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LAGRÅDET               

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-24 

 

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

och justitierådet Lars Dahllöf.  

 

Vissa kapitalskattefrågor  

 

Enligt en lagrådsremiss den 13 september 2007 (Finansdepar-

tementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

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

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren 

Petra Andersson. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I remissen föreslås ett antal ändringar på kapitalskatteområdet, bl.a. 

att -  i likhet med vad som gäller i fråga om svenska investerings-

fonder -  kapitalvinst inte skall leda till  beskattning och kapitalförlust 

inte dras av vid sammanläggning eller delning av vissa utländska 

investeringsfonder  

 

 48 kap. 18 § 

 

Genom den föreslagna nya bestämmelsen i tredje stycket avses att 

reglerna i paragrafen om sammanläggning eller delning av svenska 

investeringsfonder också skall gälla i motsvarande situationer 

beträffande utländska investeringsfonder som bildats i enlighet med 

det s.k. UCITS-direktivet. I fråga om svenska fonder hänvisas i 



 2 

paragrafens första stycke till bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen 

(2004:46) om investeringsfonder, varav följer att sammanläggning 

eller delning bl.a. förutsätter tillstånd av Finans inspektionen. 

 

UCITS-direktivet saknar bestämmelser om sammanläggning eller 

delning av fonder. Mot den bakgrunden förefaller sammanläggningar 

eller delningar av fonder enligt direktivet kunna var möjliga utan att 

det – som i Sverige – i det särskilda fallet krävs tillstånd av behörig 

myndighet. Det torde inte finnas skäl att utesluta sådana samman-

läggningar eller delningar från tillämpningen av reglerna i paragrafen. 

Lagrådet föreslår att den nya bestämmelsen ges följande, mer 

allmänna utformning.  

 

Vad som sägs i första och andra styckena gäller även motsvarande 
sammanläggning eller delning av utländska investeringsfonder som 
har bildats i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 
december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som 
avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretag), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/1/EG.  
 

 

 

 


