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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-29
Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet
Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder.

Enligt en lagrådsremiss den 25 september 2003 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorerna Lena Bartholf Axelsson och Peter Ljungqvist.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

8 kap. 30 §

I lagrådsremissen föreslås i en ny punkt 3 till paragrafen bl.a. att ersättning till den som har bidragit till eller avsett att bidra till att föremål
tas i beslag också skall omfattas av skattefrihet. I författningskommentaren har uttalats att förslaget gäller föremål som tas i beslag
enligt rättegångsbalken. Enligt den föreslagna lydelsen är bestä mmelsen emellertid inte begränsad till sådana beslag. Under föredragningen har upplysts att skattefriheten avses omfatta även beslag be-
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slutade enligt annan lag och att skattefriheten inte skall vara begränsad till fö remål utan gälla även annat som tagits i beslag (se t.ex. 27
kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken gällande skriftlig handling).
Lagrådet utgår därför ifrån att författningskommentaren kommer att
ses över så att den svarar mot det avsedda innehållet.

Förslaget till lag om ändring i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel

2§

I det föreslagna nya andra stycket anges att med innehavare av en
sådan försäkring som avses i första stycket 7 a skall likställas den
som har panträtt i försäkringen, om ingen annan är skattskyldig för
försäkringen enligt den aktuella lagen. Den i förslaget angivna förutsättningen att ingen annan är skattskyldig för försäkringen framstår
för Lagrådet som alltför opreciserad. Bestämmelsen skulle enligt
Lagrådet vinna i tydlighet om den gavs exempelvis följande lydelse:

”Om en sådan försäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas
av någon som är obegränsat skattskyldig, skall den som har panträtt
i försäkringen anses inneha denna.”

