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Sammanfattning

Den som avyttrar en privatbostad med vinst och förvärvar en ny bostad
kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten. Ett uppskovsbelopp uppstår när den skattskyldige i samband med
att kapitalvinsten redovisas gör ett avdrag för uppskovsbelopp. Den som
har ett uppskovsbelopp betalar ränta för den latenta skattekredit som
uppskovsbeloppet innefattar. Räntebeläggningen sker lagtekniskt genom
att den som har ett uppskovsbelopp tar upp en särskild schablonintäkt i
inkomstslaget kapital.
I promemorian föreslås att den som har ett uppskovsbelopp inte längre
ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Ändringen ska gälla både för
obegränsat och begränsat skattskyldiga.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att 47 kap. 11 b § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 47 kap. 11 b § ska utgå,
dels att 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 § och 41 kap. 3 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
18 §2
Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i
1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för
inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts
enligt 4 § den lagen,
2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges
i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut
enligt 5 a § tredje stycket den lagen,
3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe
eller en fastighet i Sverige,
4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att
en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av
ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,
5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter,
6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för
periodiseringsfond och expansionsfond, samt inkomstslaget
näringsverksamhet eller kapital för återförda avdrag för ersättningsfond,
7. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag eller utbetalning
från ett skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,
8. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som
avser ett fast driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller artistisk eller
idrottslig verksamhet i Sverige,
9. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt i Sverige,
10. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller
på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett
hus eller en del av ett hus i Sverige,
11. inkomstslaget kapital för
11. inkomstslaget kapital för
återfört uppskovsbelopp samt återfört uppskovsbelopp enligt
schablonintäkt enligt 47 kap.,
47 kap.,
12. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på
andelar i svenska ekonomiska föreningar, och
1
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Lagen omtryckt 2008:803.
Senaste lydelse av 47 kap. 11 b § 2009:1409.
2
Senaste lydelse 2019:1146.

13. inkomstslaget kapital för återfört investeraravdrag enligt 43 kap.
Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att
materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till
inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast
driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet
med ett fast driftställe här.
Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 12 gäller inte
för sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4.

6 kap.
11 §3
Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för
1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar
nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska
föreningar,
4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har
meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,
5. återförda avdrag för periodiseringsfond och ersättningsfond,
6. schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, och
7. återfört uppskovsbelopp samt
7. återfört uppskovsbelopp enligt
schablonintäkt enligt 47 kap.
47 kap.
Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att
materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst
från ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en
näringsverksamhet med ett fast driftställe här.
En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig
skulle ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst.
41 kap.
3 §4
Till inkomstslaget kapital räknas också
1. återfört avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt tillägg i
den omfattning som anges i 31 kap. 21 och 22 §§,
2. fördelningsbelopp vid räntefördelning i enlighet med bestämmelserna
i 42 kap. 9 §,
3. avdrag som motsvarar inkomst av ränteförmån i enlighet med
bestämmelserna i 42 kap. 11 §,
4. underskott av näringsverksamhet i den utsträckning som följer av
42 kap. 33 §, 45 kap. 32 § och 46 kap. 17 §,
5. underskott av avslutad näringsverksamhet i den utsträckning som
följer av 42 kap. 34 §,
6. avdrag för uppskovsbelopp
6. avdrag för uppskovsbelopp
och återfört uppskovsbelopp enligt och återfört uppskovsbelopp enligt
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47 kap. i den utsträckning som 47 kap. i den utsträckning som
följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 § följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 §
och 48 kap. samt schablonintäkt och 48 kap.,
enligt 47 kap. 11 b §,
7. premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på
pensionssparkonton i den utsträckning som följer av 59 kap. 15 §, och
8. investeraravdrag och återfört investeraravdrag enligt 43 kap.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den
31 december 2020.
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Bakgrund och gällande rätt

Uppskov och schablonintäkt
Enligt reglerna i 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), nedan förkortad
IL, kan en skattskyldig som avyttrar en privatbostad med vinst
(ursprungsbostad) och förvärvar en ny bostad (ersättningsbostad) under
vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten. Ett
uppskovsbelopp erhålls genom att den skattskyldige i samband med att
kapitalvinsten redovisas gör ett avdrag för uppskovsbelopp. Vid
efterföljande avyttring av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet
återföras till beskattning. Uppskovsbeloppet ska även återföras till
beskattning om en ersättningsbostad övergår till någon annan genom arv,
testamente, gåva eller bodelning. Undantag görs för övergångar i form av
arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18
år, samt bodelning med anledning av att ett äktenskap eller ett
samboförhållande upphör eller att maken eller sambon dör. Det finns även
en möjlighet till s.k. frivillig återföring av ett uppskovsbelopp. Frivillig
återföring innebär att den skattskyldige har möjlighet att på begäran
återföra hela eller del av ett uppskovsbelopp till beskattning även om de
formella förutsättningarna för uppskov fortfarande föreligger.
Vid återföring på grund av försäljning av ersättningsbostaden läggs
uppskovsbeloppet samman med kapitalvinsten eller minskar kapitalförlusten för ersättningsbostaden till en samlad post att ta upp som vinst
eller dra av som förlust. Avyttras endast en del av bostaden ska en kvoterad
del av uppskovsbeloppet återföras (motsvarande den andel som
ersättningen för den avyttrade delen utgör av marknadsvärdet på hela
tillgången). Om återföringen resulterar i en vinst ska den tas upp till
beskattning, men det är möjligt att erhålla ett nytt uppskov med
beskattningen om förutsättningar för nytt uppskov finns efter den aktuella
avyttringen.
Den som har ett uppskovsbelopp ska från och med 2009 års
inkomsttaxering betala ränta för den latenta skattekredit som uppskovsbeloppet innefattar. Räntebeläggningen sker lagtekniskt genom att den
som har ett uppskovsbelopp tar upp en särskild schablonintäkt i
inkomstslaget kapital. Skattebelastningen av denna schablonintäkt (genom
ökning av överskott eller minskning av underskott i inkomstslaget) är det
som i praktiken är räntan. Av 47 kap. 11 b § IL framgår att schablonintäkten beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid
beskattningsårets ingång. Det betyder att eventuella återföringar av
uppskovsbeloppet, helt eller delvis, under beskattningsåret inte beaktas.
Skattskyldighet
Den som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller som har
väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, är
obegränsat skattskyldig. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla
sina inkomster i Sverige och från utlandet. Den som inte är obegränsat
skattskyldig är begränsat skattskyldig. Begränsad skattskyldighet innebär
att endast vissa inkomster som har anknytning till Sverige beskattas här. I
fråga om juridiska personer gäller att endast svenska juridiska personer
7

kan vara obegränsat skattskyldiga i Sverige. Utländska juridiska personer
är således alltid begränsat skattskyldiga i Sverige, vilket betyder att de
endast betalar inkomstskatt på vissa i inkomstskattelagen angivna
inkomster.
En ersättningsbostad behöver inte ligga i Sverige utan kan ligga i någon
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den
som flyttar till en annan EES-stat blir i normalfallet begränsat skattskyldig
i Sverige.
Såväl obegränsat skattskyldiga som begränsat skattskyldiga fysiska och
juridiska personer är skattskyldiga för återförda uppskovsbelopp och
schablonintäkten (3 kap. 18 § och 6 kap. 11 § IL). Skattskyldigheten för
begränsat skattskyldiga juridiska personer infördes från och med den
1 januari 2010 för att dödsbon efter begränsat skattskyldiga fysiska
personer skulle vara skattskyldiga för återförda uppskovsbelopp och
schablonintäkt på samma sätt som personerna i fråga skulle ha varit (prop.
2009/10:33 s. 46 f.).
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Schablonintäkten på uppskovsbelopp
avskaffas

Promemorians förslag: Den som har ett uppskovsbelopp enligt
47 kap. inkomstskattelagen ska inte ta upp en schablonintäkt till
beskattning.
Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.
Skälen för promemorians förslag: Avsikten med uppskovsreglerna
vid avyttring av privatbostad är främst att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Detta uppnås genom att en kapitalvinst från en avyttring, helt
eller delvis, utan beskattning hos den skattskyldige kan investeras i en ny
bostad. Uppskovet innebär i praktiken att uppskovsinnehavaren har en
latent skattekredit som kan vara under en mycket lång tid.
Syftet med införandet av en schablonintäkt var bl.a. att finansiera det
bortfall av skatteintäkter som införandet av den kommunala fastighetsavgiften medförde samt att begränsa de ökade skattekrediterna (prop.
2007/08:27 s. 121). Schablonintäkten kan dock i viss mån föranleda
inlåsning i oönskade boendesituationer eftersom den innebär en kapitalkostnad som påverkar förmågan och viljan att köpa en ny bostad. Detta
gäller särskilt för personer med begränsad likviditet. För den som har ett
uppskovsbelopp kan ett avskaffande av schablonintäkten ge ökade ekonomiska möjligheter att köpa en ny bostad. Ett avskaffande av schablonintäkten kan dessutom ge skattskyldiga med stora kapitalvinster
incitament att genomföra ett tänkt bostadsbyte med utnyttjande av möjligheterna till uppskov som man i dagsläget valt att avstå på grund av
schablonintäkten. Således kan ett slopande av schablonintäkten antas öka
utbudet av bostäder till försäljning och skapa flyttkedjor som underlättar
rörligheten på bostadsmarknaden. Även om kapitalvinstbeskattningens
8

utformning bara är en av flera olika faktorer som påverkar individers val
av bostäder bör därför schablonintäkten avskaffas.
Den som har ett uppskovsbelopp till följd av förvärv av en
ersättningsbostad i en annan stat inom EES bör med hänsyn till EU-rättens
bestämmelser om fri rörlighet för personer och kapital inte behandlas
annorlunda än den som har förvärvat en ersättningsbostad i Sverige (jfr
prop. 2006/07:19 s. 33). Samma likabehandling bör gälla för den som har
ett uppskovsbelopp men är begränsat skattskyldig, exempelvis efter att ha
bosatt sig i en annan stat inom EES. Ett avskaffande av schablonintäkten
bör därför ske både för obegränsat och begränsat skattskyldiga.
Lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första
gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.
Lagförslag
Förslaget föranleder att 47 kap. 11 b § IL upphävs samt att 3 kap. 18 §,
6 kap. 11 § och 41 kap. 3 § IL ändras.
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Konsekvensanalys

I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter i den omfattning som
bedöms lämpligt i det aktuella lagstiftningsärendet och med beaktande av
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
De offentligfinansiella effekterna till följd av ändrade skatte- och
avgiftsregler beräknas i enlighet med Finansdepartementets beräkningskonventioner. Beräkningarna görs i ikraftträdandeårets priser och volymer
och utgår vanligtvis från att beteendet hos individer och företag inte ändras
till följd av förändringarna i skattereglerna. Antagandet om oförändrat
beteende ger en god uppskattning av åtgärdernas effekt på kort och
medellång sikt. På längre sikt, och för att bedöma andra effekter än de
offentligfinansiella effekterna kan ett mer dynamiskt synsätt behöva
användas, där skattebaser tillåts påverkas av regeländringen.
Syfte
Finansdepartementet föreslår i promemorian att schablonintäkten på
uppskovsbelopp slopas. Utbudet av bostäder till försäljning antas
därigenom öka, vilket skapar flyttkedjor som underlättar rörligheten på
bostadsmarknaden. På så sätt skapas möjligheter för ett bättre nyttjande av
bostadsbeståndet.
Enligt de skattepolitiska riktlinjerna bör skattepolitiken bl.a. vägledas av
principen om att beskattning i möjligaste mån ska ske i nära anslutning till
inkomstens förvärv. Den typ av uppskov som beskrivs i denna promemoria
utgör ett avsteg från denna princip. Schablonintäkten som tas upp till
beskattning enligt dagens regelverk innebär att det uppstår en kostnad för
den latenta skattekredit som uppskovsbeloppet innefattar. Kostnaden för
uppskovet motsvaras av värdet på skattekrediten och schablonintäkten
minskar incitamenten att skjuta upp beskattningen. Förslaget om att
avskaffa schablonintäkten på uppskovsbelopp innebär att denna kostnad
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försvinner för den enskilde. Förslaget innebär därför att skatteutgiften
Värdeförändring på eget hem och bostadsrätt ökar.
Om förslaget inte genomförs uteblir de förväntade effekterna på
rörligheten på bostadsmarknaden
Offentligfinansiella effekter
Enligt uppgifter från Skatteverket uppgick de samlade uppskovsbeloppen
för beskattningsåret 2018 till ca 305 miljarder kronor och den totala
schablonintäkten till omkring 5,1 miljarder kronor. Schablonintäkten
beskattas i inkomstslaget kapital med skattesatsen 30 procent. De
sammanlagda skatteintäkterna från schablonintäkten på uppskovsbeloppet
för beskattningsåret 2018 uppgick därmed till ca 1,5 miljarder kronor.
Förslaget i promemorian är att schablonintäkten på uppskovsbelopp slopas
från och med den 1 januari 2021. För att beräkna den offentligfinansiella
effekten skrivs därför underlaget från 2018 fram till 2021 års prisnivå med
den genomsnittliga årliga ökningen de senaste fem åren för det totala
uppskovsbeloppets storlek. Den offentligfinansiella effekten av förslaget
att avskaffa schablonintäkten för uppskovsbelopp beräknas uppgå till
1,72 miljarder kronor för beskattningsåret 2021. Förslaget bedöms inte ge
upphov till några indirekta effekter och brutto- och nettoeffekten, liksom
den varaktiga effekten, sammanfaller. Effekterna på skatteintäkterna
redovisas i tabell 1.

Effekter för företagen
De som berörs av förslaget är fysiska personer som gör uppskov med
beskattningen av vinst från försäljning av permanentbostäder. Med
anledning av detta bedöms regleringen inte få direkta effekter av betydelse
för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Effekter för enskilda
Enligt Skatteverkets uppgifter fanns 614 331 stycken uppskov
beskattningsåret 2018. Eftersom en individ kan ha mer än ett uppskov kan
antalet individer som berörs av förslaget vara färre. Samtliga individer
med uppskov berörs av förslaget i promemorian.
Det genomsnittliga uppskovsbeloppet uppgick till 497 671 kronor 2018
och den genomsnittliga schablonintäkten som ligger till grund för
beskattningen till 8 311 kronor. I 2018 års prisnivå skulle förslaget om
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avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp minska skatteinbetalningarna med i genomsnitt 2 493 kronor per uppskov.
Den administrativa bördan för den enskilda bedöms vara oförändrad
med förslaget. Samma uppgifter som tidigare behöver även fortsättningsvis uppges om nya uppskov. Den som äger en ersättningsbostad utomlands
med ett uppskovsbelopp måste också i fortsättningen lämna vissa specifika
uppgifter om bostaden och övriga uppgifter som är av betydelse för om
uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning (31 kap. 17–18 §§ och
33 kap. 7 § skatteförfarandelagen [2011:1244]).
Tidpunkten för ikraftträdandet föreslås vara den 1 januari 2021.
Tidpunkten för ikraftträdande bör vara vid beskattningsårets start. I övrigt
bedöms ingen särskild hänsyn behöva tas för tidpunkten för ikraftträdande.
Effekter för den ekonomiska jämlikheten och den ekonomiska
jämställdheten
I avsnittet om effekter för enskilda redovisas den genomsnittliga effekten
på skattebetalningarna per uppskov. Bedömningen av förslagets effekter
på den ekonomiska jämlikheten baseras däremot på den genomsnittliga
effekten på den ekonomiska standarden per individ i olika inkomstgrupper.
För de individer som berörs av förslaget är effekten mindre, i relativa
termer, högre upp i inkomstfördelningen. Andelen individer som berörs av
förslaget uppgår till ca en tiondel av befolkningen, men andelen är
betydligt större i högre inkomstgrupper än i lägre. Sammantaget medför
detta att personer med högre ekonomisk standard gynnas av förslaget i
större utsträckning än personer med lägre ekonomisk standard. Därför
bedöms förslaget leda till en något minskad ekonomisk jämlikhet.
Antalet kvinnor med uppskov är något lägre än antalet män med
uppskov, men skillnaden är liten. Den genomsnittliga effekten i kronor
skiljer sig inte heller mycket mellan kvinnor och män, men är något högre
för män. Kvinnor har dock i genomsnitt en lägre individuell disponibel
inkomst än män. I relation till inkomsten är därför effekten av förslaget
något större för kvinnor än för män. Förslaget bedöms därför bidra till
ökad ekonomisk jämställdhet, om än marginellt.
Effekter för bostadsmarknaden
Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån var antalet inrikes flyttar i
Sverige 2017 nära 1,5 miljoner. För att en flytt mellan två bostäder
vanligen ska komma till stånd behöver det mervärde som en ny bostad
skulle ge överstiga de transaktionskostnader som flytten medför. För de
som äger sin bostad utgörs en del av transaktionskostnaderna av kapitalvinstbeskattningen av bostäder och reglerna kring uppskov. Att slopa
schablonintäkten på uppskoven innebär att transaktionskostnaderna
minskar och att fler individer kan förväntas realisera sina flyttplaner. Detta
kan bidra till en viss ökad rörlighet i det ägda beståndet på bostadsmarknaden. Kapitalbeskattningens utformning är dock bara en av flera
olika faktorer som påverkar individers val av bostad.
Med förslaget blir det mer förmånligt att begära uppskov, vilket kan leda
till att fler använder sig av denna möjlighet och tar upp större
uppskovsbelopp än vad de annars skulle ha gjort. Detta kan innebära att
bostadspriserna ökar något.
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Den offentligfinansiella effekten som beräknas uppgå till på
1,72 miljarder kronor 2021 kan betraktas som en stimulans till hushållen.
I relation till hushållens totala konsumtionsutgifter och BNP är effekten
liten. Förslaget bedöms därför ha liten effekt på konsumtion och BNP.
Effekter för myndigheter och de allmänna förvaltningsdomstolarna
Förslaget kan antas innebära att ett antal av de som har sålt en bostad men
inte sökt uppskov under de fem senaste åren trots att de har haft rätt att
göra detta önskar få ett uppskov. Skatteverket kommer därmed sannolikt
få ett ökat antal omprövningar att handlägga. Det kan även bli fråga om en
ökning av antalet omprövningar som syftar till att ta tillbaka uppskov som
frivilligt har återförts.
Vad som kommer att behöva omprövas är beskattningen dels
avyttringsåret eller återföringsåret dels varje år efter detta år att handlägga.
De sistnämnda omprövningarna aktualiseras eftersom i de fall ett högre
uppskovsbelopp fastställs, ska en schablonintäkt tas upp på det nytillkomna uppskovsbeloppet för vart och ett av de efterföljande åren fram till
dess att den föreslagna regelförändringen träder i kraft. Förslaget kan
således antas medföra ökade handläggningskostnader för Skatteverket
avseende omprövningar.
Även i övrigt får förslaget vissa konsekvenser för Skatteverket.
Skatteverket räknar ut och fyller i schablonintäkten i inkomstdeklarationen
för de som har ett uppskovsbelopp. Denna arbetsuppgift, som i och för sig
inte kan antas vara särskilt resurskrävande eftersom it-system används,
försvinner om förslaget genomförs. Samtidigt kommer förslaget att
innebära merkostnader för anpassning av befintliga it-system.
Skatteverket behöver också förändra sina informationsbroschyrer och
informationen på sin webbplats för att spegla de nya reglerna. I övrigt
bedöms inte några särskilda informationsinsatser vara motiverade med
anledning av förslaget.
För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget kunna leda
till en viss ökning av antalet inkomna mål till följd av ett ökat antal
omprövningsärenden hos Skatteverket.
Skatteverkets och domstolarnas kostnader bedöms kunna hanteras inom
befintliga ekonomiska ramar.
Förslagets förenlighet med EU-rätten
Förslaget innebär att beskattningen av schablonintäkten tas bort för
samtliga skattskyldiga. Därmed sker exempelvis inte någon särbehandling
av de som har ett uppskovsbelopp till följd av förvärv av ersättningsbostad
inom EES eller annorlunda behandling av utomlands bosatta begränsat
skattskyldiga med ett uppskovsbelopp. Förslaget bedöms därmed förenligt
med EU-rättens bestämmelser om de fria rörligheterna.
Övriga effekter
Förslaget bedöms inte ha några direkta effekter för miljön, kommuner eller
den offentliga sektorn. Förslaget bedöms heller inte ha några direkta
effekter för sysselsättningen.
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6

Författningskommentar

3 kap.
18 §
I paragrafen finns en uppräkning av inkomster för vilka en begränsat
skattskyldig fysisk person är skattskyldig och i vilket inkomstslag
inkomsten ska tas upp. Ändringen i elfte punkten innebär att en begränsat
skattskyldig fysisk person inte ska ta upp schablonintäkt enligt 47 kap. i
inkomstslaget kapital.
6 kap.
11 §
Paragrafen innehåller en uppräkning av inkomster för vilka en begränsat
skattskyldig juridisk person är skattskyldig. Ändringen i sjunde punkten
innebär att en begränsat skattskyldig juridisk person inte är skattskyldig
för schablonintäkt enligt 47 kap.
41 kap.
3§
I paragrafen finns en uppräkning av företeelser som inte utgör löpande
avkastning på kapital eller kapitalvinst men som ändå räknas till
inkomstslaget kapital. I sjätte punkten stryks schablonintäkt enligt 47 kap.
11 b § som en följd av att en sådan intäkt inte längre ska tas upp till
beskattning.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
I första punkten anges lagen träder i kraft den 1 januari 2021.
Av andra punkten framgår att de nya bestämmelserna ska tillämpas
första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.
Det innebär att äldre bestämmelser fortfarande gäller för tid före
ikraftträdandet.
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