun som
berörs av ändring i kommunal indelning.

Denna förordning träder i kraft den – – – och tillämpas första
gången i fråga om 2001 års taxering.

1
2

Senaste lydelse 1992:1671.
Senaste lydelse 1992:1671.
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76 Förslag till
Förordning om ändring i skogskontoförordningen
(1954:144)
Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ skogskontoförordningen
(1954:144)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §2
Med skogskonto förstås i denMed skogskonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt na förordning ett sådant särskilt
konto i bank som anges i 1 § konto i bank som avses i 21 kap.
första stycket skogskontolagen 22
§
inkomstskattelagen
(1954:142). Vad som sägs om (1998:000). Vad som sägs om
skogskonto gäller även skogs- skogskonto gäller även skogsskadekonto.
skadekonto.
2§
Bank, som mottagit medel å
Banken skall bokföra medel
skogskonto, skall bokföra medlen på skogskonto på sådant sätt att
på sådant sätt att av bokföringen det framgår av bokföringen hur
framgår hur stort belopp stort belopp innehavaren har inskattskyldig har innestående för nestående för varje beskattningsvarje beskattningsår och varje år.
förvärvskälla.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1
2

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1988:1521.
Senaste lydelse 1988:1521.
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77 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1962:521)
om frivillig pensionsförsäkring hos
Riksförsäkringsverket
Härigenom föreskrivs att 11 och 14 §§ förordningen (1962:521) om
frivillig pensionsförsäkring hos Riksförsäkringsverket 1 skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §2
Ö nskar någon enligt punkt 1
Ö nskar någon enligt 53 kap.
av anvisningarna till 31 § kom- 3
§
inkomstkattelagen
munalskattelagen göra förbehåll (1998:000) göra förbehåll om att
om att försäkring, som annars en försäkring, som uppfyller kravarit att hänföra till pensionsför- ven för en pensionsförsäkring,
säkring, skall anses såsom kapi - skall anses som en kapitalförsäktalförsäkring, skall han i samband ring, skall han i samband me d
med inbetalning av försäk- inbetalning av försäkringsavgiften
ringsavgiften på särskild blankett på särskild blankett göra anmälan
göra anmälan om detta. Ifylld om detta. Ifylld blankett insändes
blankett insändes med post till med post till RiksförsäkringsverRiksförsäkringsverket.
ket.
14 §3
På framställning av försäkrad skall återköp av försäkring medges
om återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder uppgår till högst
10 000 kronor och pension inte har beviljats. Å terköpsvärdet vid
högsta medgivna pensionsålder beräknas efter de vid återköpstidpunkten fastställda förmånerna. Till grund för återköpsvärdet läggs
samtliga avgifter som den försäkrade erlagt till den frivilliga
pensionsförsäkringen.
Har pension beviljats skall åt erköp medges om pensionen enligt 8 §
första stycket skall betalas ut en gång om året.
Riksförsäkringsverket får även i övrigt medge återköp av försäkring
i särskilda undantagsfall.
Ö verstiger återköpsvärdet
Om Riksförsäkringsverket har
10 000 kronor och har riksför- funnit att återköp kan medges
säkringsverket funnit att återköp men detta enligt 53 kap. 17 § inkan medges, skall ärendet över- komstskattelagen (1998:000) får
lämnas till riksskatteverket för ske bara efter medgivande av

|

|
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prövning enligt punkt 1 sextonde skattemyndigheten, skall ärendet
stycket av anvisningarna till 31 § överlämnas till denna för prövk o m m u n a l s k a t t e l a g e n ning enligt nyssnämnda lagrum.
(1928:370).
Å terköpsvärdet beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1

Förordningen omtryckt 1976:1048. Senaste lydelse av förordningens rubrik
1976:1048.
2
Senaste lydelse 1993:1725.
3
Senaste lydelse 1985:973.

259

260

Författningsförslag

SOU 1997:77

78 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1976:504)
om inkomstgarantier för konstnärer
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Med årsinkomst förstås sumMed årsinkomst förstås den
man av taxerad förvärvsinkomst taxerade förvärvsinkomsten året
året före det kalenderår inkomst- före det kalenderår inkomstgarangarantin avser, och inkomst av tin avser ökad med överskott av
kapital minskad med sådant un- kapital eller minskad med underderskott i förvärvskälla som inte skott av kapital samma år. Avhar påverkat den taxerade för- drag skall ske för den inkomstvärvsinkomsten. Avdrag skall ske garanti som kan ha ingått i den
för den inkomstgaranti som kan taxerade förvärvsinkomsten.
ha ingått i förvärvskällan.
Har innehavare av inkomstgaranti inte taxerats, inte varit bosatt här
i landet eller inte varit bosatt här i landet under hela det beskattningsår,
som den taxerade förvärvsinkomsten avser, skall såsom hans
årsinkomst räknas hans faktiska inkomst under samma beskattningsår
med avdrag för den inkomstgaranti som kan ingå däri.
Visare innehavare av inkomstgaranti, att hans inkomst under
kalenderåret efter avdrag för inkomstgarantin kan väntas uppgå till
väsentligt lägre belopp än som följer av första eller andra stycket, skall
det lägre beloppet anses som hans årsinkomst.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1

Senaste lydelse 1992:1262.
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79 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1979:824) om allmänt investeringskonto
Härigenom föreskrivs att förordningen (1979:824) om allmänt
investeringskonto skall upphöra att gälla – – – .
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80 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1979:825)
om upphovsmannakonto
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1979:825) om upphovsmannakonto skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Med upphovsmannakonto förMed upphovsmannakonto förstås i denna förordning ett sådant stås i denna förordning ett sådant
särskilt konto i bank som anges i särskilt konto i bank som avses i
2 § första stycket lagen 29 kap. 1 § inkomstskattelagen
(1979:611) om upphovsmanna- (1998:000).
konto.

Denna förordning träder i kraft den – – – .
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81 Förslag till
Förordning om ändring i skatteregisterförordningen
(1980:556)
Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§ skatteregisterförordningen
(1980:556)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
4 §2
Registeransvariga myndigheter skall för de ändamål och i den
utsträckning som anges nedan på begäran lämna följande myndigheter
uppgifter på medium för automatisk databehandling.

Myndighet

Uppgifter

Ä ndamål

Centrala studiestöds- Uppgifter om innämnden
komst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, inkomst
av kapital och förmögenhet.

Kontroll av ansökningar om uppskov
med betalningen av
studiemedelsavgifter
i fråga om studiestöd
och om avskrivning
av studieskuld som
avser tid före den 1
januari 1989.

Uppgifter om inkomst av tjänst,
inkomst av näringsverksamhet, inkomst
av kapital och om registrering i sjömansregistret.

Kontroll av ansökningar om studiestöd,
om nedsättning av
årsbelopp och om
avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp.
Kontroll av ansökningar om lån till
hemutrustning för
flyktingar och vissa
andra
utlänningar
samt ärenden om
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återbetalning av sådana lån.

Riksförsäkringsverket

Uppgifter om bruttointäkt av tjänst och
avdrag från intäkten
samt uppgifter om
nettointäkt av förvärvskälla.

Kontroll av sjukpenninggrundande inkomst.

Uppgifter om pensionsgrundande inkomst med delbelopp.

Pensionsberäkning.

Uppgifter enligt 25 §
samt 26 § 1 och 3 Fastställande av unlagen (1996:1030) derhållsstöd
och
om underhållsstöd.
återbetalningsskyl dighet enligt lagen
(1996:1030) om underhållsstöd.
Uppgifter om inkomst som anges i 4 Beräkning och konoch 7 §§ lagen troll av bostadsbi(1993:737) om bo- drag.
stadsbidrag, med undantag av 4 § andra
stycket 2–4; uppgifter om förmögenhet.

Statistiska
byrån

central-

Uppgifter som skall
anges i taxeringsuppgiftsregister.

Framställning av officiell statistik enligt
lagen (1992:889) om
den officiella statistiken.

Uppgifter om kommunalt skatteunderlag.

Beräkning av utjämningsbidrag enligt 2 §
lagen (1995:1515)
om utjämningsbidrag
till kommuner och

|
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landsting och beräkning av utjämningsavgift enligt 2 § lagen
(1995:1516)
om
utjämningsavgift för
kommuner
och
landsting.
Framställning av ofUppgifter
om ficiell statistik enligt
näringsverksamhe t lagen (1992:889) om
som avses i 2 kap. den officiella statisti19, 20 och 25 §§ ken.
lagen (1990:325) om
självdeklaration och
kontrolluppgifter.
Förande av centrala
Uppgifter enligt 5 § företagsregistret.
första stycket 1 och 2
och 6 § första stycket 1 och 2 skatteregisterlagen
(1980:343), uppgifter
om telefonnummer,
uppgifter om beslut
om konkurs eller
likvidation, uppgifter
om antal lämnade
kontrolluppgifter
samt uppgifter om
inkomst av andra
förvärskällor
än
tjänst.
Förande av registret
Uppgifter från kon- över kontrolluppgiftrolluppgifter.
ter.
Uppgifterna enligt första stycket skall förses med de identifieringsuppgifter samt tekniska och administrativa uppgifter som behövs.
Underlag för uppgiftsutlämnande enligt första stycket får hämtas in
på medium för automatisk databehandling.
Föreslagen lydelse
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4§
Registeransvariga myndigheter skall för de ändamål och i den
utsträckning som anges nedan på begäran lämna följande myndigheter
uppgifter på medium för automatisk databehandling.

Myndighet

Uppgifter

Centrala studiestöds- Uppgifter om övernämnden
skott och underskott
av tjänst, näringsverksamhet och kapital samt förmögenhet.

Uppgifter om överskott och underskott
av tjänst, näringsverksamhet och kapital samt om registrering i sjömansregistret.

Ä ndamål

Kontroll av ansökningar om uppskov
med betalningen av
studiemedelsavgifter
i fråga om studiestöd
och om avskrivning
av studieskuld som
avser tid före den 1
januari 1989.
Kontroll av ansökningar om studiestöd,
om nedsättning av
årsbelopp och om
avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp.
Kontroll av ansökningar om lån till
hemutrustning för
flyktingar och vissa
andra
utlänningar
samt ärenden om
återbetalning av sådana lån.

Riksförsäkringsverket

Uppgifter om sammanlagda intäkter
och sammanlagda
avdrag i tjänst samt
uppgifter om överskott av tjänst,

Kontroll av sjukpenninggrundande inkomst.
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näringsverksamhet
och kapital.
Pensionsberäkning.
Uppgifter om pensionsgrundande inkomst med delbelopp.

Statistiska
byrån

central-

Uppgifter enligt 25 §
samt 26 § 1 och 3
lagen (1996:1030)
om underhållsstöd.

Fastställande av underhållsstöd
och
återbetalningsskyl dighet enligt lagen
(1996:1030) om underhållsstöd.

Uppgifter om inkomst som anges i
4–4 b och 7 §§ lagen
(1993:737) om bostadsbidrag, med undantag av 4 § andra
stycket 2 och 3; uppgifter om förmögenhet.

Beräkning och kontroll av bostadsbidrag.

Uppgifter som skall
anges i taxeringsuppgiftsregister.

Framställning av officiell statistik enligt
lagen (1992:889) om
den officiella statistiken.

Uppgifter om kommunalt skatteunderlag.

Beräkning av utjämningsbidrag enligt 2 §
lagen (1995:1515)
om utjämningsbidrag
till kommuner och
landsting och beräkning av utjämningsavgift enligt 2 § lagen
(1995:1516)
om
utjämningsavgift för
kommuner
och
landsting.
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Framställning av officiell statistik enligt
lagen (1992:889) om
den officiella statistiken.

Sådana uppgifter om
näringsverksamhe t
som avses i 2 kap.
19, 20 och 25 §§
lagen (1990:325) om
självdeklaration och
kontrolluppgifter.
Förande av centrala
företagsregistret.
Uppgifter enligt 5 §
första stycket 1 och 2
och 6 § första stycket
1 och 2 skatteregisterlagen
(1980:343), uppgifter
om telefonnummer,
uppgifter om beslut
om konkurs eller
likvidation, uppgifter
om antal lämnade
kontrolluppgifter
samt uppgifter om
överskott och underskott av näringsverksamhet och kapital.
Uppgifter från kontrolluppgifter.

Förande av registret
över kontrolluppgifter.

Uppgifterna enligt första stycket skall förses med de identifieringsuppgifter samt tekniska och administrativa uppgifter som behövs.
Underlag för uppgiftsutlämnande enligt första stycket får hämtas in
på medium för automatisk databehandling.

5§
Uppgifter enligt 5 och 6 §§
Uppgifter enligt 5 och 6 §§
skatteregisterlagen (1980:343) skatteregisterlagen (1980:343)
om personnummer, organisations- om personnummer, organisationsnummer, namn, firma, adress och nummer, namn, firma, adress,
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hemortskommun får på begäran
lämnas ut på medium för
automatisk databehandling till
myndighet som behöver uppgifterna för aktualisering av myndighetens register.
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hemortskommun, huvudkontor
och säte får på begäran lämnas ut
på medium för automatisk
databehandling till myndighet
som behöver uppgifterna för aktualisering av myndighetens register.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1
2

Förordningen omtryckt 1983:145.
Senaste lydelse 1996:1040.
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82 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1980:1068)
om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för
energisparlån
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1980:1068) om ändrade
bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
För det andra året av lånetiden och för varje följande år skall de n
garanterade räntesatsen höjas med
1. 0,50 procentenheter om
1. 0,50 procentenheter om
räntebidraget avser ett småhus räntebidraget avser ett småhus
som utgör privatbostad enligt 5 § som är en privatbostad enligt 2
k o m m u n a l s k a t t e l a g e n kap. 8–12 §§ inkomstskattelagen
(1928:370),
(1998:000),
2. 0,25 procentenheter om räntebidraget avser småhus i annat fall
än som anges i 1 eller flerfamiljshus.
Höjningen av den garanterade räntesatsen skall ske årligen den 1
januari i fråga om lån för småhus som anges i första stycket 1, om lånet
avser åtgärder som har utförts under något av åren 1975–1980 och om
lånet har betalats ut före år 1982.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1

Senaste lydelse 1990:1096.
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83 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1982:805)
om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Om det i en lag eller annan författning föreskrivs att ersättning för
någons inställelse i mål eller ärenden vid domstolar eller andr a
myndigheter skall betalas av allmänna medel enligt bestämmelser som
regeringen meddelar, beräknas ersättningen enligt denna förordning.
Ersättningen kan avse nödvändiga kostnader för resa (reseersättning) och uppehälle (traktamente) samt ersättning för mistad inkomst
eller annan ekonomisk förlust (ersättning för tidsspillan).
Av 19 § kommunalskattelagen
Av 8 kap. 28 § inkomstskatte(1928:370) framgår att ersättning lagen (1998:000) framgår att
enligt denna förordning för ersättning enligt denna förordning
inställelse som inte skett yrkes- för inställelse som inte skett
mässigt räknas till icke skatte- yrkesmässigt är skattefri.
pliktig inkomst.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1

Senaste lydelse 1988:323.
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84 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1983:974)
om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1983:974) om statligt
räntestöd vid förbättring av bostadshus1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Räntebidrag lämnas till ägare av hus med bostadslägenheter som
upplåts med hyres- eller bostadsrätt (bostadshus) samt till ägare av
mindre värmeanläggningar som är gemensamma för flera hyres- eller
bostadsrättshus.
I fråga om en- eller tvåfamiljsI fråga om en- eller tvåfamiljshus som upplåts med hyresrätt hus som upplåts med hyresrätt
lämnas räntebidrag endast om lämnas räntebidrag endast om
huset är beläget på fastighet som huset är beläget på fastighet som
utgör näringsfastighet enligt 5 § utgör näringsfastighet enligt 2
k o m m u n a l s k a t t e l a g e n kap. 14 § inkomstskattelagen
(1928:370).
(1998:000).

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1

Förordningen omtryckt 1990:922.
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85 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1984:692)
om det allmänna företagsregistret
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1984:692) om det
allmänna företagsregistret1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §2
I 2 § 3 avses sådana fysiska personer eller dödsbon
1. som hos en skattemyndighet har registrerats för mervärdesskatt
enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
2. som enligt 39 § uppbördslagen (1953:272) skall göra avdrag för
betalning av preliminär A-skatt som arbetstagaren har att betala
(skatteavdrag), dock inte
– sådana enskilda arbetsgivare eller dödsbon som bara ha r
arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens eller dödsboets
hushåll
– enskilda arbetsgivare som i Riksskatteverkets centrala skatte register har antecknats som tillfälliga arbetsgivare eller som annars inte
bedriver någon näringsverksamhet
3. som enligt 3 § 3 och 4 mom.
3. som enligt 3 § 3 och 4 mom.
samt 22 § uppbördslagen enligt samt 22 § uppbördslagen enligt
särskild debitering skall betal a särskild debitering skall betal a
preliminär F-skatt eller särskild preliminär F-skatt eller särskild
A-skatt
för
inkomst
av A-skatt
för
inkomst
av
näringsverksamhet enligt kom- näringsverksamhet enligt 13 kap.
munalskattelagen (1928:370),
1, 2 eller 12 § inkomstskattelagen (1998:000).
4. som har redovisat omsättning i näringsverksamhet i sin
självdeklaration överstigande det belopp som enligt 14 kap. 1 §
mervärdesskattelagen (1994:200) medför registreringsskyldighet för
sådan skatt.

Denna förordning träder i kraft den – – – .
1
2

Förordningen omtryckt 1986:549.
Senaste lydelse 1994:226.
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86 Förslag till
Förordning om ändring i
räddningstjänstförordningen (1986:1107)
Härigenom föreskrivs att 64 § räddningstjänstförordningen
(1986:1107)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

64 §
Självrisken enligt 37 § räddSjälvrisken enligt 37 § räddningstjänstlagen (1986:1102) ut- ningstjänstlagen (1986:1102) utgörs av ett belopp som motsvarar görs av ett belopp som motsvarar
två öre per skattekrona, beräknat två procent av det sammanlagda
på det sammanlagda skatteunder- skatteunderlaget som står till
laget som står till kommunens för- kommunens förfogande året före
fogande året före det år då det år då kostnaderna uppkommit.
kostnaderna uppkommit.

Denna förordning träder i kraft den – – – och tillämpas första
gången i fråga om 2001 års taxering.

1

Förordningen omtryckt 1995:502.

|

|
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87 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1990:320)
om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Härigenom föreskrivs att 9 och 14 §§ förordningen (1990:320) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9§
Hemställan enligt 17 § lagen
Hemställan enligt 17 § lagen
(1990:314) om ömsesidig hand- (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden skall räckning i skatteärenden skall
innehålla utredning om att de i 15 innehålla utredning om att de i 15
§ samma lag angivna förut- § samma lag angivna förutsättningarna för handräckning sättningarna för handräckning
föreligger. I hemställan skall vida- föreligger. I hemställan skall
re anges namn, personnummer, vidare anges namn, personnumeller organisationsnummer, adress mer, eller organisationsnummer,
och hemortskommun för den adress och hemortskommun, plats
person saken gäller. Av hem- för säte eller plats för huvudkonställan skall också framgå att det tor för den person saken gäller.
är fråga om ett skatteärende.
Av hemställan skall också framgå
att det är fråga om ett
skatteärende.
Hemställan enligt 17 § andra stycket samma lag skall därjämt e
innehålla en kort redogörelse för det svenska skatteärendet och skälet
för hemställan.
14 §
Hemställan om delgivning i
Hemställan om delgivning i
främmande stat av handlingar i ett främmande stat av handlingar i ett
svenskt skatteärende skall inne- svenskt skatteärende skall innehålla uppgift om mottagarens hålla uppgift om mottagarens
namn, personnummer eller orga- namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och nisationsnummer, adress och
hemortskommun samt om hand- hemortskommun, plats för säte
lingens innehåll.
eller plats för huvudkontor samt
om handlingens innehåll.
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88 Förslag till
Förordning om ändring i taxeringsförordningen
(1990:1236)
Härigenom föreskrivs att 7, 16 och 24 §§ taxeringsförordningen
(1990:1236) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1
För skattskyldig, som endast
För skattskyldig, som endast
haft inkomst av kapital från vilken haft intäkt av kapital från vilken
det gjorts avdrag för preliminär det gjorts avdrag för preliminär
A-skatt enligt 3 § 2 mom. tredje A-skatt enligt 3 § 2 mom. tredje
stycket
uppbördslagen stycket
uppbördslagen
(1953:272) och som inte är skyl- (1953:272) och som inte är skyldig att lämna självdeklaration, dig att lämna självdeklaration,
skall utfärdas ett särskilt med- skall utfärdas ett särskilt meddelande om taxeringen (taxerings- delande om taxeringen (taxeringsmeddelande).
meddelande).
Taxeringsmeddelandet skall innehålla upplysning om
1. den skattskyldiges namn, personnummer, postadress och
hemortskommun,
2. kontrolluppgifter enligt 3 kap. 22 och 27 §§ lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter, såvitt avser utbetalarens namn,
utbetalat belopp och belopp för preliminär skatt i fråga om varje
kontrolluppgift,
3. inkomst av kapital och be3. överskott av kapital och beslutad skatt.
slutad skatt.
Riksskatteverket får bestämma att ytterligare upplysningar skall
lämnas i meddelandet.
16 §2
Skattemyndigheten skall för varje taxeringsår upprätta ett taxeringsuppgiftsregister.
Taxeringsuppgiftsregistret skall innehålla uppgift om
1. namn, personnummer, or1. namn, personnummer, organisationsnummer, särskilt re- ganisationsnummer, särskilt registrerings- och redovisningsnum- gistrerings- och redovisningsnummer,
hemortskommun
och mer samt i fråga om fysisk
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församling,

2. personnummer för make och
om samtaxering sker med annan
person, personnummer för denne,
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person och dödsbo hemortskommun och församling, i fråga om
handelsbolag huvudkontor och i
fråga om annan juridisk person
säte,
2. personnummer för make och
person som likställs med make
vid beskattningen,

3. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen,
4. uppgifter från kontrollupp4. uppgifter från kontrolluppgifter avseende inkomst av tjänst, gifter avseende inkomstslagen
inkomst av kapital och avgift för tjänst och kapital samt avgift för
pensionsförsäkring,
pensionsförsäkring,
5. intäkter och avdrag i varje inkomstslag vid taxering till statlig och
kommunal inkomstskatt,
6. allmänna avdrag,
7. utgående och ingående mervärdesskatt när mervärdesskatt redovisas i särskild självdeklaration,
8. skattepliktig dagpenning enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt och antal perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldige har
uppburit inkomst som beskattas enligt nämnda lag,
9. tillgångar och skulder samt skattepliktig förmögenhet,
10. sådana beslut om beskattning som avses i 7 § 8 skatteregisterlagen (1980:343), vad gäller mervärdesskatt dock endast beslut om
skatt som redovisas i särskild självdeklaration.
Registret får även innehålla beslut av annan skattemyndighe t
avseende skattskyldig som är folkbokförd i kommun inom länet.
24 §
Riksskatteverket skall under
Riksskatteverket skall under
taxeringsåret till statistiska cen- taxeringsåret till statistiska centralbyrån lämna preliminära upp- tralbyrån lämna preliminära uppgifter om det antal skattekronor gifter om de beräknade sammanoch skatteören, som beräknas bli lagda beskattningbara förvärvspåförda på grund av taxeringen inkomsterna vid taxeringen under
under året. Riksskatteverket be- året. Riksskatteverket bestämmer
stämmer efter samråd med statis- efter samråd med statistiska
tiska centralbyrån vid vilka tid- centralbyrån vid vilka tidpunkter
punkter uppgifterna skall över- uppgifterna skall översändas.
sändas.
Skattemyndigheten skall se-

|

|
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Skattemyndigheten skall senast den 15 december under taxeringsåret till statistiska centralbyrån översända uppgifter om det
antal skattekronor och skatteören som blivit påförda på grund
av taxeringen under året.
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nast den 15 december under taxeringsåret till statistiska centralbyrån översända uppgifter om de
sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsterna vid taxeringen under året.

Denna förordning träder i kraft den – – – och tillämpas första
gången i fråga om 2001 års taxering.

1
2

Senaste lydelse 1994:1402.
Senaste lydelse 1994:1402.
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89 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1990:1293)
med instruktion för skatteförvaltningen
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 12 § förordningen (1990:1293)
med instruktion för skatteförvaltningen skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
12 §1
Inom verket finns en sjömansskattenämnd. Om nämndens sam mansättning och uppgifter finns bestämmelser i lagen (1958:295) om
sjömansskatt.
Till skatterättsnämnden enligt
Till Skatterättsnämnden enligt
lagen (1951:442) om förhands- lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor och besked i taxeringsfrågor och
forskarskattenämnden
enligt Forskarskattenämnden
enligt
lagen (1984:947) om beskattning lagen (1998:000) om Forskarav utländska forskare vid tillfäl- skattenämnden finns inom verket
ligt arbete i Sverige finns inom ett gemensamt kansli som leds av
verket ett gemensamt kansli som en kanslichef.
leds av en kanslichef.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1

Senaste lydelse 1991:183.

|

|
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90 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen (1991:7)
om frisläpp av investeringsreserver
Härigenom föreskrivs att förordningen (1991:7) om frisläpp av
investeringsreserver skall upphöra att gälla – – – . Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 2001 och tidigare års
taxeringar.
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91 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1991:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt
vid 1993 års taxering
Härigenom föreskrivs att förordningen (1991:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1993 års taxering skall upphöra att
gälla – – – . Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om 1993 års taxering.

|

|
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92 Förslag till
Förordning om ändring i utlandsreseförordningen
(1991:1754)
Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 9 §§ utlandsreseförordningen
(1991:1754) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
I denna förordning avses med
– myndighet: den myndighet som beslutar om ersättning och
traktamente m.m. till resenären,
– dag: tiden på dygnet mellan klockan 6.00 och 24.00,
– natt: tiden på dygnet mellan klockan 0.00 och 6.00,
– tjänsteställe: detsamma som
– tjänsteställe: detsamma som
i punkt 3 av anvisningarna till i 12 kap. 7 och 8 §§ inkomst33 § kommunalskattelagen skattelagen (1998:000),
(1928:370),
– vanliga verksamhetsorten:
– vanliga verksamhetsorten:
detsamma som i punkt 3 av an- detsamma som i 12 kap. 6 § invisningarna till 33 § kommunal- komstskattelagen,
skattelagen,
– stationeringsort utomlands: den ort utomlands där en tjänsteman
skall vara placerad enligt ett anställningsbeslut eller ett beslut om
förflyttning,
– utrikes förrättning: tjänstgöring eller uppdrag som fullgörs utom
Sverige på någon annan ort än den vanliga verksamhetsorten eller
stationeringsorten utomlands,
– utrikes tjänsteresa: en resa
– utrikes tjänsteresa: en resa
som är direkt föranledd av en som är direkt föranledd av en ututrikes förrättning eller en resa rikes förrättning eller en resa som
som den som är stationerad i ut- den som är stationerad utomlands
landet företar till eller från Sve- företar till eller från Sverige för
rige för statens räkning.
statens räkning.
6§
Vid resor i tjänsten med egen
Vid resor i tjänsten med egen
bil betalas ersättning med högst bil betalas ersättning med högst
det belopp som anges i punkt 3 c det belopp som anges i 12 kap.
av anvisningarna till 33 § kom- 4
§
inkomstskattelagen
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(1998:000).

9 §1
Vid en utrikes förrättning och
Vid en utrikes förrättning och
tjänsteresa som är förenad med tjänsteresa som är förenad med
övernattning utomlands utanför övernattning utomlands utanför
den vanliga verksamhetsorten, el- den vanliga verksamhetsorten,
ler stationeringsorten utomlands, eller stationeringsorten utombetalas traktamente för dag enligt lands, betalas traktamente för dag
bestämmelserna i punkten 3 av enligt bestämmelserna i 12 kap.
anvisningarna till 33 § kom- 5–11 och 13–16 §§ inkomstmunalskattelagen (1928:370). skattelagen (1998:000). TraktaTraktamente betalas med det mente betalas med det normalnormalbelopp som Riksskatte- belopp som Riksskatteverket reverket rekommenderar för kalen- kommenderar för kalenderåret för
deråret för det land eller område det land eller område där redär resenären vistas, om inte nå- senären vistas, om inte något
got annat följer av 14 eller 15 § annat följer av 14 eller 15 § elle r
eller av föreskrifter eller beslut av föreskrifter eller beslut som
som meddelats med stöd av 3 § meddelats med stöd av 3 § första
första stycket.
stycket.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

1

Senaste lydelse 1994:1534.

|
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93 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1992:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt
vid 1994 års taxering
Härigenom föreskrivs att förordningen (1992:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1994 års taxering skall upphöra att
gälla – – – . Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om 1994 års taxering.
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94 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1993:959) med bemyndigande för Riksskatteverket
rörande handläggning av ärenden enligt lagen
(1993:672) om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus
Härigenom föreskrivs att förordningen (1993:959) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt
lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete
på bostadshus skall upphöra att gälla – – – .

|

|
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95 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1993:1200) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt
vid 1995 års taxering
Härigenom föreskrivs att förordningen (1993:1200) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering skall upphöra att
gälla – – – . Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om 1995 års taxering.
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96 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1994:1120)
om ersättning för sjukgymnastik
Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
Ersättning för en sjukgymnasts
Ersättning för en sjukgymnasts
kostnader för resa med egen bil kostnader för resa med egen bil
vid vid behandlingsmässig t vid
behandlingsmässig t
motiverade hembesök lämnas med motiverade hembesök lämnas med
det belopp som anges i punkt 32 det belopp som anges i 16 kap.
av anvisningarna till 23 § 26 § första stycket inkomstk o m m u n a l s k a t t e l a g e n skattelagen (1998:000). För varje
(1928:370). För varje resa lämnas resa lämnas dock en minsta ersättdock en minsta ersättning om tio ning om tio kronor. Ersättning för
kronor. Ersättning för resa med resa med annat färdmedel lämnas
annat färdmedel lämnas om det om det finns särskilda skäl.
finns särskilda skäl.
Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle
ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns
särskilda skäl, får avståndet till patienten från sjukgymnasten s
mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän
mottagning för sjukgymnastik som är inrättad för den ort där patienten
vistas med mer än en mil.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

|

|
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97 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121)
om läkarvårdsersättning
Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
Ersättning för en läkares kostErsättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid nader för resa med egen bil vid
sjukbesök lämnas med det belopp sjukbesök lämnas med det belopp
som anges i punkt 32 av som anges i 16 kap. 26 § första
anvisningarna till 23 § kommu- stycket
inkomstskattelagen
nalskattelagen (1928:370) om (1998:000) om det på grund av
det på grund av patientens till- patientens tillstånd är motiverat
stånd är motiverat med hembesök. med hembesök. För varje resa
För varje resa lämnas dock en lämnas dock en minsta ersättning
minsta ersättning om 10 kronor. om 10 kronor. Ersättning för resa
Ersättning för resa med annat med annat färdmedel lämnas om
färdmedel lämnas om det finns det finns särskilda skäl.
särskilda skäl.
Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle
ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns
särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning
beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän
läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas.

Denna förordning träder i kraft den – – – .
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98 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1994:1904) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt
vid 1996 års taxering
Härigenom föreskrivs att förordningen (1994:1904) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1996 års taxering skall upphöra att
gälla – – – . Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om 1996 års taxering.

|

|
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99 Förslag till
Förordning om ändring i alkoholförordningen
(1994:2046)
Härigenom föreskrivs att 6 § alkoholförordningen (1994:2046)
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Alkoholinspektionen får, med de begränsningar som följer av 12
kap. 3 § alkohollagen (1994:1738), registrera uppgifter om följande
företrädare för en tillståndspliktig verksamhet:
1. föreståndare enligt 4 kap. 7 § alkohollagen,
2. serveringsansvarig person enligt 6 kap. 3 § alkohollagen,
3. delägare i fåmansföretag
3. delägare i fåmansföretag
eller i fåmansägt handelsbolag, eller i fåmanshandelsbolag,
4. styrelseledamot,
5. verkställande direktör,
6. firmatecknare.

Denna förordning träder i kraft den – – – .
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100 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1995:1231) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt
vid 1997 års taxering
Härigenom föreskrivs att förordningen (1995:1231) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1997 års taxering skall upphöra att
gälla – – – . Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om 1997 års taxering.

|

|
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101 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1995:1654) med bemyndigande för
Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om
skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
Härigenom föreskrivs att förordningen (1995:1654) med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1993:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar skall upphöra att gälla – – – .
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102 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1996:382)
med länsrättsinstruktion
Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §
Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort
minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara
lämplig att på eget ansvar
1. handlägga mål enligt uppbördsförfattningarna med undantag av
mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål enligt
lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
2. även i andra fall än som nämnts förut handlägga mål i vilka saken
är uppenbar,
3. handlägga mål om avräkning av utländsk skatt,
4. handlägga mål enligt lagen
4. handlägga mål om skatt på
(1951:763) om statlig inkomst- ackumulerad inkomst enligt 60
skatt på ackumulerad inkomst,
kap.
inkomstskattelagen
(1998:000),
5. handlägga mål om förseningsavgift enligt 5 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324), och
6. handlägga mål om taxeringsfrågor som gäller ändring av belopp
om högst 5 000 kr.
Förordnanden enligt första stycket får inte avse mål som är
omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild
erfarenhet.

Denna förordning träder i kraft den – – – .

|

|
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103 Förslag till
Förordning om upphävande av förordningen
(1996:805) med bemyndigande för Riksskatteverket
rörande handläggning av ärenden enligt lagen
(1996:725) om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus
Härigenom föreskrivs att förordningen (1996:805) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt
lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete
på bostadshus skall upphöra att gälla – – – .
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104 Förslag till
Förordning med bemyndigande för Riksskatteverket
att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen
(1998:000)
Regeringen bemyndigar Riksskatteverket att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om
1. genomsnittliga produktionskostnader för djur enligt 17 kap. 5 §
inkomstskattelagen (1998:000),
2. genomsnittspris för lunch enligt 56 kap. 3 § samma lag, och
3. nybilspriser enligt 56 kap. 4 och 4 a §§ samma lag, och
4. fartyg och fartområden enligt 58 a kap. 5 och 6 §§ samma lag.

Denna förordning träder i kraft den – – – då förordningen
(1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa
föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) skall upphöra att
gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
föreskrifter som skall tillämpas vid 2000 och tidigare års taxeringar.

|

|
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Författningsförslag

105 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Australien
Härigenom föreskrivs följande.
1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Australien undertecknade den 14 januari 1981, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas enda st i Australien, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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Författningsförslag
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106 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1983:534) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Bangladesh
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att det
Om en obegränsat skattskylvidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkomst
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning som talet skall beskattas endast i
strider mot bestämmelserna i av- Bangladesh, skall sådan inkomst
talet, kan han ansöka om rättelse inte tas med vid taxeringen i Sveenligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. rige.
Sådan ansökan skall göras hos
regeringen och bör ges in inom
den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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Författningsförslag

107 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1983:858) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Bangladesh
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1983:858) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av de anvisningar som framgår av
bilagorna 1 och 2.
bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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108 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1991:606) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1991:606) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person som är bosatt i
Om en obegränsat skattskylSverige förvärvar inkomst som dig person förvärvar inkomst
enligt bestämmelserna i artikel 8 som enligt bestämmelserna i avpunkt 1, artikel 13 punkt 3 eller talet skall beskattas endast i Belartikel 19 punkterna 1 och 2 i av- gien, skall sådan inkomst inte tas
talet beskattas endast i Belgien med vid taxeringen i Sverige.
skall sådan inkomst inte tas med
vid taxeringen i Sverige. Taxeras
personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst
som är att hänföra till förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga
inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela
förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs
hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela
den beskattningsbara inkomst på
vilken skatten beräknats. Med
den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas
i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till
högre skatt.

4§

|

|
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Bestämmelserna i punkt 10
andra stycket av anvisningarna
till 53 § kommunalskattelagen
(1928:370) gäller inte i fråga om
delägare i sådan utländsk juridisk
person som avses i b i angivna
stycke och som är hemmahörande
i Belgien. För delägares inkomst i
sådan i Belgien hemmahörande
utländsk juridisk person medges
inte avdrag enligt 6 § 1 mom. d
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Författningsförslag

Bestämmelserna i 6 kap. 12 §
inkomstskattelagen (1998:000)
gäller inte i fråga om delägare i
sådan utländsk juridisk person
som avses i tredje stycket i nämnda paragraf och som är
hemmahörande i Belgien. För
delägares inkomst i sådan i Belgien hemmahörande utländsk juridisk person medges inte avdrag
enligt 6 kap. 11 § inkomstskattelagen.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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SOU 1997:77

109 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Brasilien
Härigenom föreskrivs följande.
1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
inkomstskatter som Sverige och Brasilien undertecknade den 25 april
1975 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och
som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.
Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Brasilien, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1975:1427) om tillämpning av
avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskatt ning beträffande inkomstskatter.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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|
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Författningsförslag

110 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Grekland
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som
Sverige och Grekland undertecknade den 6 oktober 1961, skall gälla
som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
artikel XXIII § 4 skall beskattas endast i Grekland, skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.
Om den som förvärvar inkomsten är en fysisk person eller ett
dödsbo och har beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxeringen till
statlig inkomstskatt, skall den statliga inkomstskatten på denna
beräknas på följande sätt. Skatten skall beräknas till den procentuella
andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som den statliga
inkomstskatten skulle ha utgjort av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, om inkomsten hade tagits med vid taxeringen.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs kungörelsen (1963:497) om tillämpning av
ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet.
Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda kungörelsen skall hänvisningen gälla denna lag.
1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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Författningsförslag
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111 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Israel
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
å inkomst och förmögenhet som Sverige och Israel undertecknade den
22 december 1959, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
artikel XVII § 2 skall beskattas endast i Israel, skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.
Om den som förvärvar inkomsten är en fysisk person eller ett
dödsbo och har beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxeringen till
statlig inkomstskatt, skall den statliga inkomstskatten på denna
beräknas på följande sätt. Skatten skall beräknas till den procentuella
andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som den statliga
inkomstskatten skulle ha utgjort av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, om inkomsten hade tagits med vid taxeringen.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs kungörelsen (1960:617) om tillämpning av
ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet.
Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda kungörelsen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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Författningsförslag

112 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1983:182) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att det
Om en obegränsat skattskylvidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkomst
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning som talet skall beskattas endast i
strider mot bestämmelserna i av- Italien, skall sådan inkomst inte
talet, kan han ansöka om rättelse tas med vid taxeringen i Sverige.
enligt artikel 26 punkt 1 i avtalet.
Sådan ansökan skall göras hos
regeringen och bör inges inom
den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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113 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1983:857) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1983:857) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet och det till beskattningsavtalet och det till
avtalet fogade protokollet skall avtalet fogade protokollet skall
iakttas de anvisningar som fram- iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.
går av bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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Författningsförslag

114 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1986:76) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att de t
Om en obegränsat skattskyl vidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkoms t
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning so m talet skall beskattas endast i
strider mot bestämmelserna i av- Jamaica, skall sådan inkoms t
talet, kan han ansöka om rättelse inte tas med vid taxeringen i Sveenligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. rige.
Sådan ansökan skall göras ho s
regeringen och bör inges inom
den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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115 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1986:733) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1986:733) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamacia
dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av de anvisningar som framgår av
bilagorna 1 och 2.
bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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Författningsförslag

116 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1983:203) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att de t
Om en obegränsat skattskyl vidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkoms t
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning so m talet skall beskattas endast i Jastrider mot bestämmelserna i av- pan, skall sådan inkomst inte tas
talet, kan han ansöka om rättelse med vid taxeringen i Sverige .
enligt artikel 24 punkt 1 i avtalet.
Sådan ansökan skall göras ho s
regeringen och bör ges in inom
den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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117 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1983:769) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1983:769) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av de anvisningar som framgår av
bilagorna 1 och 2.
bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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Författningsförslag

118 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Jugoslavien
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Sverige och Jugoslavien undertecknade
den 18 juni 1980 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till
avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.
Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Jugoslavien, skal l
sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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119 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Kenya
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet som Sverige och Kenya undertecknade
den 28 juni 1973, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Kenya, skall såda n
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1974:69) om tillämpning av
avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomster och förmögenhet.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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Författningsförslag

120 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Marocko
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet som Sverige och Marocko undertecknade
den 30 mars 1961 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till
avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.
Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
avtalet skall beskattas endast i Marocko, skall sådan inkomst inte tas
med vid taxeringen i Sverige.
Om den som förvärvar inkomsten är en fysisk person eller ett
dödsbo och har beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxeringen till
statlig inkomstskatt, skall den statliga inkomstskatten på denna
beräknas på följande sätt. Skatten skall beräknas till den procentuella
andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som den statliga
inkomstskatten skulle ha utgjort av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, om inkomsten hade tagits med vid taxeringen.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs kungörelsen (1961:521) om tillämpning av
avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter.
Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda kungörelsen skall hänvisningen gälla denna lag.
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Författningsförslag

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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Författningsförslag

121 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Nya Zeeland
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Nya Zeeland
undertecknade den 21 februari 1979, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Nya Zeeland, skal l
sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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122 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1986:595) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att de t
Om en obegränsat skattskyl vidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkoms t
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning so m talet skall beskattas endast i
strider mot bestämmelserna i av- Pakistan, skall sådan inkoms t
talet, kan han ansöka om rättelse inte tas med vid taxeringen i Sveenligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. rige.
Sådan ansökan skall göras ho s
regeringen och bör inges inom
den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.

|

|
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123 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1986:732) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1986:732) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av de anvisningar som framgår av
bilagorna 1 och 2.
bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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124 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Peru
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
å inkomst och förmögenhet som Sverige och Peru undertecknade den
17 september 1959, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
artikel XVII § 3 skall beskattas endast i Peru, skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.
Om den som förvärvar inkomsten är en fysisk person eller ett
dödsbo och har beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxeringen till
statlig inkomstskatt, skall den statliga inkomstskatten på denna
beräknas på följande sätt. Skatten skall beräknas till den procentuella
andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som den statliga
inkomstskatten skulle ha utgjort av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, om inkomsten hade tagits med vid taxeringen.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs kungörelsen (1968:745) om tillämpning av
avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet.
Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda kungörelsen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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125 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Polen
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet som Sverige och Polen undertecknade den
5 juni 1975 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till
avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.
Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Polen, skall såda n
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1977:475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Polen.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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126 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Rumänien
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet som Sverige och Rumänien undertecknade
den 22 december 1976 skall, tillsammans med det protokoll som är
fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i
landet.
Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Rumänien, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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127 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1993:1301) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Ryssland
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Utan hinder av bestämmelserUtan hinder av bestämmelserna i artikel 22 punkt 2 a i avtalet na i artikel 22 punkt 2 a i avtalet
skall utdelning från bolag med skall utdelning från bolag med
hemvist i Ryssland till bolag (med hemvist i Ryssland till bolag (med
undantag för handelsbolag) med undantag för handelsbolag) med
hemvist i Sverige, förutom i fall hemvist i Sverige, förutom i fall
som anges i artikel 22 punkt 2 c i som anges i artikel 22 punkt 2 c i
avtalet, undantas från beskattning avtalet, undantas från beskattning
i Sverige om utdelningen erhållits i Sverige om utdelningen erhållits
på sådan aktie eller andel i bolaget på sådan aktie eller andel i bolaget
med hemvist i Ryssland som int e med hemvist i Ryssland som int e
utgör omsättningstillgång i det utgör lagertillgång i det svenska
svenska bolagets verksamhet bolagets verksamhet under förunder förutsättning att det utsättning att det sammanlagda
sammanlagda röstetalet för det röstetalet för det svenska bolagets
svenska bolagets aktier eller aktier eller andelar i bolaget med
andelar i bolaget med hemvist i hemvist i Ryssland vid be Ryssland vid beskattningsårets skattningsårets utgång motsvarautgång motsvarade minst 25 de minst 25 procent av röstetalet
procent av röstetalet för samtliga för samtliga aktier eller andelar i
aktier eller andelar i bolaget med bolaget med hemvist i Ryssland ,
hemvist i Ryssland, eller det görs eller det görs sannolikt att innesannolikt att innehavet av aktien havet av aktien eller andelen be eller andelen betingas av tingas av verksamhet som bedrivs
verksamhet som bedrivs av det av det svenska bolaget eller av
svenska bolaget eller av bolag bolag som med hänsyn till
som
med
hänsyn
till äganderättsförhållanden eller oräganderättsförhållanden eller or- ganisatoriska förhållanden kan
ganisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. Sådan skatteanses stå det nära. Sådan skatte- befrielse medges dock endast om
befrielse medges dock endast om

321

322

Författningsförslag

SOU 1997:77

a) den vinst av vilken utdelningen betalas har, i Ryssland eller någon
annanstans, underkastats en beskattning som är jämförlig med den
inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten hade förvärvats
av ett svenskt bolag, eller
b) utdelningen, utöver sådan som avses i a, utgörs av inkomst som
hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av
bolaget med hemvist i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – .

|
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128 Förslag till
Lag om upphävande av förordningen (1982:1227)
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Sovjetunionen
Härigenom föreskrivs att förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall upphöra att
gälla – – – . Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om skatter på inkomst som förvärvats före den 1 januari 1997 och
svensk förmögenhetsskatt som påförts vid 1997 eller tidigare års
taxering. Såvitt avser förhållandet till Kazakstan skall dock de n
upphävda förordningen tillämpas till dess annat föreskrivs i författning
rörande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan.
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129 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Spanien
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet som Sverige och Spanien undertecknade
den 16 juni 1976 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till
avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.
Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Spanien, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.

|

|
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130 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1983:912) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri
Lanka
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att de t
Om en obegränsat skattskyl vidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkoms t
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning so m talet skall beskattas endast i Sr i
strider mot bestämmelserna i av- Lanka, skall sådan inkomst int e
talet, kan han ansöka om rättelse tas med vid taxeringen i Sverige .
enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet.
Sådan ansökan skall göras ho s
regeringen och bör ges in inom
den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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131 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1984:809) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri
Lanka
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1984:809) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av de anvisningar som framgår av
bilagorna 1 och 2.
bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.

|
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132 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1983:898) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt
Storbritannien och Nordirland
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att de t
Om en obegränsat skattskyl vidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkoms t
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning so m talet skall beskattas endast i
strider mot bestämmelserna i av- Storbritannien och Nordirland ,
talet, kan han ansöka om rättelse skall sådan inkomst inte tas med
enligt artikel 24 punkt 1 i avtalet. vid taxeringen i Sverige .
Sådan ansökan skall göras ho s
regeringen.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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133 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1984:932) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt
Storbritannien och Nordirland
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1984:932) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och
Nordirland1
dels att bilagorna 1 och 3 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av de anvisningar som framgår av
bilagorna 1–3.
bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.

1

Senaste lydelse av bilaga 3 1987:35.
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134 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Tanzania
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet som Sverige och Tanzania undertecknade
den 2 maj 1976, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Tanzania, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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135 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Tjeckoslovakien
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet som Sverige och Tjeckoslovakien
undertecknade den 16 februari 1979, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Tjeckoslovakien, skall
sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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136 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1984:246) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt
Trinidad och Tobago
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att de t
Om en obegränsat skattskyl vidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkoms t
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning so m talet skall beskattas endast i Tristrider mot bestämmelserna i av- nidad och Tobago, skall såda n
talet, kan han ansöka om rättelse inkomst inte tas med vid taxeenligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. ringen i Sverige .
Sådan ansökan skall göras ho s
regeringen och bör inges inom
den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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137 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1985:49) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt
Trinidad och Tobago
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1985:49) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av de anvisningar som framgår av
bilagorna 1 och 2.
bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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138 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Tunisien
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet som Sverige och Tunisien undertecknade
den 7 maj 1981, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Tunisien, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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139 Förslag till
Lag om upphävande av förordningen (1986:1082)
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Tyska Demokratiska Republiken
Härigenom föreskrivs att förordningen (1986:1082) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken
skall upphöra att gälla – – – . Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande i fråga om skatter på inkomst som förvärvats före den 1
januari 1991 och svensk förmögenhetsskatt som påförts vid 1991 eller
tidigare års taxering.
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140 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1982:709) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Om en person anser att de t
Om en obegränsat skattskyl vidtagits någon åtgärd som för dig person förvärvar inkoms t
honom har medfört eller kommer som enligt bestämmelserna i avatt medföra en beskattning so m talet skall beskattas endast i
strider mot bestämmelserna i av- Ungern, skall sådan inkomst inte
talet, kan han ansöka om rättelse tas med vid taxeringen i Sverige .
enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet.
Sådan ansökan skall göras ho s
regeringen och bör ges in inom
den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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141 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1982:985) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1982:985) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
dels att bilaga 1 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpningen av dubbel Vid tillämpningen av dubbel beskattningsavtalet skall iakttas beskattningsavtalet skall iakttas
de anvisningar som framgår av de anvisningar som framgår av
bilagorna 1 och 2.
bilaga 2.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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142 Förslag till
Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Zambia
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Zambia
undertecknade den 18 mars 1974, skall gälla som lag här i landet.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna lag.
2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.
3 §Om en obegränsat skattskyldig person förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet skall beskattas endast i Zambia, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
Genom lagen upphävs förordningen (1975:1393) om tillämpning av
avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.
Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid
2000 och tidigare års taxeringar.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisningar till de n
upphävda förordningen skall hänvisningen gälla denna lag.

1

Bilagan har uteslutits i detta betänkande.
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143 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1992:858) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Ö sterrike
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ö sterrike skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Skattebefrielsen i artikel 10
Skattebefrielsen i artikel 10
paragraf 6 i avtalet är villkorad av paragraf 6 i avtalet är villkorad av
bestämmelserna i 7 § 8 mom. sjät- bestämmelserna i 34 kap. 19 §
te stycket lagen (1947:576) o m inkomstskattelagen (1998:000),
statlig inkomstskatt , dock skall dock skall utdelning i den mån
utdelning i den mån den utgörs av den utgörs av inkomst som hade
inkomst som hade varit skattebe- varit skattebefriad i Sverige om
friad i Sverige om den hade för- den hade förvärvats direkt av bovärvats direkt av bolag med hem- lag med hemvist i Sverige alltid
vist i Sverige alltid vara undanta- vara undantagen från svensk
gen från svensk skatt.
skatt.

Denna lag träder i kraft den – – – och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
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