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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Utfärdad den 17 maj 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen 

(1999:1229)2  

dels att 10 kap. 7 § och 11 kap. 42 § ska upphöra att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 7 §, 11 kap. 42 § och 61 kap. 

17 a § ska utgå, 

dels att 2 kap. 1 §, 8 kap. 15 och 24 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 18, 21 och 

37 §§, 16 kap. 22 § och 61 kap. 1 och 18 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 61 kap. 17 a och 17 b §§, och 

närmast före 61 kap. 17 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

2 kap. 

1 §3    I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till 

hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och 

förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser om betydelsen av följande 

begrepp, termer och uttryck samt förklaringar till hur vissa termer och 

uttryck används finns i nedan angivna paragrafer: 

sambor i 20 § 

sjöinkomst i 64 kap. 3 och 4 §§ 

8 kap. 

15 §    Ersättningar vid sjukdom eller olycksfall som betalas ut på grund av 

en försäkring är skattefria. Detta gäller dock inte ersättningar 

1. i form av pension,

2. i form av livränta, om inte annat följer av 11 kap. 37 §, eller

3. på grund av trafikförsäkring, ansvarsförsäkring eller skadestånds-

försäkring om ersättningen avser förlorad inkomst som skulle ha tagits upp 

som intäkt. 

Med skadeståndsförsäkring avses en försäkring som ersätter den 

försäkrade det skadestånd som han har rätt till för personskada vid överfall 

och liknande. 

Bestämmelser om sådana ersättningar i samband med sjukdom m.m. som 

grundar sig på förvärvsinkomst finns i 11 kap. 30 §. Bestämmelser om 

ersättningar som betalas ut på grund av avtalsgruppsjukförsäkring finns i 

11 kap. 20 § och 15 kap. 9 §. 

1 Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275. 
2 Lagen omtryckt 2008:803. 
3 Senaste lydelse 2017:1212. 
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SFS 24 §    Återbäringar och andra utbetalningar av överskott på grund av en 

försäkring är skattefria, om premien för försäkringen inte får dras av. Detta 

gäller dock inte utbetalningar på grund av pensionsförsäkringar. 

10 kap. 

2 §4    Som tjänst behandlas rätt till 

1. pension,

2. livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som

inte är ersättning för avyttrade tillgångar, 

3. engångsbelopp på grund av personskada,

4. undantagsförmåner, och

5. sådana förmåner som avses i 11 kap. 30 § andra och tredje styckena,

31–36 och 46 §§. 

11 kap. 

18 §    Förmån av hälso- och sjukvård ska inte tas upp om förmånen avser 

vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands. 

Följande förmåner ska inte heller tas upp 

– läkemedel vid vård utomlands vid insjuknande i samband med

tjänstgöring utomlands, 

– företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering,

– vaccination som betingas av tjänsten, och

– tandbehandling som har bedömts som nödvändig med hänsyn till

tjänstens krav för Försvarsmaktens submarina eller flygande personal och 

för andra med i huvudsak liknande arbetsförhållanden. 

21 §5    Ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en 

statlig myndighet ska inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är 

föranledd av stationeringen och avser  

1. bostad på stationeringsorten,

2. avgift för barns deltagande i förskola, fritidshem eller sådan pedagogisk

verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) eller liknande och 

avgift för barnets måltider där, dock endast till den del avgiften överstiger 

den avgift som normalt tillämpas för sådan verksamhet i Sverige,  

3. avgift för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande

och avgift för barnets skolmåltider, 

4. egna och familjemedlemmars resor till och från stationeringsorten,

dock högst fyra resor per person och kalenderår, 

5. medföljandetillägg för make, maka eller sambo, som på grund av

stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst, till den del tillägget inte 

överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per månad, 

6. merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som

motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde 

och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter 

och andra merkostnader på stationeringsorten, och 

7. hälso- och sjukvård och läkemedel för den anställde och för

medföljande familjemedlemmar. 

Ersättningar för ökade levnadskostnader eller för skolavgifter för barn och 

förmån av bostad från Styrelsen för Stockholms internationella freds-

forskningsinstitut (SIPRI) ska inte tas upp av sådana forskare vid SIPRI som 

– är utländska medborgare,

4 Senaste lydelse 2011:1516. 
5 Senaste lydelse 2010:874. 
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SFS – är kontraktsanställda på bestämd tid, och

– vid tidpunkten för anställningen hos SIPRI inte är bosatta i Sverige.

37 §6    Följande gäller för livräntor vid sjukdom eller olycksfall på grund 

av försäkringar som inte är trafikförsäkring, ansvarsförsäkring, obligatorisk 

försäkring enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller 

arbetsskadeförsäkring enligt socialförsäkringsbalken. Som intäkt ska den 

del av livräntans belopp tas upp som framgår av följande tabell, nämligen 

om livräntetagaren under beskattningsåret fyllt: 

högst 35 år 80 % 

36 till och med 47 år 70 % 

48  ”     ”     ” 56 år 60 % 

57  ”     ”     ” 63 år 50 % 

64  ”     ”     ” 69 år 40 % 

70  ”     ”     ” 76 år 30 % 

77  ”     ”     ” 86 år 20 % 

minst 87 år 10 % 

Andra livräntor på grund av personskada än sådana som avses i första 

stycket ska tas upp till den del de avser ersättning för förlorad inkomst som 

skulle ha tagits upp som intäkt eller för förlorat underhåll. 

16 kap. 

22 §7    Utgifter för sådan hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt 

finansierad och som avser en enskild näringsidkare eller en delägare i ett 

svenskt handelsbolag ska dras av bara om näringsidkaren eller delägaren 

inte omfattas av den offentligt finansierade vården. 

Utgifter för hälso- och sjukvård och läkemedel utomlands som avser en 

enskild näringsidkare eller en delägare i ett svenskt handelsbolag ska dras 

av bara om de uppkommit vid insjuknande i samband med tjänstgöring 

utomlands. 

61 kap. 

1 §    I detta kapitel finns bestämmelser om 

– marknadsvärde i 2 §,

– kostförmån och bostadsförmån i 3–4 §§,

– bilförmån i 5–11 §§,

– reseförmån med inskränkande villkor i 12–14 §§,

– ränteförmån i 15–17 §§,

– sjukvårdsförsäkringsförmån i 17 a och 17 b §§, och

– justering av förmånsvärde i 18–21 §§.

Sjukvårdsförsäkringsförmån 

17 a §8    Sjukvårdsförsäkringsförmån ska värderas till ett belopp som 

motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. 

17 b §    Om den skattskyldige lämnar ersättning för sjukvårdsförsäkrings-

förmånen, ska förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 17 a § 

minskat med vad den skattskyldige betalat. 

6 Senaste lydelse 2010:1277. 
7 Senaste lydelse 2010:1277. 
8 Tidigare 61 kap. 17 a § upphävd genom 2007:1249. 
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SFS 18 §    Värdet av kostförmån och bostadsförmån enligt 3 och 3 a §§, 

bilförmån enligt 5–9 §§ och sjukvårdsförsäkringsförmån enligt 17 a § ska 

justeras uppåt eller nedåt, om det finns synnerliga skäl. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. De nya bestämmelserna i 61 kap. 17 a och 17 b §§ och bestämmelserna

i 11 kap. 18 och 21 §§, 16 kap. 22 § och 61 kap. 18 § i den nya lydelsen 

tillämpas första gången på förmån av hälso- och sjukvård och läkemedel 

som har tillhandahållits efter den 30 juni 2018. 

3. För sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med

tjänst före ikraftträdandet gäller fortfarande de upphävda bestämmelserna i 

10 kap. 7 § och 11 kap. 42 § och bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 8 kap. 15 och 

24 §§, 10 kap. 2 § och 11 kap. 37 § i den äldre lydelsen. 

På regeringens vägnar 

MAGDALENA ANDERSSON 

Ingrid Björnsson 

(Finansdepartementet) 
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