
1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-23

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe

och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 18 september 2008 (Finansdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn

Erik Sjöstedt.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Ikraftträdandebestämmelsen

Enligt lagförslaget ska skattefrihet gälla för vinster i utländska lotterier

som anordnas i en EES-stat och för vinster vid vinstdragning på

utländska premieobligationer som ställts ut i en stat inom EES.

Sådana vinster kommer då att likställas med motsvarande vinster

från Sverige. I den föreslagna ikraftträdandebestämmelsen anges att

lagen träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering. Det innebär att äldre lydelser av de aktuella

bestämmelserna avses gälla vid tidigare års taxeringar.
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I remissen anges att skälet till lagändringen är att den svenska

regleringen får anses utgöra hinder mot den fria rörlighet för tjänster

som följer av gemenskapsrätten. En dom från EG-domstolen i

november 2003 redovisas. Vidare framgår att Skatteverket redan i

mars 2004 uttalat att, i avvaktan på en lagändring, den aktuella

bestämmelsen i 42 kap. 25 § inkomstskattelagen inte kan tillämpas

på lotterivinster från EES-stater.

Lagrådet anser att lagändringen inte bör begränsas till 2010 års och

senare taxeringar, dvs. till vinster fr.o.m. dagen för lagens ikraft-

trädande. I så fall blir det möjligt för en skattskyldig som har

beskattats för en vinst från en EES-stat att med åberopande av

lagändringen begära omprövning av taxeringen inom den femårsfrist

som anges i 4 kap. 9 § taxeringslagen (1990:324), alltså av 2004 års

och senare taxeringar. Om frågan avgjorts av en allmän förvaltnings-

domstol gäller dock särskilda regler (4 kap. 8 och 12 §§ taxerings-

lagen). Med en möjlighet att få omprövning aktualiseras inte

resningsvägen. (Jfr prop. 2007/08:3 s. 18 f.)


