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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Utfärdad den 16 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen 

(1999:1229)2 

dels att 11 a kap. 10 §, 40 kap. 1 och 21 §§, 42 kap. 33 och 34 §§, 58 kap. 

17, 31 och 33 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 40 kap. 20 § ska lyda ”Begränsningar vid 

konkurs, ackord, företagsrekonstruktion, skuldsanering, F-skuldsanering 

och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument”. 

11 a kap. 

10 §3    Företaget får när personaloptionen förvärvas inte vara 

1. skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning av sådant slag som anges

i 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), 

2. föremål för företagsrekonstruktion,

3. på obestånd, eller

4. föremål för betalningskrav på grund av ett beslut från Europeiska kom-

missionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre mark-

naden. 

40 kap. 

1 §4    I detta kapitel finns 

– en huvudregel i 2 §,

– definitioner i 3–8 §§,

– bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott hos

företag efter ägarförändringar i 9–19 d §§, 

– bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott vid

konkurs, ackord, företagsrekonstruktion, skuldsanering, F-skuldsanering 

och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution i 20 och 

21 §§, 

– bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott efter

överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut i 22 §, 

– bestämmelser om avdrag efter ombildningar i 23 §, och

– hänvisningar i 24 §.

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375. 
2 Lagen omtryckt 2008:803. 
3 Senaste lydelse 2017:1212. 
4 Senaste lydelse 2020:1076. 
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SFS 2022:987 21 §5    Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag som den 

skattskyldige är delägare i får ackord utan konkurs, skuldsanering, F-skuld-

sanering eller en skulduppgörelse i en under företagsrekonstruktion fast-

ställd rekonstruktionsplan, ska avdrag för underskott minskas med ett be-

lopp som motsvarar summan av de skulder i näringsverksamheten som fallit 

bort genom ackordet, skuldsaneringen, F-skuldsaneringen eller skuldupp-

görelsen. 

Om den skattskyldige får nedskrivning av relevanta kapitalinstrument 

utanför resolution enligt 6 kap. lagen (2015:1016) om resolution, ska avdrag 

för underskott minskas med ett belopp som motsvarar summan av nedskriv-

ningarna av kapitalinstrumenten. 

42 kap. 

33 §6    Underskott som uppkommit i en näringsverksamhet får dras av med 

70 procent till den del 

1. underskottet avser en sådan bostad i ett andelshus som skulle ha varit

den skattskyldiges privatbostad om han eller hon innehaft den med bostads-

rätt, och 

2. underskottet inte dras av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap.

2–4 §§. 

I fråga om avdraget tillämpas också bestämmelserna om begränsningar 

vid konkurs, ackord, företagsrekonstruktion, skuldsanering och F-skuld-

sanering i 40 kap. 20 och 21 §§. 

Om ett underskott har dragits av enligt första stycket, får avdrag inte göras 

enligt 40 kap. 2 §. 

34 §7    Underskott av näringsverksamhet det beskattningsår då en enskild 

näringsidkare upphör att bedriva näringsverksamheten ska dras av med 70 pro-

cent.  

Underskottet ska dock inte dras av om det avser självständigt bedriven 

näringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det 

ska inte heller dras av till den del underskottet  

– dragits av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap. 2–4 §§ eller

legat till grund för avdrag enligt 33 §, eller 

– skulle ha fallit bort om tillgångar eller tjänster som har tagits ut ur

näringsverksamheten hade uttagsbeskattats. 

Underskottet ska dras av det följande beskattningsåret eller, om den 

skattskyldige begär det, fördelas på det året och de två därefter följande 

beskattningsåren. 

Bestämmelserna om begränsningar vid konkurs, ackord, företagsrekon-

struktion, skuldsanering och F-skuldsanering i 40 kap. 20 och 21 §§ tilläm-

pas också på ett sådant underskott. 

58 kap. 

17 §    Under den försäkrades livstid får en pensionsförsäkring överlåtas 

bara  

1. till följd av ändring av anställningsförhållanden, förutsatt att försäk-

ringen före eller efter överlåtelsen är en tjänstepensionsförsäkring, 

5 Senaste lydelse 2020:1075. 
6 Senaste lydelse 2016:683. 
7 Senaste lydelse 2016:683. 
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SFS 2022:987 2. på grund av utmätning, ackord, konkurs eller en under företagsre-

konstruktion fastställd rekonstruktionsplan, eller 

3. genom bodelning.

31 §    Rätt till behållning på pensionssparkonto får överlåtas bara 

– på grund av utmätning, ackord, konkurs eller en under företagsrekon-

struktion fastställd rekonstruktionsplan, eller 

– på det sätt som anges i 4 kap. 12 och 16 §§ lagen (1993:931) om indivi-

duellt pensionssparande. 

33 §8    Behållning på pensionssparkonto ska tas upp i inkomstslaget tjänst 

(avskattning) till den del pensionssparavtalet upphör att gälla enligt 4 kap. 6 

eller 14 § eller 6 kap. 5 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande 

eller till den del behållningen tas i anspråk på grund av utmätning, ackord, 

konkurs eller en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktions-

plan. 

Med behållning på pensionssparkonto avses marknadsvärdet på till-

gångarna på kontot efter avräkning för den skatt enligt lagen (1990:661) om 

avkastningsskatt på pensionsmedel som avser kontot. 

Avskattningen ska ske när pensionssparavtalet upphör att gälla för till-

gångarna. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 

På regeringens vägnar 

MIKAEL DAMBERG 

Erik Sjöstedt  

(Finansdepartementet) 

8 Senaste lydelse 2007:1419. 
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