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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Utfärdad den 22 november 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen 

(1999:1229)2 

dels att 20 a kap. 1 §, 24 kap. 5 §, 39 a kap. 3, 5, 6, 11, 13 och 14 §§, 

42 kap. 22 § och bilaga 39 a ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 20 a kap. 9 §, 39 kap. 

8 c–8 e §§ och 48 kap. 6 c §, och närmast före 20 a kap. 9 § en ny rubrik av 

följande lydelse. 

20 a kap. 

1 §3    Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid beräkning av anskaff-

ningsvärden och anskaffningsutgifter för tillgångar och förpliktelser som 

ingår i verksamheten vid beskattningsinträdet om 

1. en fysisk eller juridisk persons inkomst av en näringsverksamhet eller

del av en näringsverksamhet inte har beskattats på grund av att personen inte 

har varit skattskyldig i Sverige för verksamheten men sådan skattskyldighet 

inträder,  

2. inkomsten i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägar-

beskattad juridisk person inte har beskattats i Sverige på grund av att del-

ägaren inte varit skattskyldig i Sverige för verksamheten men sådan 

skyldighet inträder,  

3. verksamheten bedrivs av en utländsk juridisk person med lågbeskattade

inkomster och delägaren inte varit skattskyldig för personens inkomst 

omedelbart före beskattningsåret,  

4. inkomsten har varit undantagen från beskattning i Sverige på grund av

ett skatteavtal och undantaget upphör, 

5. en tillgång eller förpliktelse förs över från en näringsverksamhet eller

del av en näringsverksamhet, vars inkomst inte beskattas i Sverige till 

samma persons näringsverksamhet eller del av näringsverksamhet, vars 

inkomst beskattas här,   

6. en tillgång eller förpliktelse förs över genom en fusion eller fission från

en näringsverksamhet eller del av en näringsverksamhet, vars inkomst inte 

tidigare har beskattats i Sverige, eller  

7. verksamheten har varit tonnagebeskattad enligt 39 b kap. och tonnage-

beskattningen upphör. 

Vid tillämpning av första stycket 6 ska vad som sägs om anskaffnings-

värde och beskattning i 3 §, anskaffningsutgift, förbättringsutgift och 

1 Prop. 2017/18:296, bet. 2018/19:SkU4, rskr. 2018/19:28. 
2 Lagen omtryckt 2008:803. 
3 Senaste lydelse 2016:1202. 
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SFS innehavsår i 4 §, anskaffningsutgift och förbättringsutgift i 5 § samt vär-

dering av förpliktelse i 8 §, avse förhållandena i det överlåtande företaget. 

Bestämmelsen i 9 § tillämpas i fall som avses i första stycket 3. 

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på verksamhet som undan-

tagits från skattskyldighet enligt 7 kap. 

 

Säkerhetsreserv 
 

9 §    Vid beskattningsinträde som avses i 1 § första stycket 3 ska den 

utländska juridiska personen, om personen motsvarar ett svenskt skadeför-

säkringsföretag, anses ha en säkerhetsreserv som motsvarar den maximala 

säkerhetsreserv som personen, om personen hade varit ett svenskt skade-

försäkringsföretag, skulle ha kunnat redovisa vid utgången av beskattnings-

året närmast före det beskattningsår då beskattningsinträdet sker. 

 

24 kap. 
 

5 §    I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i 

inkomstslaget kapital om  

– utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller kapital-

andelslån i 42 kap. 15 §, 

– utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,  

– utbetalningar vid minskning av aktiekapital eller reservfond och 

liknande förfaranden i 42 kap. 17 §,  

– utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,  

– utskiftning och utbetalning från ekonomiska föreningar i 42 kap.  

19–21 §§,  

– emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §, 

– utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från 

utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap. 22 §, 

– utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat 

skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §, 

– skattetillgodohavanden i 42 kap. 24 §, 

– spel i 42 kap. 25 §, och 

– schablonintäkt i 42 kap. 43 §. 

 

39 kap. 
 

8 c §    Vid beräkning av överskottet av lågbeskattade inkomster hos en 

utländsk juridisk person enligt 39 a kap. 10–12 §§ och vid tillämpning av 

6 § 2 (minskning av säkerhetsreserv) gäller följande om 

– den utländska juridiska personen enligt 20 a kap. 9 § har ansetts ha en 

säkerhetsreserv vid beskattningsinträdet, och 

– säkerhetsreserven vid beskattningsårets utgång är lägre än säkerhets-

reserven vid beskattningsinträdet. 

Om säkerhetsreserven vid beskattningsårets ingång är högre än säkerhets-

reserven vid beskattningsinträdet, ska bara den del av minskningen som 

utgör skillnaden mellan säkerhetsreserven vid beskattningsårets ingång och 

säkerhetsreserven vid beskattningsinträdet tas upp. 

Om säkerhetsreserven vid beskattningsårets ingång är lika med eller lägre 

än säkerhetsreserven vid beskattningsinträdet, ska minskningen inte tas upp. 
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SFS 8 d §    Vid beräkning av överskottet av lågbeskattade inkomster hos en 

utländsk juridisk person enligt 39 a kap. 10–12 §§ och vid tillämpning av 

6 § 7 (ökning av säkerhetsreserv) gäller följande om 

– den utländska juridiska personen enligt 20 a kap. 9 § har ansetts ha en 

säkerhetsreserv vid beskattningsinträdet, och  

– säkerhetsreserven vid beskattningsårets ingång är lägre än säkerhets-

reserven vid beskattningsinträdet. 

Om säkerhetsreserven vid beskattningsårets utgång är högre än säkerhets-

reserven vid beskattningsinträdet, ska bara den del av ökningen som utgör 

skillnaden mellan säkerhetsreserven vid beskattningsårets utgång och säker-

hetsreserven vid beskattningsinträdet dras av. 

Om säkerhetsreserven vid beskattningsårets utgång är lika med eller lägre 

än säkerhetsreserven vid beskattningsinträdet, ska ökningen inte dras av. 

 

8 e §    En delägare som har varit skattskyldig för lågbeskattade inkomster 

hos en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt skadeförsäk-

ringsföretag ska, om sådan skattskyldighet upphör, ta upp sin andel av 

säkerhetsreserven. Andelen ska tas upp det beskattningsår då skattskyldig-

heten upphör. Med säkerhetsreserven avses här säkerhetsreserven vid 

utgången av beskattningsåret närmast före det beskattningsår då skatt-

skyldigheten upphör.  

Om den utländska juridiska personen har ansetts ha en säkerhetsreserv 

enligt 20 a kap. 9 § vid beskattningsinträde, ska delägaren i stället ta upp sin 

andel av skillnaden mellan säkerhetsreserven vid utgången av beskattnings-

året närmast före det beskattningsår då skattskyldigheten upphör och 

säkerhetsreserven vid beskattningsinträdet.  

Om skattskyldigheten upphör på grund av att det uppkommer ett under-

skott, ska delägaren ta upp sin andel av säkerhetsreserven enligt första 

stycket eller sin andel av skillnaden enligt andra stycket bara till den del 

andelen överstiger delägarens andel av underskottet. Om skattskyldigheten 

inträder igen det följande beskattningsåret ska, om den skattskyldige begär 

det, delägarens andel av säkerhetsreserven eller skillnaden helt eller delvis 

inte tas upp. 

Vid tillämpningen av denna paragraf ska delägarens andel motsvara del-

ägarens andel av kapitalet i den utländska juridiska personen vid utgången 

av beskattningsåret närmast före det beskattningsår då skattskyldigheten 

upphör. Vid sådana innehav som avses i 39 a kap. 4 § beräknas delägarens 

andel även enligt första strecksatsen i den paragrafen. 

 

39 a kap. 
 

3 §    Två personer ska vid tillämpning av detta kapitel, om inte annat anges, 

anses vara i intressegemenskap med varandra om  

1. personerna är moderföretag och dotterföretag eller står under i huvud-

sak gemensam ledning, 

2. personerna är juridiska personer och den ena personen direkt eller 

indirekt innehar eller kontrollerar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna 

i den andra personen, 

3. den ena personen är en fysisk person och den andra en juridisk person 

vars kapital eller röster direkt eller indirekt innehas eller kontrolleras till 

minst 25 procent av den fysiska personen,  
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SFS 4. personerna är juridiska personer och en och samma fysiska eller 

juridiska person direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar minst 

25 procent av kapitalet eller rösterna i personerna, eller 

5. personerna är närstående. 

Vid bedömning av om personerna står under i huvudsak gemensam 

ledning ska närstående personer anses utöva ett gemensamt inflytande. 

Om en fysisk person är i intressegemenskap med en juridisk person enligt 

första stycket 3, ska även närstående till den fysiska personen anses vara i 

intressegemenskap med den juridiska personen. 

 

5 §    Nettoinkomsten hos en utländsk juridisk person ska anses lågbeskattad 

om den inte beskattats eller beskattats lindrigare än den beskattning som 

skulle ha skett i Sverige om 55 procent av denna inkomst utgjort överskott 

av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag som bedriver motsvarande 

verksamhet i Sverige. En skattskyldig som har andelar i en sådan person ska 

anses som delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade 

inkomster. 

Första stycket gäller bara om nettoinkomsten i den utländska juridiska 

personen är positiv. 

I nettoinkomsten ska inte räknas in inkomster som beskattas i Sverige med 

stöd av andra bestämmelser i denna lag än bestämmelserna i detta kapitel. 

Vid beräkning av om nettoinkomsten är lågbeskattad ska det bortses från 

utländsk skatt som har betalats av den utländska juridiska personen och som 

har tillgodoförts eller kan komma att tillgodoföras delägaren eller annan 

utdelningsberättigad enligt lagstiftningen i den stat där den utländska 

juridiska personen är hemmahörande. 

 

6 §    Vid beräkning av nettoinkomsten hos den utländska juridiska personen 

enligt 5 § tillämpas 10–12 §§ med följande undantag: 

1. Avdrag får inte göras för avsättning till periodiseringsfond. 

2. Avdrag får göras för underskott som uppkommit i verksamheten under 

de tre närmast föregående beskattningsåren och som tidigare inte dragits av 

vid beräkning av nettoinkomsten. Detta gäller dock bara om delägaren var 

delägare vid utgången av respektive beskattningsår. 

Om den utländska juridiska personen motsvarar ett svenskt skadeförsäk-

ringsföretag ska personen vid beräkning av nettoinkomsten anses ha en 

säkerhetsreserv vid ingången av beskattningsåret. Säkerhetsreserven ska 

anses motsvara den maximala säkerhetsreserv som den utländska juridiska 

personen, om personen hade varit ett svenskt skadeförsäkringsföretag, 

skulle ha kunnat redovisa vid utgången av beskattningsåret närmast före det 

beskattningsår som beräkningen avser. 

Andra stycket gäller även vid beräkning av sådant avdrag för underskott 

som avses i första stycket 2. 

 

11 §4    Inkomstberäkningen ska ske med utgångspunkt i resultat- och balans-

räkningar för den utländska juridiska personen. Resultat- och balans-

räkningarna ska 

1. vara upprättade enligt 6 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078), 

2. innehålla de upplysningar som anges i 6 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 

samt 8 § bokföringslagen, och 

3. vara upprättade i den juridiska personens redovisningsvaluta. 

 
4 Senaste lydelse 2011:1256. 
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SFS Om resultat- och balansräkningarna har upprättats i utländsk valuta, ska 

de räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen ska principerna i 5–7 §§ 

lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag 

som har sin redovisning i euro, m.m. tillämpas på motsvarande sätt. Om 

principerna i den lagen inte kan tillämpas, ska omräkningen göras på något 

annat lämpligt sätt. 

Inkomstberäkningen får ske med utgångspunkt i resultat- och balans-

räkningar som har upprättats enligt andra regler än de som avses i första 

stycket 1 och 2, om den upprättade redovisningen innehåller tillförlitliga 

uppgifter som är tillräckliga för beskattningen. 

 

13 §5    En delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade 

inkomster är skattskyldig för en så stor andel av överskottet av dessa 

beräknat med tillämpning av 10–12 §§ som svarar mot delägarens enligt 

2 och 4 §§ beräknade andel av kapitalet i personen. Till den del överskottet 

tas upp till beskattning av en begränsat skattskyldig delägare ska det inte tas 

upp av en obegränsat skattskyldig delägare. 

En delägare får vid beräkning av sin andel av överskottet bara dra av 

sådant underskott som dragits av vid beräkningen av beskattningsårets netto-

inkomst hos den utländska juridiska personen enligt 6 §. Om periodiserings-

fonder helt eller delvis inte återförts på grund av bestämmelserna i 30 kap. 

10 a § ska underskottet minskas med motsvarande belopp. Om säkerhets-

reserv helt eller delvis inte har tagits upp på grund av bestämmelserna i 

39 kap. 8 e § tredje stycket, ska underskottet minskas med motsvarande 

belopp. 

Överskottet i en utländsk juridisk person ska tas upp det beskattningsår 

som går ut samtidigt som den utländska juridiska personens beskattningsår. 

Om den utländska juridiska personen och delägaren inte har samma beskatt-

ningsår, ska överskottet i stället tas upp det beskattningsår som går ut 

närmast efter den utländska juridiska personens beskattningsår. 

 

14 §    När det gäller utländska juridiska personer med lågbeskattade 

inkomster och delägare i sådana personer finns även särskilda bestämmelser 

om  

– att utländsk allmän skatt inte får dras av i 16 kap. 19 §,  

– förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning i 18 kap. 14 §, 

– beskattningsinträde i 20 a kap., 

– undantag från uttagsbeskattning i 22 kap. 13 §,  

– periodiseringsfonder i 30 kap. 2 och 10 a §§, och 

– säkerhetsreserv i 39 kap. 8 c–8 e §§. 

 

42 kap. 
 

22 §    Utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och 

från utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster ska inte tas 

upp till den del delägaren har beskattats för sin del av den utländska juridiska 

personens inkomst enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 §. 

Vid tillämpning av första stycket ska inte beaktas inkomst som delägaren 

har tagit upp enligt 39 a kap. 13 § och som redan har beaktats enligt första 

stycket eller 48 kap. 6 c §. 

 

 

 

 
5 Senaste lydelse 2011:1256. 
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SFS 48 kap. 
 

6 c §    Kapitalvinst på andel i utländska juridiska personer med låg-

beskattade inkomster ska inte tas upp till den del delägaren har beskattats 

för sin del av den utländska juridiska personens inkomst enligt 39 a kap. 

13 §.  

Vid tillämpning av första stycket ska inte beaktas inkomst som delägaren 

har tagit upp enligt 39 a kap. 13 § och som redan har beaktats enligt första 

stycket eller 42 kap. 22 §. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 

2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 

31 december 2018.  

3. De nya bestämmelserna i 42 kap. 22 § och 48 kap. 6 c § tillämpas första 

gången på utdelning från utländska juridiska personer med lågbeskattade 

inkomster och avyttring av andel i sådana juridiska personer som sker efter 

den 31 december 2018. 

 

På regeringens vägnar 

 

MAGDALENA ANDERSSON 

 Claes Lundgren 

 (Finansdepartementet) 
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SFS Bilaga 39 a6 

Områden som avses i 39 a kap. 7 §: 

1. Afrika, med undantag av 

– Djibouti, Seychellerna och Sankta Helena, 

– Ceuta, Egypten, Gabon, Gambia, Ghana, Kap Verde, Komorerna, Kongo 

(Kongo-Brazzaville), Liberia, Libyen, Madagaskar, Marocko, Mauritius, 

Mayotte, Melilla, Réunion, Rwanda, Sao Tomé och Príncipe, Senegal, 

Tanzania och Tunisien, samtliga vad avser inkomst från bank- och finan-

sieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty 

och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den 

normala inkomstskatten där, 

– Madeira vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan 

finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster 

av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomst-

skatten där, dels inkomst som är föremål för notional interest deduction och 

liknande avdrag, samt  

– Kenya och Namibia, båda vad avser dels inkomst från bank- och finan-

sieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty 

och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den 

normala inkomstskatten där, dels inkomst som inte beskattas där på grund 

av att inkomsten inte anses härröra därifrån. 

2. Amerika, men bara vad avser 

– Amerikas förenta stater, Brasilien, Colombia, Dominikanska Republiken, 

Ecuador, Haiti, Honduras, Kanada, Kuba, Mexiko och Venezuela,  

– Argentina, Barbados, Chile, Franska Guyana, Guyana, Jamaica, Peru, 

Surinam, Trinidad och Tobago och Uruguay, samtliga med undantag av 

inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, 

försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättig-

heter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,  

– Paraguay, med undantag av inkomst från bank- och finansieringsrörelse, 

annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra 

inkomster av immateriella rättigheter, samt 

– Belize, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua och 

Panama, samtliga med undantag dels av inkomst från bank- och finan-

sieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty 

och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den 

normala inkomstskatten där, dels av inkomst som inte beskattas där på grund 

av att inkomsten inte anses härröra därifrån. 

3. Asien, med undantag av 

– Bahrain, Förenade Arabemiraten och Maldiverna, 

– Armenien, Azerbajdzjan, Filippinerna, Indien, Indonesien, Iran, Israel, 

Jordanien, Kazakstan, Kina, Libanon, Macao SAR, Nordkorea, Ryssland, 

Sydkorea, Tadzjikistan och Thailand, samtliga vad avser inkomst från bank- 

och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksam-

het, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte 

beskattas med den normala inkomstskatten där, 

 

 

 

 

 

 
6 Senaste lydelse 2007:1254. 
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SFS – Georgien, Kirgizistan, Mongoliet, Oman, Turkmenistan och Uzbekistan, 

samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan 

finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster 

av immateriella rättigheter, 

– Cypern och Turkiet, båda vad avser dels inkomst från bank- och 

finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, 

royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas 

med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som är föremål för 

notional interest deduction och liknande avdrag, 

– Brunei Darussalam, Hongkong SAR, Kuwait, Malaysia, Qatar, Singapore 

och Syrien, samtliga vad avser dels inkomst från bank- och finansierings-

rörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och 

andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den 

normala inkomstskatten där, dels inkomst som inte beskattas där på grund 

av att inkomsten inte anses härröra därifrån, 

– Pakistan, vad avser inkomst från annan finansiell verksamhet, royalty och 

andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den 

normala inkomstskatten där, samt 

– Julön och Kokosöarna, båda vad avser inkomst från bankverksamhet som 

inte beskattas med den normala inkomstskatten där enligt regler om 

Offshore Banking Unit regime. 

4. Europa, med undantag av 

– Brittiska Kanalöarna, Isle of Man, Malta och Monaco, 

– Azerbajdzjan, Frankrike, Grekland, Irland, Kazakstan, Kroatien, Litauen, 

Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Ryssland, San Marino, 

Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ukraina, Vitryssland och Österrike, samtliga 

vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell 

verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av 

immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomst-

skatten där, 

– Andorra, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Estland, Gibraltar, Georgien, 

Kosovo, Lettland, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Schweiz och 

Ungern, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, 

annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra 

inkomster av immateriella rättigheter,  

– Belgien, Italien, Liechtenstein, Portugal och Turkiet, samtliga vad avser 

dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksam-

het, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella 

rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels 

inkomst som är föremål för notional interest deduction och liknande avdrag, 

samt 

– Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Slovenien, 

båda vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell 

verksamhet och försäkringsverksamhet, som inte beskattas med den normala 

inkomstskatten där. 

5. Oceanien, men bara vad avser 

– Hawaii, Nya Zeeland och Papua Nya Guinea, samt 

– Australien, med undantag av inkomst från bankverksamhet som inte 

beskattas med den normala inkomstskatten där enligt regler om Offshore 

Banking Unit regime. 
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