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Den 1 januari 2012 träder nya skattebestämmelser för fonder och fondinnehav i kraft. Skatten på själva fonden
försvinner medan en ny skatt på innehav av direktägda andelar i investeringsfonder införs.
Skatten gäller endast för privatpersoners och juridiska personers direktägande i fonder och kommer att gälla
innehav av såväl svenska som utländska investeringsfonder. Skatten är årligt återkommande och tas ut oavsett
om innehavet ökat eller minskat i värde. Vid försäljning och utdelning gäller samma skatteregler (skatt på
kapitalvinst) som idag, dvs. 30 procents skatt för privatpersoner.
När den nya skattemodellen för fonder införs kommer många svenska fonder att sluta att ge utdelning. Detta
för att inte fondandelsägarna i förtid ska behöva betala 30% skatt på utdelningen. Det är ju en onödig
tidigareläggning av skatten som den nya fondskatten avser att täcka. För den som ändå väljer att spara i
utdelande fonder blir det alltså ett slags dubbelbeskattning.
Till de större nyheterna hör att även ägare av utländska fonder ska beskattas löpande. Det har de tidigare inte
utsatts för eftersom utländska fonder oftast inte ger utdelning.
En positiv nyhet för utländska fonder är att dessa fonder inte längre kommer att behöva betala svensk
kupongskatt på utdelning på svenska aktier och svenska fonder (detta gäller bara fonder inom EU och EESområdet och länder med vilka Sverige har skatteavtal som innehåller informationsutbyte).
Den nya fondskatten gäller inte för fondsparande som omfattas av avkastningsskatt, t.ex. kapitalförsäkring
och pensionssparande och inte heller för sparande i den nya sparformen investeringssparkonto.

Schablonintäkt
Fondandelsägaren ska i sin självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4% av
kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång, alltså första
gången värdet den 1 januari 2012. Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalinkomster. För fysiska
personer innebär det att skatten blir 30% x 0,4% = 0,12% av innehavet. För ett fondsparande värt 10 000
kronor blir skatten 12 kronor och för 100 000 kr blir det 120 kr per år.

Vem ska betala skatten?
Skatten på innehav av andelar i investeringsfonder träffar ”obegränsat skattskyldiga” fysiska och juridiska
personer:
Skatten ska betalas av:
• Privatpersoner bosatta i Sverige.
• Svenska dödsbon.
• Svenska aktiebolag.
• Svenska stiftelser och föreningar som inte är skattebefriade.
• Utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige.
De som slipper skatten är alla utländska och skattemässigt utlandsbosatta personer och utländska bolag och
andra utländska juridiska personer (utländska juridiska personer som har så kallat fast driftställe i Sverige
träffas dock av skatten):
De som slipper skatten är:
• Privatpersoner bosatta i Sverige som har sparandet i kapital-/pensionsförsäkring eller på
investeringssparkonto.
• Skattebefriade svenska stiftelser och ideella föreningar.
• Offentliga subjekt som kommuner, landsting och staten.
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Svenska aktiebolag som har fonderna som lager i en värdepappersrörelseverksamhet,
t.ex. banker.
Privatpersoner bosatta i utlandet.
Utländska dödsbon.
Utländska bolag som inte har fast driftställe i Sverige.
Andra utländska juridiska personer som inte har fast driftställe i Sverige.

Eftersom fondskatten tas ut på värdet vid årets ingång kommer sparande i fonder som förvärvas ett visst år
och säljs samma år inte att belastas med denna skatt. Den som säljer sina fondandelar före årets slut slipper
alltså att betala fondskatten året därpå. Även ett upprepat förfarande där fonderna säljs före varje årsskifte
undgår således fondskatten. Den personen får dock betala kapitalvinstskatt varje år, vilket gör att det är i
enlighet med lagstiftarens intentioner att denne inte också ska betala fondskatt.

Skattskyldighet
De som äger fondandelar (enligt ovan) är skattskyldiga för schablonintäkten. Gränsbeloppet för beräkning av
statlig inkomstskatt för privatpersoner och dödsbon höjdes samtidigt från 100 till 200 kronor, vilket innebär
att endast de som når upp till 200 kronor i underlag för statlig inkomstskatt (i inkomstslaget kapital för
fysiska personer) blir skattskyldiga för sin schablonintäkt på fondinnehav. 200 kronor i underlag för
inkomstskatt motsvarar ett innehav i fonder på 50 000 kronor (50 000 kr x 0,4% = 200 kr). Observera att
andra intäkter i samma inkomstslag summeras med schablonintäkten. Fysiska personer ska ta upp
schablonintäkten i inkomstslaget kapital, juridiska personer tar upp den som inkomst av näringsverksamhet.
Skatten ska betalas in av fondandelsägaren samtidigt som annan skatt på kapitalinkomster, dvs. normalt den
3 maj året efter inkomståret för att inte kostnadsränta ska påföras.

Deklarationsskyldighet
Schablonintäkt, för vilken kontrolluppgift har lämnats, undantas från deklarationsskyldighet i det fall
fondspararen endast haft sådan intäkt (och annan intäkt som undantas från deklarationsskyldighet).
De som har fonder till ett värde av mer än 50 000 kronor men inga deklarationspliktiga inkomster kommer
således att bli skattskyldiga men inte deklarationsskyldiga. Dessa kommer först vid slutskattebeskedet
(september/december året efter inkomståret) få besked om schablonskatt. Vid detta tillfälle har kostnadsränta
påförts eftersom skatten skulle varit inbetald senast den 3 maj samma år. Dessa personer kommer inte att få
någon personlig påminnelse av Skatteverket. I stället kommer Skatteverket gå ut med allmän information på
exempelvis verkets hemsida och deklarationsbroschyr för att påminna om att skatten ska betalas in.
Kontrolluppgiftsskyldighet
Kontrolluppgift om schablonintäkt ska lämnas av det fondbolag som idag är skyldigt att lämna kontrolluppgift
om försäljning av fondandelar. För förvaltarregistrerade andelar ska förvaltaren lämna kontrolluppgift.
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon. Juridiska personer får själva beräkna
schablonintäkt och betala in skatt.
Beräkning av bidragsgrundande inkomst
Schablonintäkt på andelar i fonder ska inte räknas med som inkomst av kapital vid beräkning av
bidragsgrundande inkomst avseende bostadsbidrag/tillägg, äldreförsörjningsstöd, bilstöd eller beräkning av
betalningsskyldighet för underhållstöd.
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