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Utfärdad den 5 juni 2019
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2
dels att 1 kap. 11 § och 67 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 67 kap. 20–26 §§, och närmast
före 67 kap. 20 och 23–26 §§ nya rubriker, av följande lydelse.

1 kap.
11 §3 Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.
Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i
66 kap.
Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, allmän
pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av
förnybar el finns i 67 kap.

67 kap.
1 §4 I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska
personer i 2–33 §§ och för juridiska personer i 2 och 27–33 §§.
Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.
2 §5 Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning,
underskott av kapital, hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av förnybar
el i nu nämnd ordning.
Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt
som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
enligt 5–9 d §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.
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Prop. 2018/19:92, bet. 2018/19:SkU21, rskr. 2018/19:248.
Lagen omtryckt 2008:803.
Senaste lydelse 2019:128.
Senaste lydelse 2015:775.
Senaste lydelse 2019:128.
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Grundläggande bestämmelser
20 §6 Skattskyldiga har i den omfattning som anges i detta kapitel rätt till
skattereduktion för gåva till en godkänd gåvomottagare enligt lagen
(2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.
21 §7 Med gåva avses vid tillämpningen av detta kapitel en gåva i pengar
som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor.
22 §8 Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger
2 000 kronor, görs ingen skattereduktion.
Begäran om skattereduktion
23 §9 En begäran om skattereduktion för gåva ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då gåvan har lämnats.
Vilka som kan få skattereduktion
24 §10 Rätt till skattereduktion enligt 25 och 26 §§ har efter begäran de
som
1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för gåva avseende främjande av social hjälpverksamhet
eller vetenskaplig forskning till en godkänd gåvomottagare eller ska ta upp
värdet av sådan gåva som inkomst.
Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat
skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott
som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Även dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för gåva som har
lämnats före dödsfallet.
Underlag för skattereduktion
25 §11 Underlag för skattereduktion består av
1. utgifter för gåva som har betalats under beskattningsåret, och
2. värdet av gåva som ska tas upp som inkomst av den skattskyldige.
I underlaget räknas inte in omkostnader i samband med gåvan.
Skattereduktionens storlek
26 §12 Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får dock uppgå till högst 1 500 kronor för ett beskattningsår.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Lagen tillämpas inte på gåvor som lämnas före ikraftträdandet.

6 Tidigare 20 § upphävd genom 2015:775.
7 Tidigare 21 § upphävd genom 2015:775.
8 Tidigare 22 § upphävd genom 2015:775.
9 Tidigare 23 § upphävd genom 2015:775.
10Tidigare 24 § upphävd genom 2015:775.
11Tidigare 25 § upphävd genom 2015:775.
12Tidigare 26 § upphävd genom 2015:775.
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På regeringens vägnar
MAGDALENA ANDERSSON
Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)
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