
 

Rättelser av Skatte- och taxeringsförfattningarna, 
Inkomståret 2009, 2010 års taxering, utgåva 32. 
 

I 47 kap. 11 b § första stycket IL finns ett fel, ledet ”en ersättningsbostad 
med” ska utgå, lydelsen ska vara   

Schablonintäkt 

11 b  § Den som har ett uppskovsbelopp ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska 
beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets 
ingång. Lag (2009:1409). 

Lag (2009:1409) har trätt i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 
års taxering. T.o.m. den 31 december 2009 hade 47 kap. 11 b § följande lydelse. 

11 b  § Den som har en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp ska ta upp en schablonintäkt. 
Intäkten ska beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång. 

En schablonintäkt enligt första stycket ska inte beräknas på en sådan del av ett uppskovsbelopp 
som ska återföras enligt 9 §. 

Lag (2007:1419) har trätt i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 
års taxering. 

-------- 

48 kap. 10 § IL har upphört att gälla och ska utgå, lydelsen ska vara 
 

10 §  [48 kap. 10 § har upphört att gälla genom lag (2006:1422) som har trätt i kraft den 
1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Har beskattningsåret 
påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser för den del av beskatt-
ningsåret som avser tiden före ikraftträdandet.] 

T.o.m. den 31 december 2006 hade 48 kap. 10 § följande lydelse.  

10 §  Efter en sådan fusion som avses i 42 kap. 21 § anses som anskaffningsutgift för andelen i den 
övertagande föreningen det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen i den överlåtande 
föreningen hade avyttrats vid tidpunkten för utskiftningen. 

 
-------- 
 
I bilagan till 39 a kap. IL under Europa står Statsunionen Serbien-
Montenegro med i uppräkningen av områden som avses i 39 a kap. 
7 §, detta är felaktigt (statsunionen upphörde 2006) och stycket ska 
utgå.  


