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3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 
dels att 7 kap. 3–14 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 och 14 §§ 

samt rubrikerna närmast efter 7 kap. 2 och 6 §§ ska utgå, 
dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 §, 7 kap. 1, 16, 18 och 21 §§, 11 kap. 17 och 47 §§, 

33 kap. 3 §, 57 kap. 11, 16 och 19 §§, 63 kap. 3 a och 11 §§, 65 kap. 5 §, 67 kap. 
7 och 24 §§ samt rubriken närmast före 63 kap. 11 § ska ha följande lydelse, 

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om 
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse, 

dels att det i lagen ska införas tio nya paragrafer, 7 kap. 3–11 §§ och 57 kap. 
19 a § samt närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6 och 10 §§ och närmast efter 7 kap. 2 § 
nya rubriker av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 kap. 
7 §2 

Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkomsten. 
Denna ska beräknas på följande sätt.  

Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna 
avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor och är 
den fastställda och den beskattningsbara inkomsten. 

För sådana ideella föreningar och 
registrerade trossamfund som upp-
fyller kraven i 7 kap. 7 § första stycket 
minskas den fastställda inkomsten 
med grundavdrag. Det belopp som 
återstår är den beskattningsbara 
inkomsten. 

För sådana ideella föreningar och 
registrerade trossamfund som upp-
fyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ 
minskas den fastställda inkomsten 
med grundavdrag. Det belopp som 
återstår är den beskattningsbara 
inkomsten. 

 
3 kap. 

1 § 
Detta kapitel gäller för fysiska personer.  
Det finns bestämmelser om  
– obegränsat skattskyldiga i 3–16 §§,  
– begränsat skattskyldiga i 17–21 §§, och  
– skattskyldighet för överlåtna pensioner eller andra periodiska inkomster i 

22 och 23 §§.  
För dödsbon finns särskilda bestämmelser i 4 kap. 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 

Senaste lydelse av 

7 kap. 6 § 2011:1271 

7 kap. 10 § 2011:1271 

7 kap. 11 § 2011:1256. 
2 Senaste lydelse 2011:1256. 
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I 7 kap. 21 § finns bestämmelser om 
att ägare av vissa fastigheter inte är 
skattskyldiga för inkomst av fastig-
heten. 

 

 
7 kap. 

1 § 
I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för  
– staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 §, 
– stiftelser i 3–6 §§,  
– ideella föreningar i 7–13 §§,  
– registrerade trossamfund i 14 §, 

– stiftelser, ideella föreningar och 
registrerade trossamfund i 3–11 §§, 

– vissa andra juridiska personer i 15–20 §§, och  
– ägare av vissa fastigheter i 21 §. 
 Vad som sägs om ett registrerat 

trossamfund gäller även för själv-
ständiga organisatoriska delar av ett 
sådant samfund. 

I fråga om begränsat skatt-
skyldiga gäller bestämmelserna de 
inkomster som de är skattskyldiga 
för enligt 3 eller 6 kap. 

I fråga om begränsat skatt-
skyldiga gäller bestämmelserna de 
inkomster som de är skattskyldiga 
för enligt 6 kap. 

 
 Stiftelser, ideella föreningar och 

registrerade trossamfund 
 
 Skattskyldighet 
 
 3 § 

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, 
verksamhets- och fullföljdskraven i  
4–6 §§ samt ideella föreningar och 
registrerade trossamfund som förutom 
dessa krav även uppfyller öppenhets-
kravet i 10 § är, med undantag för 
kapitalvinster och kapitalförluster, 
skattskyldiga bara för inkomst av 
sådan näringsverksamhet som avses i 
13 kap. 1 §.  

Föreningar och trossamfund som 
uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ är 
dock inte skattskyldiga för  

1. sådan inkomst som kommer från 
en självständig näringsverksamhet 
eller en särskild förvaltningsenhet som 
avser fastighet, om inkomsten till 
huvudsaklig del kommer från 

– verksamhet som är ett direkt led i 
främjandet av sådana ändamål som 
avses i 4 § eller som har annan 
naturlig anknytning till sådana 
ändamål, eller 

– verksamhet som av hävd 
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utnyttjats som finansieringskälla för 
ideellt arbete, eller  

2. inkomst från innehav av en 
fastighet som tillhör föreningen eller 
trossamfundet och som används i 
verksamheten på sådant sätt som anges 
i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152). 

 
 Ändamålskravet 
 
 4 § 

Stiftelsen, den ideella föreningen 
eller det registrerade trossamfundet ska 
ha ett eller flera allmännyttiga 
ändamål. Med allmännyttigt ändamål 
avses ett ändamål som främjar 

– idrott,  
– kultur,  
– miljövård, 
– omsorg om barn och ungdom,  
– politisk verksamhet,  
– religiös verksamhet,  
– sjukvård,  
– social hjälpverksamhet,  
– Sveriges försvar och krisbered-

skap i samverkan med myndighet, 
– utbildning,  
– vetenskaplig forskning, eller 
– en annan likvärdig verksamhet. 
Stiftelsens ändamål får inte vara 

begränsat till vissa familjer eller 
bestämda personer. Föreningens eller 
trossamfundets ändamål får inte vara 
begränsat till vissa familjers, 
medlemmars eller andra bestämda 
personers ekonomiska intressen. 

 
 Verksamhetskravet 
 
 5 § 

Stiftelsen, den ideella föreningen 
eller det registrerade trossamfundet ska 
i den verksamhet som bedrivs under 
beskattningsåret uteslutande eller så 
gott som uteslutande främja ett eller 
flera sådana ändamål som anges i 4 §. 

Om verksamhetskravet inte är upp-
fyllt under beskattningsåret, får hänsyn 
tas till hur kravet sammantaget har 
uppfyllts året före beskattningsåret, 
beskattningsåret samt det närmast 
följande beskattningsåret. 
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 Fullföljdskravet 
 
 6 § 

Stiftelsen, den ideella föreningen 
eller det registrerade trossamfundet ska 
under beskattningsåret i skälig om-
fattning använda sina intäkter för ett 
eller flera allmännyttiga ändamål 
enligt 4 §. Hänsyn får även tas till hur 
intäkterna sammantaget har använts 
under en period av flera beskattnings-
år.  

Fullföljdskravet är uppfyllt även om 
stiftelsen, föreningen eller trossam-
fundet under beskattningsåret inte har 
använt sina intäkter i tillräcklig 
omfattning, om detta förhållande kan 
antas vara tillfälligt. Vid denna be-
dömning ska hänsyn tas till om kravet 
har uppfyllts de föregående beskatt-
ningsåren samt förutsättningarna för 
att det kommer att uppfyllas under det 
närmast följande beskattningsåret. 

 
 7 § 

Vid bedömningen av om fullföljds-
kravet är uppfyllt ska sådana intäkter 
beaktas som enligt 3 § inte ska tas upp 
till beskattning, dock med undantag 
för schablonintäkter enligt 42 kap. 
43 § och kapitalvinster. Även följande 
intäkter ska beaktas, om intäkterna 
inte ska tas upp till beskattning enligt 
denna lag: 

1. Medlemsavgifter och andra avgif-
ter för deltagande i den allmännyttiga 
verksamheten. 

2. Stöd eller bidrag.  
3. Förvärv genom testamente eller 

gåva.  
Intäkter som avses i första stycket 2 

och 3 ska dock beaktas bara om det 
framgår av omständigheterna att av-
sikten är att de ska användas direkt för 
verksamheten. 

Intäkter som avses i första stycket 
ska minskas med kostnader för att 
förvärva och bibehålla dessa intäkter. 

 
 8 § 

Skatteverket får medge undantag 
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från fullföljdskravet för en ideell 
förening eller ett registrerat trossam-
fund som avser att förvärva en 
fastighet eller annan anläggning som är 
avsedd för den ideella verksamheten. 
Detsamma gäller om en förening eller 
ett trossamfund avser att genomföra 
omfattande byggnads-, reparations- 
eller anläggningsarbeten på en fastighet 
som används av föreningen eller 
trossamfundet.  

Beslutet får avse högst fem 
beskattningsår i följd. Det får förenas 
med villkor att föreningen eller 
trossamfundet ska ställa säkerhet eller 
liknande för den inkomstskatt som 
kan komma att påföras föreningen 
eller trossamfundet på grund av 
omprövning av besluten om slutlig 
skatt för de år som beslutet avser, om 
det upphör att gälla enligt 9 §. 

Skatteverkets beslut får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande 
till kammarrätten. 

 
 9 § 

Om den ideella föreningen eller det 
registrerade trossamfundet inte inom 
föreskriven tid har genomfört den 
avsedda investeringen eller inte har 
iakttagit något annat villkor i beslutet, 
ska skattskyldigheten prövas som om 
undantaget inte hade medgetts. 

 
 Öppenhetskravet 
 
 10 § 

En ideell förening eller ett registre-
rat trossamfund får inte vägra någon 
inträde som medlem, om det inte finns 
särskilda skäl för det med hänsyn till 
arten eller omfattningen av dess verk-
samhet, syfte eller annat. 

 
 11 § 

Ideella föreningars central-, 
distrikts- eller samarbetsorganisationer 
anses som öppna om deras 
medlemmar utgörs av föreningar som 
uppfyller kravet i 10 §.  

Ett registrerat trossamfund anses 
som öppet om den del av trossam-
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fundet där medlemsantagning sker 
uppfyller kravet i 10 §. 

 
16 §3 

Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst på grund av 
innehav av fastigheter:  

– akademier,  
– allmänna undervisningsverk,  
– studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 § 

högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds 
universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för 
sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som 
sammanslutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med 
stöd av högskolelagen ansvarar för,  

– regionala utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om 
beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag fått rätt att pröva frågor om stöd 
till näringsidkare samt moderbolag till sådana utvecklingsbolag,  

– arbetslöshetskassor, 
– personalstiftelser som avses i 

lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. och vars 
ändamål uteslutande är att lämna 
understöd vid arbetslöshet, sjukdom 
eller olycksfall,  

– stiftelser som bildats enligt avtal 
mellan organisationer av arbetsgivare 
och arbetstagare med ändamål att 
lämna avgångsersättning till friställda 
arbetstagare eller främja åtgärder till 
förmån för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller löper risk att bli upp-
sagda till följd av driftsinskränkning, 
företagsnedläggning eller rationalise-
ring av företags verksamhet eller med 
ändamål att lämna permitterings-
löneersättning, och  

– bolag eller annan juridisk person 
som uteslutande har till uppgift att 
lämna permitteringslöneersättning. 

– personalstiftelser som avses i 
lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. och vars 
ändamål uteslutande är att lämna 
understöd vid arbetslöshet, sjukdom, 
olycksfall eller utbildning,  

– stiftelser som bildats enligt avtal 
mellan organisationer av arbetsgivare 
och arbetstagare med ändamål att 
lämna avgångsersättning till arbets-
tagare som blivit arbetslösa eller att 
främja åtgärder till förmån för 
arbetstagare som blivit eller löper 
risk att bli arbetslösa eller att lämna 
understöd vid utbildning eller att 
lämna permitteringslöneersättning, 
och  

 
– bolag eller andra juridiska 

personer som uteslutande har till 
uppgift att lämna permitterings-
löneersättning. 

 
18 § 

Bestämmelserna om begränsning i 
skattskyldigheten i 15–17 §§ 
tillämpas för stiftelser bara om 
fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt. Om 
det finns särskilda krav när det gäller 
verksamheten eller liknande, tilläm-
pas bestämmelserna om begränsning 

Bestämmelserna om begränsning i 
skattskyldigheten i 15–17 §§ tilläm-
pas för stiftelser bara om 
fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt. Vid 
tillämpning av fullföljdskravet ska 
stiftelserna anses främja ett allmän-
nyttigt ändamål.  

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2009:768. 
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i skattskyldigheten bara om stiftel-
serna i sin verksamhet uteslutande 
eller så gott som uteslutande 
uppfyller dessa krav. När det anges 
att stiftelserna uteslutande ska 
bedriva viss verksamhet gäller dock 
det. 

Om det finns särskilda krav när 
det gäller verksamheten eller lik-
nande, tillämpas bestämmelserna om 
begränsning i skattskyldigheten bara 
om stiftelserna i sin verksamhet 
uteslutande eller så gott som 
uteslutande uppfyller dessa krav. När 
det anges att stiftelserna uteslutande 
ska bedriva viss verksamhet gäller 
dock det. 

 
21 § 

Ägare av en sådan fastighet som 
avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) är inte 
skattskyldig för inkomst från sådan 
användning av fastigheten som gör att 
byggnaden enligt 2 kap. 2 § 
fastighetstaxeringslagen ska anses som 
annan specialbyggnad än kommuni-
kationsbyggnad, distributionsbyggnad 
eller reningsanläggning.  

Ägare av en sådan fastighet som 
avses i 3 kap. 3 § fastighets-
taxeringslagen är inte skattskyldig för 
inkomst från sådan användning av 
fastigheten som avses i den paragrafen. 

 

Annan ägare av en sådan fastighet 
som avses i 3 kap. 4 § 
fastighetstaxeringslagen än en sådan 
ideell förening eller ett sådant 
registrerat trossamfund som uppfyller 
kraven i 7 § första stycket är inte 
skattskyldig för inkomst av fastig-
heten i den utsträckning den används 
för ändamål som avses i den 
paragrafen. 

Ägare av en sådan fastighet som 
avses i 3 kap. 4 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) är inte 
skattskyldig för inkomst av fastig-
heten i den utsträckning den används 
för ändamål som avses i den 
paragrafen. 

 För sådan ideell förening eller 
registrerat trossamfund som uppfyller 
kraven i 4–6 och 10 §§ tillämpas dock 
i stället 3 § andra stycket 2. 

 
11 kap. 
17 §4 

Förmån i form av utbildning eller 
annan åtgärd som är av väsentlig 
betydelse för att den skattskyldige 
ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta 
ska inte tas upp hos den som riskerar 

Förmån i form av utbildning eller 
annan åtgärd som är av betydelse för 
att den skattskyldige ska kunna 
fortsätta att förvärvsarbeta ska inte 
tas upp hos den som blivit eller löper 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2007:1419. 
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att bli arbetslös på grund av 
omstrukturering, personalavveckling 
eller liknande i arbetsgivarens verk-
samhet.  

risk att inom fem år bli arbetslös på 
grund av omstrukturering, personal-
avveckling eller liknande i arbets-
givarens verksamhet. 

Första stycket gäller också om 
avsikten är att den skattskyldige ska få 
annat arbete hos arbetsgivaren. 

Första stycket gäller inte förmån 
från fåmansföretag eller fåmans-
handelsbolag, om den anställde är 
företagsledare eller delägare i före-
taget eller närstående till en sådan 
person. Om arbetsgivaren är en 
enskild näringsidkare, gäller första 
stycket inte förmån till sådana an-
ställda som är närstående till arbets-
givaren. 

Första och andra styckena gäller 
inte förmån från fåmansföretag eller 
fåmanshandelsbolag, om den an-
ställde är företagsledare eller delägare 
i företaget eller närstående till en 
sådan person. Om arbetsgivaren är 
en enskild näringsidkare, gäller första 
och andra styckena inte förmån till 
sådana anställda som är närstående 
till arbetsgivaren. 

 
47 § 

Periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster ska inte tas upp 
till den del givaren enligt 9 kap. 3 § eller 62 kap. 7 § inte får dra av det ut-
betalade beloppet. 

Som inkomst ska inte heller tas 
upp sådana periodiska understöd 
som betalas ut från en stiftelse som är 
undantagen från skattskyldighet 
enligt 7 kap. 3–6 §§ eller från en ideell 
förening som har till uppgift att främja 
de ändamål som anges i 7 kap. 4 §, om 
föreningen uppfyller övriga villkor i 
7 kap. 7–13 §§ för undantag helt eller 
delvis från skattskyldighet. Detta 
gäller dock bara om utbetalningen 
görs för att fullfölja något av de 
ändamål som anges i 7 kap. 4 §. 

Som inkomst ska inte heller tas 
upp sådana periodiska understöd 
som betalas ut från stiftelser, ideella 
föreningar eller registrerade trossam-
fund som är undantagna från 
skattskyldighet enligt 7 kap. 3 §. 
Detta gäller dock bara om utbetal-
ningen görs för att främja omsorg om 
barn och ungdom, social hjälpverk-
samhet, utbildning eller vetenskaplig 
forskning. 

 
33 kap. 

3 §5 
Ett positivt fördelningsbelopp be-

räknas genom att ett positivt 
kapitalunderlag för räntefördelning 
multipliceras med statslåneräntan vid 
utgången av november året närmast 
före det kalenderår under vilket 
beskattningsåret går ut ökad med 
fem och en halv procentenhet. 

Ett positivt fördelningsbelopp be-
räknas genom att ett positivt 
kapitalunderlag för räntefördelning 
multipliceras med statslåneräntan vid 
utgången av november året närmast 
före det kalenderår under vilket 
beskattningsåret går ut ökad med 
sex procentenheter. 

Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapital-
underlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma 
tidpunkt ökad med en procentenhet. 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2011:1272. 
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3.5 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 kap. 
4 §1 

Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt 
markanläggning som hör till fastigheten ska undantas från skatte- och 
avgiftsplikt om fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den 
till övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana: 

1. kyrkor samt barmhärtighetsin-
rättningar som avses i 7 kap. 15 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) 
samt sådana särskilda rättssubjekt 
som avses i 10 § första stycket lagen 
(1998:1592) om införande av lagen 
(1998:1591) om Svenska kyrkan 

1. Kyrkor samt barmhärtighets-
inrättningar som avses i 7 kap. 15 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) 
samt sådana särskilda rättssubjekt 
som avses i 10 § första stycket lagen 
(1998:1592) om införande av lagen 
(1998:1591) om Svenska kyrkan. 

2. stiftelser, ideella föreningar och 
registrerade trossamfund som upp-
fyller kraven i 7 kap. 3 § första stycket 
respektive i 7 kap. 7 § första stycket 
inkomstskattelagen 

2. Stiftelser som uppfyller kraven i 
7 kap. 4–6 §§ samt ideella föreningar 
och registrerade trossamfund som 
uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 
10 §§ inkomstskattelagen. 

3. akademier, Nobelstiftelsen, stif-
telsen Dag Hammarskjölds Minnes-
fond, Apotekarsocietetens stiftelse 
för främjande av farmacins 
utveckling m.m., stiftelsen Sveriges 
sjömanshus 

3. Akademier, Nobelstiftelsen, 
stiftelsen Dag Hammarskjölds 
Minnesfond, Apotekarsocietetens 
stiftelse för främjande av farmacins 
utveckling m.m. och stiftelsen 
Sveriges sjömanshus. 

4. sådana studentkårer, nationer 
och samarbetsorgan som avses i 
7 kap. 16 § inkomstskattelagen och 

4. Sådana studentkårer, nationer 
och samarbetsorgan som avses i 
7 kap. 16 § inkomstskattelagen. 

5. utländska staters beskickningar. 5. Utländska staters beskick-
ningar. 

Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 § 
utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet. 
                               

 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången vid 

2014 års fastighetstaxering. 
 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2009:767. 


