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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-24

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne

Lundius och regeringsrådet Nils Dexe.

Slopad avskattning för personaloptioner

Enligt en lagrådsremiss den 17 april 2008 (Finansdepartementet) har

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

4. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och

kontrolluppgifter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekre-

teraren Petra Andersson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

Lagändringarna innebär att alla förmåner av personaloptioner ska tas

upp till beskattning enligt huvudregeln i 10 kap. 11 § andra stycket

första meningen det beskattningsår då optionen utnyttjas för förvärv

av värdepapper eller överlåts. Nuvarande bestämmelse i paragrafens
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andra stycke andra meningen ska upphävas. Enligt denna bestäm-

melse ska den som upphör att vara bosatt i Sverige eller att stadig-

varande vistas här i stället ta upp förmånen det beskattningsår då

detta sker och till den del förmånen då kunnat utnyttjas.

Om en förmån av personaloption har beskattats enligt bestämmelsen

i 10 kap. 11 § andra stycket andra meningen bör det enligt Lagrådets

mening inte komma i fråga att efter ikraftträdandet av de nu före-

slagna lagändringarna beskatta förmånen på nytt, nämligen när

förmånen faktiskt utnyttjas (jfr 11 kap. 16 § andra stycket). Enligt

Lagrådets mening bör detta klargöras i en övergångsbestämmelse.

Förslaget till lag om ändring i lagen om självdeklarationer och

kontrolluppgifter

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Av lagrådsremissen

framgår att de nya bestämmelserna avses gälla i de fall personal-

optioner utnyttjas eller överlåts efter den 31 december 2008.

Lagändringarna avses således bli tillämpliga först vid 2010 års

taxering. Enligt Lagrådets mening bör detta komma till uttryck i

ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen, som kan formuleras på

samma sätt som motsvarande bestämmelse i förslaget till lag om

ändring i inkomstskattelagen.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.


