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Utkom från trycket

Lag
om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370);

den 23 dec. 1974

utfärdad den 13 december 1974.
Kungl. IVIaj;t förordnar med riksdagen^ i fråga om kommunalskattelagcn (1928: 370)
dels att 38 § 1 mom., punkt 2 av anvisningarna till 28 § samt punkt
3 av anvisningarna till 38 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i 53 § skall införas ett nytt moment, 5 mom., av nedan an
givna lydelse,
dels att till anvisningarna till 38 § skall införas en ny punkt, punkt 7,
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’ Prop. 1974: 181, SkU 64, rskr 389.

och till anvisningarna till 39 § en ny punkt, punkt 4, av nedan angivna
lydelse.
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38 § 1 mom.- Till intäkt av kapital räknas:
ränta å obligationer och å utlånade eller i bank eller annorstädes in
satta medel,
utdelning å svenska aktier och andelar i svenska aktiefonder och eko
nomiska föreningar samt å andelar i utländska bolag och aktiefonder,
så ock
intäkt genom överlåtelse av rätt till utdelning å aktier eller andelar,
som nyss sagts, där ej aktierna eller andelarna samtidigt överlåtits,
allt såvitt icke intäkten är att hänföra till intäkt av rörelse.
För den, som genom köp, byte eller därmed jämförligt avtal förvärvat
rätt till utdelning å svensk aktie eller å andel i svensk aktiefond eller
ekonomisk förening eller i utländskt bolag eller utländsk aktiefond,
skall såsom intäkt upptagas endast det belopp, varmed utdelningen eller,
om förvärvaren i sin tur överlåtit rätten till utdelning, den därvid erhåll
na valutan överstigit det vid förvärvet utgivna vederlaget för rätten till
utdelning.
Såsom utdelning från svensk ekonomisk förening anses jämväl vad
som vid föreningens upplösning utskiftats till medlem utöver inbetald
insats, dock att vid upplösning genom fusion, som i 28 § 3 mom. andra
stycket avses, såsom utdelning i intet fall skall anses större belopp än
som motsvarar vad medlemmen erhållit kontant eller eljest i annat än
andelar i den övertagande föreningen.
53 § 5 mom. Aktiefond taxeras för inkomst av tillgångar som ingå i
¬ fonden.
(Se vidare anvisningarna.)
Anvisningar
till 28 §
2. Ränteintäkt samt utdelning å aktier och andelar i aktiefonder och
ekonomiska föreningar är i allmänhet att räkna som intäkt av förvärvs
källan kapital.
Emellanåt skall dock ränteintäkt hänföras till intäkt av rörelse, näm
ligen då det kapital, varav intäkten flutit, är att anse som tillhörande
rörelsen. Detta kan vara fallet, även om kapitalet icke för tillfället an
vändes i rörelsen, ifall det blott står till disposition för dylik använd
ning. Kapital, som icke är avsett att tagas i bruk för rörelsen utan hålles
därifrån avskilt, är däremot icke att anse såsom tillhörande rörelsen. I
följd härav får i regel ränteintäkt, som uppbäres av aktiebolag och
andra juridiska personer, som driva rörelse, anses utgöra intäkt av rö
relse.
I bank- och annan penningrörelse ävensom försäkringsrörelse är utdel
ning å aktier och andelar i aktiefonder och ekonomiska föreningar att
räkna som intäkt i rörelsen.
2 Senaste lydelse 1957: 72.
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till 38 §
3.^ Beträffande avkastning av svenska aktier är huvudregeln att, där
ej utdelningen utgör intäkt av rörelse, densamma upptages såsom in
täkt av kapital för den som var ägare av kupongen eller eljest hade rätt
till utdelningen, när denna blev tillgänglig för lyftning.
I det normala fallet, då ägaren av aktien också haft rätt till utdelning
en, skall alltså den som var ägare av aktien, när utdelningen blev till
gänglig för lyftning, upptaga denna såsom intäkt. Om aktien innehafts
längre eller kortare tid, är härvid utan betydelse.
Har, då svensk aktie överlåtits, överlåtaren behållit en eller flera av
kupongerna eller eljest för längre eller kortare tid förbehållit sig rätten
att lyfta utdelningen, och tillkom denna rätt alltjämt överlåtaren då ut
delningen blev tillgänglig för lyftning, skall utdelningen oavkortad
räknas såsom intäkt för denne.
Innehade den, som genom arv, testamente, gåva eller likartat fång
förvärvat rätt till utdelning å svensk aktie utan att tillika förvärva aktien,
denna rätt när utdelningen blev tillgänglig för lyftning, skall såsom in
täkt för honom upptagas utdelningen i sin helhet.
Har däremot rätten till utdelning å svensk aktie genom köp, byte
eller därmed jämförligt avtal överlåtits utan samband med överlåtelse
av aktien, bliva, såsom framgår av 38 § 1 mom., särskilda regler till
lämpliga. Därest i sådant fall fråga uppkommer om avdrag för veder
lag som utgivits för förvärv av rätt till utdelning vid mer än ett utdel
ningstillfälle, skall vederlaget anses belöpa på de olika utdelningsposter
na enligt fördelning å dessa med hänsyn till periodens längd och under
iakttagande att, i den mån på viss utdelningspost belöpande vederlag ej
kunnat utnyttjas såsom avdrag från denna, det återstående beloppet må
avräknas å närmast följande utdelningspost eller utdelningsposter. Av
ser förvärvet rätt till utdelning under obestämd tid, bör, om ej särskilda
skäl föranleda till annat, vederlaget avräknas under en period av tio år.
Vad som gäller utdelning å svensk aktie skall äga motsvarande tilllämpning beträffande utdelning å andel i svensk aktiefond eller ekono
misk förening, aktie eller annan andel i utländskt bolag eller utländsk
aktiefond.
7. Avkastning av tillgångar ingående i aktiefond utgör inkomst av
kapital för fonden.
till 39 §
4. Aktiefond får göra avdrag för utdelning å andel i fonden såsom
för ränta å gäld. Avdraget skall anses belöpa på det räkenskapsår var
till utdelningen hänför sig även om utdelningen utbetalas till andels
ägarna först under därpå följande räkenskapsår.

2034

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. I samband med lagens
ikraftträdande skall iakttagas följande.
1. Äldre bestämmelser skall gälla vid 1975 eller tidigare års taxering
och vid eftertaxering för år 1975 eller tidigare år,
2. Äldre bestämmelser skall, såvitt gäller akticfondsvcrksamhet som
med stöd av Övergångsbestämmelserna till aktiefondslagen (1974:931)
* Senaste lydelse 1943; 45.

i'.

får fortsätta efter utgången av år 1974, tillämpas även vid 1976 års taxe
ring och eftertaxering för detta år, såvida det beskattningsår, för vilket
taxeringen skall ske, påbörjats före den 1 januari 1975.
3. Aktiefond får vid taxering för det beskattningsår då de nya be
stämmelserna första gången skall tillämpas åtnjuta avdrag för belopp,
som under beskattningsåret utbetalats i utdelning till andelsägarna på
grund av tidigare års verksamhet. Vad nu sagts gäller dock endast ut
delade belopp för vilka avdrag tidigare icke åtnjutits vid taxeringen.
4. Övergår enligt övergångsbestämmelserna till aktiefondslagen (1974:
931) förvaltningen av aktiefondsverksamhet till fondbolag, skall någon
beskattning icke äga rum på grund av övergången. Tillgång, som vid
tiden för övergången ingått i den tidigare bedrivna aktiefondsverksamheten, skall anses ha förvärvats av aktiefonden genom det fång vari
genom tillgången förvärvats i den tidigare bedrivna verksamheten.

CARL GUSTAF
G. E. STRÄNG
(Finansdepartementet)
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