
 

OBS! Denna rättelsesida ersätter s. 17 i tidigare publicerade SFS 2018:1206. Rättelsen 

avser 25 a kap. 23 § första stycket. 

17 

SFS 2018:1206 skattskyldigheten för en andel i ett sådant bolag eller sådan utländsk juridisk 

person övergår till någon annan, gäller i stället bestämmelserna denne. Om 

skattskyldigheten för en andel i ett svenskt handelsbolag övergår till en 

fysisk person tillämpas dock bestämmelsen i 45 kap. 32 a §. 

 

25 a kap. 
 

23 §15    Om ett företag som anges i 3 § direkt eller indirekt, genom ett eller 

flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt handelsbolag som 

avyttrat en delägarrätt med kapitalvinst, ska den del av vinsten som belöper 

sig på delägarens andel inte tas upp. Detta gäller dock bara om en mot-

svarande kapitalvinst inte skulle ha tagits upp om delägaren själv hade 

avyttrat tillgången. Vid bedömningen av om en kapitalvinst inte skulle ha 

tagits upp enligt 24 kap. 33 § första stycket 2 eller 34 § ska andelsinnehavet 

bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav. Vid tillämp-

ning av första stycket likställs en i utlandet delägarbeskattad juridisk person 

med ett svenskt handelsbolag. 

Första stycket gäller inte om skalbolagsbeskattning ska ske enligt 9 a §. 

 

23 a §16    Om en sådan avyttring som avses i 23 § leder till en kapitalförlust, 

får den del av förlusten som belöper sig på delägarens andel inte dras av. 

Detta gäller dock bara om en motsvarande kapitalvinst inte skulle ha tagits 

upp om delägaren själv hade avyttrat tillgången. Vid bedömningen av om en 

kapitalvinst inte skulle ha tagits upp ska det bortses från bestämmelserna om 

skalbolagsbeskattning i 9 §. Vid bedömningen av om en kapitalvinst inte 

skulle ha tagits upp enligt 24 kap. 33 § första stycket 2 eller 34 § ska andels-

innehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav. Om 

skattskyldigheten för andelen övergår till någon annan, gäller detta i stället 

denne. 

Vid tillämpning av första stycket likställs en i utlandet delägarbeskattad 

juridisk person med ett svenskt handelsbolag. 

 

30 kap. 
 

6 a §17    En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en 

periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 

statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det 

kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan 

av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den 

juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Statslåneräntan ska 

dock som lägst anses vara 0,5 procent. 

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska 

schablonintäkten justeras i motsvarande mån. 

 

33 kap. 
 

8 §18    Med kapitalunderlaget för räntefördelning för en enskild närings-

idkare avses skillnaden mellan värdet på tillgångarna och värdet på skulderna 

i näringsverksamheten vid det föregående beskattningsårets utgång 

 
15 Senaste lydelse 2009:1413. 
16 Senaste lydelse 2009:1413. 
17 Senaste lydelse 2016:1239. 
18 Senaste lydelse 2012:757. 
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