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3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Härigenom föreskrivs att 16 och 26 e §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §1
De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt att
framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,
1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för utlämning till lånesökande av enskilda artiklar eller korta avsnitt eller
av material som av säkerhetsskäl inte bör utlämnas i original eller
3. för användning i läsapparater.
I de fall som avses i första stycket 2 och 3 får exemplar framställas endast
genom reprografiskt förfarande.
Rätt till exemplarframställning enligt denna paragraf har
1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,
2. Arkivet för ljud och bild,
2. Statens ljud- och bildarkiv,
3. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna
samt
4. folkbiblioteken.
Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek än de
som anges i tredje stycket skall ha rätt till exemplarframställning enligt denna
paragraf.

1 Senaste lydelse 1994:190.
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26 e §2
Ett radio- eller televisionsföretag som har rätt att sända ut ett verk får ta upp
verket på en anordning genom vilken det kan återges, om det görs
1. för användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad
tid,
2. för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll eller
3. för att en statlig myndighet skall kunna utöva tillsyn över utsändningsverksamheten.
Upptagningar som avses i första
Upptagningar som avses i första
stycket 2 och 3 får användas endast
stycket 2 och 3 får användas endast
för de ändamål som anges där. Om
för de ändamål som anges där. Om
sådana upptagningar har dokumentasådana upptagningar har dokumentariskt värde, får de dock bevaras i Stariskt värde, får de dock bevaras i Artens ljud- och bildarkiv.
kivet för ljud och bild.
En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över reklamen i
ljudradio- och televisionsutsändningar får återge utsändningar i den omfattning som motiveras av ändamålet med tillsynen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2 Senaste lydelse 1994:190.
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3.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram

Härigenom föreskrivs att 16 och 18 §§ lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §
Arkivet för ljud och bild får ha terStatens ljud- och bildarkiv får ha
minalåtkomst till de uppgifter i reterminalåtkomst till de uppgifter i
gistret som behövs för arkivets verkregistret som behövs för arkivets
samhet.
verksamhet.
18 §3
Bestämmelser om att biografbyrån
Bestämmelser om att biografbyrån
har terminalåtkomst till det register
har terminalåtkomst till det register
som Statens ljud- och bildarkiv för
som Arkivet för ljud och bild för över
över pliktexemplar av filmer och vipliktexemplar av filmer och videodeogram finns i lagen (1993:1392)
gram finns i lagen (1993:1392) om
om pliktexemplar av dokument.
pliktexemplar av dokument.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

3 Senaste lydelse 1993:1393.
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3.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
7 §4
I lokalradiolagen (1993:120) och i radio- och TV-lagen (1996:844) finns
ytterligare bestämmelser om skyldighet att tillhandahålla inspelningar av radioprogram.
I lagen (1993:1392) om pliktexI lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns bestämemplar av dokument finns bestämmelser om skyldighet att lämna
melser om skyldighet att lämna
skrifter och upptagningar till biblioskrifter och upptagningar till bibliotek eller till Statens ljud- och bildartek eller till Arkivet för ljud och bild.
kiv.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

4 Lagen omtryckt 1998:1442.
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3.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument

Härigenom föreskrivs att 1, 25, 26 och 31 §§ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
I denna lag ges föreskrifter om
skyldighet att till bibliotek eller Arkivet för ljud och bild lämna exemplar
av dokument (pliktexemplar).

Föreslagen lydelse
1§

I denna lag ges föreskrifter om
skyldighet att till bibliotek eller Statens ljud- och bildarkiv lämna exemplar av dokument (pliktexemplar).
Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskning och studier enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
25 §
Pliktexemplar av film, av annat
Pliktexemplar av film, av annat
dokument för elektronisk återgivdokument för elektronisk återgivning än sådant som avses i 10 § eller
ning än sådant som avses i 10 § eller
av upptagning av ljudradio- och teleav upptagning av ljudradio- och televisionsprogram skall lämnas till Stavisionsprogram skall lämnas till Artens ljud- och bildarkiv.
kivet för ljud och bild.
26 §
Den som har lämnat pliktexemDen som har lämnat pliktexemplar av film har rätt att återfå filmen
plar av film har rätt att återfå filmen
och skall beredas tillfälle att hämta
och skall beredas tillfälle att hämta
filmen sedan Statens ljud- och bildarfilmen sedan Arkivet för ljud och bild
kiv har haft skälig tid för att framhar haft skälig tid för att framställa
ställa en kopia.
en kopia.
31 §
Statens ljud- och bildarkiv skall
Arkivet för ljud och bild skall med
med hjälp av automatisk databehjälp av automatisk databehandling
handling föra ett särskilt register
föra ett särskilt register över pliktexöver pliktexemplar av videogram
emplar av videogram som har lämsom har lämnats till arkivet. I registnats till arkivet. I registret skall anret skall antecknas ett nummer för
tecknas ett nummer för varje
varje videogram. Statens biografbyrå
videogram. Statens biografbyrå får ha
får ha terminalåtkomst till detta reterminalåtkomst till detta register.
gister.
Arkivet för ljud och bild skall unStatens ljud- och bildarkiv skall
derrätta den som har lämnat pliktexunderrätta den som har lämnat plikemplar av videogram om de nummer
texemplar av videogram om de
som videogrammen har fått i registnummer som videogrammen har fått
ret.
i registret.
Den som är skyldig att lämna
Den som är skyldig att lämna
pliktexemplar till Arkivet för ljud och
pliktexemplar till Statens ljud- och
bild skall föra en förteckning över
bildarkiv skall föra en förteckning
videogram som omfattas av plikten
över videogram som omfattas av
och i förteckningen ange de registerplikten och i förteckningen ange de
nummer som de ingivna pliktex53
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emplaren har fått.

registernummer som de ingivna
pliktexemplaren har fått.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
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3.5

Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs i fråga om telelagen (1993:597) 5
dels att 64 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 23 b §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
23 b §
Den som innehar ett telenät för mobila teletjänster och som har tillstånd
att tillhandahålla mobila teletjänster
eller nätkapacitet skall tillgodose en begäran av en annan tillståndshavare om
att på marknadsmässiga villkor låta
abonnenter hos denne via detta nät
sända och ta emot telemeddelanden.
Skyldigheten gäller bara under förutsättning att
1. den andre tillståndshavaren innehaft tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller nätkapacitet i
högst sju år,
2. fråga är om område där telemeddelanden inte kan förmedlas via den
andre tillståndshavarens telenät för
mobila teletjänster,
3. fråga är om tjänst som båda tillståndshavarna tillhandahåller, och
4. fråga är om tjänst för vilken den
som skall tillgodose en begäran har innehaft tillstånd i mer än fem år.
En begäran enligt första stycket skall
tillgodoses på villkor som är ickediskriminerande i förhållande till vad
tillståndshavaren tillämpar för sin egen
verksamhet och, om det finns flera
andra tillståndshavare, är konkurrensneutrala i förhållandet mellan dessa.
Tillsynsmyndigheten får i enskilda
fall medge undantag från skyldigheten
enligt första stycket om det finns särskilda skäl.
Om flera juridiska personer inom
samma koncern beviljats tillstånd skall
de anses som en enda tillståndshavare
vid tillämpning av denna paragraf.

5 Lagen omtryckt 1999:578.
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64 §
Tillsynsmyndighetens beslut enligt
Tillsynsmyndighetens beslut enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lasom regeringen har meddelat med
gen får överklagas hos allmän förstöd av lagen får överklagas hos
valtningsdomstol.
allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som inte avser återkallelse av tillstånd eller påförande av avgift, gäller
omedelbart om inte annat har bestämts.
Tillsynsmyndigheten och domstol som prövar ett överklagande får bestämma att ett beslut om återkallelse av tillstånd skall gälla omedelbart, om det
finns särskilda skäl för det.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Skyldigheten i 23 b § tillämpas bara på tillståndshavare som efter ikraftträdandet beviljas ett tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller nätkapacitet. Skyldigheten gäller inte gentemot tillståndshavare som då har bedrivit
sådan verksamhet i mer än sju år.
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3.6

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)
dels att 48 kap. 22 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 16 kap. 36 § skall betecknas 16 kap. 28 b § och att nuvarande 16 kap. 37 § skall betecknas 16 kap. 36 §,
dels att 12 kap. 14–16 §§, 19 kap. 2 § samt 48 kap. 19–21, 24 och 27 §§ skall
ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 36 och 37 §§ skall sättas
närmast före 16 kap. 28 b respektive 36 §,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 16 kap. 28 a §, samt närmast
före 16 kap. 28 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.
14 §
Om den skattskyldige fått erOm den skattskyldige fått ersättning för ökade utgifter för måltisättning för ökade utgifter för måltider och småutgifter (dagtraktader och småutgifter (dagtraktamente) för en tjänsteresa i Sverige,
mente) för en tjänsteresa i Sverige,
skall avdrag göras för varje hel dag
skall ett belopp som motsvarar ersättsom tagits i anspråk för resan med ett
ningen dras av. För varje hel dag som
maximibelopp och för varje halv dag
tagits i anspråk för resan skall avdramed ett halvt maximibelopp.
get dock uppgå till högst ett maximibelopp och för varje halv dag till högst
ett halvt maximibelopp.
Visar den skattskyldige att den sammanlagda utgiftsökningen under samtliga tjänsteresor under beskattningsåret i en och samma tjänst varit större än det
sammanlagda avdraget, beräknat enligt första stycket, skall i stället ett belopp
som motsvarar den faktiska utgiftsökningen dras av.
15 §
Om den skattskyldige fått dagOm den skattskyldige fått dagtraktamente för en tjänsteresa uttraktamente för tjänsteresa utomomlands, skall avdrag göras för varje
lands, skall ett belopp som motsvarar
hel dag som tagits i anspråk för resan
ersättningen dras av. För varje hel dag
med ett normalbelopp och för varje
som tagits i anspråk för resan får avhalv dag med ett halvt normalbelopp.
draget dock uppgå till högst ett normalbelopp och för varje halv dag till
högst ett halvt normalbelopp.
Visar den skattskyldige att utgiftsökningen under en tjänsteresa varit större
än avdraget, beräknat enligt första stycket, skall i stället ett belopp som motsvarar den faktiska utgiftsökningen dras av.
16 §
Om den skattskyldige inte fått
Om den skattskyldige inte fått
dagtraktamente men gör sannolikt
dagtraktamente men gör sannolikt
att han haft ökade utgifter för målatt han haft ökade utgifter för mål57
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tider och småutgifter, skall avdrag
göras för varje hel dag med ett halvt
maximibelopp vid tjänsteresa i Sverige och med ett halvt normalbelopp
vid tjänsteresa utomlands.

tider och småutgifter, skall avdrag
göras för varje hel dag med ett
maximibelopp vid tjänsteresa i Sverige och med ett normalbelopp vid
tjänsteresa utomlands. För varje halv
dag skall avdrag göras med ett halvt
maximibelopp vid tjänsteresa i Sverige
och med ett halvt normalbelopp vid
tjänsteresa utomlands.
Visar den skattskyldige att den
sammanlagda utgiftsökningen under
samtliga tjänsteresor i Sverige under
beskattningsåret i en och samma tjänst
varit större än det sammanlagda avdraget, beräknat enligt första stycket,
skall i stället ett belopp som motsvarar
den faktiska utgiftsökningen dras av.
Visar den skattskyldige att utgiftsökningen under en tjänsteresa utomlands varit större än avdraget, beräknat enligt första stycket, skall i stället ett belopp som motsvarar den
faktiska utgiftssökningen dras av.

16 kap.
Ökade levnadskostnader vid resor i
näringsverksamheten
28 a §
Om den skattskyldige har ökade
levnadskostnader på grund av sådana
resor i näringsverksamheten som är
förenade med övernattning utanför
den vanliga verksamhetsorten, tillämpas bestämmelserna om ökade levnadskostnader vid tjänsteresor i
12 kap. 7 §, 8 § första och andra
styckena samt 10–13 och 16 §§. Vad
som sägs i dessa bestämmelser om
tjänsteresa skall i stället avse resa i näringsverksamheten.
När arbetet utanför den vanliga
verksamhetsorten varit förlagt till
samma ort under mer än tre månader i
en följd, gäller inte första stycket längre. En resa i näringsverksamheten anses pågå i en följd om den inte bryts av
uppehåll som beror på att arbetet förläggs till en annan ort under minst fyra
veckor.
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19 kap.
2§
Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad får dras av omedelbart.
Utgifter för sådana ändringsarUtgifter för sådana ändringsarbeten på en byggnad som kan anses
beten på en byggnad som kan anses
normala i den skattskyldiges näringsnormala i den bedrivna verkverksamhet behandlas som utgifter
samheten behandlas som utgifter för
för reparation och underhåll. Hit
reparation och underhåll. Hit räknas
räknas inte åtgärder som innebär en
inte åtgärder som innebär en väsentväsentlig förändring av byggnaden.
lig förändring av byggnaden.
I 24 och 25 §§ finns särskilda bestämmelser om reparation och underhåll i
samband med statliga räntebidrag.
48 kap.
19 §
Bestämmelserna i 20, 21, 23 och
Bestämmelserna i 20–24 §§ gäller
24 §§ gäller för kapitalförluster i inför kapitalförluster i inkomstslaget
komstslaget kapital. Vad som sägs
kapital. Vad som sägs om en tillgång
om en tillgång i dessa bestämmelser
i dessa bestämmelser skall tillämpas
skall tillämpas också på en förpliktelockså på en förpliktelse med sådan
se med sådan underliggande tillgång.
underliggande tillgång.
Att kapitalförluster på utländsk valuta eller fordran i utländsk valuta i vissa
fall inte skall dras av följer av 6 §.
20 §
Kapitalförluster på andra markKapitalförluster på andra marknadsnoterade delägarrätter än sånadsnoterade delägarrätter än andana som avses i 21 § samt kapitaldelar i svenska värdepappersfonder
förluster på sådana andelar i svenska
skall dras av i sin helhet mot kapitalaktiebolag och utländska juridiska
vinster på marknadsnoterade delpersoner som inte är marknadsnoteraägarrätter.
de skall dras av i sin helhet mot kapitalvinster på sådana tillgångar.
21 §
Kapitalförluster på marknadsKapitalförluster på sådana andelar i
noterade andelar i svenska värdesvenska aktiebolag och utländska juripappersfonder som innehåller bara
diska personer som inte är marknadssvenska fordringsrätter skall dras av i
noterade, skall dras av i sin helhet mot
sin helhet.
kapitalvinster på sådana tillgångar
samt mot kapitalvinster på sådana
marknadsnoterade tillgångar som avses i 20 § och 22 § första stycket.
24 §
Om inte hela kapitalförlusten skall
Om inte hela kapitalförlusten skall
dras av enligt bestämmelserna i
dras av enligt bestämmelserna i 20,
20–23 §§, skall 70 procent dras av.
21 eller 23 §, skall 70 procent dras av.
27 §
I fråga om kapitalförluster som
I fråga om kapitalförluster som
uppkommer i svenska handelsbolag
uppkommer i svenska handelsbolag
tillämpas 19–24 §§.
tillämpas 19–21, 23 och 24 §§.
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Kapitalförluster på sådana delägarrätter och fordringsrätter vars innehav
betingats av rörelse som bedrivs av handelsbolaget eller av någon som med
hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå handelsbolaget nära, skall dock alltid dras av i sin helhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. I fråga om beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet och som taxeras vid 2002 års taxering skall 48 kap.
19–22, 24 och 27 §§ i deras äldre lydelse tillämpas på avyttringar som skett före
ikraftträdandet till den del detta leder till lägre skatt.

60

PROP. 1999/2000:100

3.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1230) om
ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) skall införas två nya paragrafer, 5 kap. 9 och
10 §§, samt närmast före dessa paragrafer nya rubriker av följande lydelse.
5 kap.
Avdrag för kapitalförluster
9§
I stället för vad som sägs i 27 §
5 mom. första och andra styckena i den
upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt skall följande gälla. Förlust på marknadsnoterad tillgång som
avses i 27 § 1 mom. samma lag samt
förlust på aktie i svenskt aktiebolag
som inte är marknadsnoterad respektive på andel i utländsk juridisk person
som inte är marknadsnoterad får dras
av mot realisationsvinst på sådana tillgångar. Detta gäller dock inte sådan
tillgång som avses i 27 § 6 mom. samma lag.
Avdrag för vissa ändringar
10 §
Vid tillämpning av punkt 3 av anvisningarna till 23 § i den upphävda
kommunalskattelagen
(1928:370)
skall med den bedrivna verksamheten
förstås den skattskyldiges näringsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas vid 2001 års taxering.
De nya bestämmelserna i 5 kap. 9 och 10 §§ tillämpas på avyttringar som skett
respektive ändringsarbeten som påbörjats från och med den 1 januari 2000.
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3.8

Förslag till lag om allmän fastighetstaxering av
småhusenheter år 2003

Härigenom föreskrivs följande.
Allmän fastighetstaxering av småhusenheter som enligt 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ske år 2002 skall istället ske år 2003.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
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3.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till
kommuner och landsting skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Generellt statsbidrag till kommuner fördelas med ett enhetligt belopp
per invånare i kommunen den 1 november året före det år bidraget betalas ut.
För åren 1997-2000 fördelas därutöver ett generellt åldersbaserat
statsbidrag med ett enhetligt belopp
per invånare inom respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt
85 år och äldre den 1 november året
före det år bidraget betalas ut.
_______________

Föreslagen lydelse
1 §6

Generellt statsbidrag till kommuner fördelas med ett enhetligt belopp
per invånare i kommunen den 1 november året före det år bidraget betalas ut.
För åren 1997-2001 fördelas därutöver ett generellt åldersbaserat
statsbidrag med ett enhetligt belopp
per invånare inom respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt
85 år och äldre den 1 november året
före det år bidraget betalas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

6 Senaste lydelse 1997:554.
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