
Bilaga 37.1 till inkomstskattelag (1999:1229) 
Associationsformer som avses i 37 kap. 9 § 3 och 30 a § första stycket, 38 kap. 3 § första stycket 3 och 20 § 

första stycket, 38 a kap. 4 § första stycket 3 och 22 § första stycket, 48 a kap. 6 § 3 och 17 § första stycket 

samt 49 kap. 9 § 3 och 32 § första stycket:  

- bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för 

europabolag och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för 

europabolag vad gäller arbetstagarinflytande samt europakooperativ som bildats enligt rådets förordning 

(EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) 

och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska 

kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande,  

- bolag som enligt belgisk rättsordning kallas ”société anonyme”/”naamloze vennootschap”, ”société en 

commandite par actions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, ”société privée à responsabilité 

limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à responsabilité 

limitée”/”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à responsabilité 

illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, ”société en nom collectif”/ 

”vennootschap onder firma”, ”société en commandite simple”/”gewone commanditaire vennootschap”, 

offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna samt andra bolag som bildats 

i enlighet med belgisk lagstiftning och som omfattas av belgisk bolagsskatt, 

- bolag som enligt tjeckisk rättsordning kallas ”akciová společnost” eller ”společnost s ručením 

omezeným”, 

- bolag som enligt dansk rättsordning kallas ”aktieselskab” eller ”anpartsselskab” samt andra enligt 

bolagsskattelagen skattepliktiga bolag, i den utsträckning deras beskattningsbara inkomst beräknas och 

beskattas enligt de allmänna skatterättsliga bestämmelserna för ”aktieselskaber”, 

- bolag som enligt tysk rättsordning kallas ”Aktiengesellschaft”, ”Kommanditgesellschaft auf Aktien”, 

”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, ”Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, ”Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaft”, ”Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” 

samt andra bolag som bildats enligt tysk lag och som omfattas av tysk bolagsskatt, 

- bolag som enligt estnisk rättsordning kallas ”täisühing”, ”usaldusühing”, ”osaühing”, ”aktsiaselts” 

eller ”tulundusühistu”, 

- bolag som enligt grekisk rättsordning kallas ”ανώνυμη εταιρείа” eller ”εταιρείа περιορισμένηζ 

ευθύνηζ (E.Π.E.)”, 

- bolag som enligt spansk rättsordning kallas ”sociedad anónima”, ”sociedad comanditaria por 

acciones” eller ”sociedad de responsabilidad limitada” samt offentligrättsliga organ som fungerar enligt 

civilrättsliga regler, 

- bolag som enligt fransk rättsordning kallas ”société anonyme”, ”société en commandite par actions”, 

”société à responsabilité limitée”, ”sociétés par actions simplifiées”, ”sociétés d'assurances mutuelles”, 

”caisses d'épargne et de prévoyance”, ”sociétés civiles”, som automatiskt omfattas av bolagsskatt, 

”coopératives” eller ”unions de coopératives”, industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag 

samt andra bolag som bildats i enlighet med fransk lagstiftning och som omfattas av fransk bolagsskatt, 

- bolag som bildats enligt irländsk rätt eller som i irländsk rätt betraktas som bolag, organ som 

registrerats enligt Industrial and Provident Societies Act, ”building societies” som bildats enligt Building 

Societies Acts samt ”trustee savings banks” i den mening som avses i Trustee Savings Banks Act från 

1989, 

- bolag som enligt italiensk rättsordning kallas ”società per azioni”, ”società in accomandita per azioni”, 

”società a responsabilità limitata”, ”società cooperativa” eller ”società di mutua assicurazione” samt privata 

och offentliga organ vars verksamhet helt och hållet eller huvudsakligen är av kommersiell karaktär, 

- bolag som enligt cypriotisk rättsordning kallas ”εταιρείεζ” enligt definitionen i inkomstskattelagarna, 

- bolag som enligt lettisk rättsordning kallas ”akciju sabiedrība” eller ”sasabiedrība ar ierobežotu 

atbildību”, 

- bolag som bildats enligt litauisk rättsordning, 

- bolag som enligt luxemburgsk rättsordning kallas ”société anonyme”, ”société en commandite par 

actions”, ”société à responsabilité limitée”, ”société coopérative”, ”société coopérative organisée comme 

une société anonyme”, ”association d'assurances mutuelles”, ”association d'épargne-pension” eller 

”entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de 

communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” samt andra bolag 

som bildats i enlighet med luxemburgsk lagstiftning och som omfattas av luxemburgsk bolagsskatt, 



- bolag som enligt ungersk rättsordning kallas ”közkereseti társaság”, ”betéti társaság”, ”közös vállalat”, 

”korlátolt felelősségü társaság”, ”részvénytársaság”, ”egyesülés”, ”közhasznú társaság” eller ”szövetkezet”, 

- bolag som enligt maltesisk rättsordning kallas ”Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata” eller 

”Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”, 

- bolag som enligt nederländsk rättsordning kallas ”naamloze vennootschap”, ”besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid”, ”open commanditaire vennootschap”, ”coöperatie”, ”onderlinge 

waarborgmaatschappij”, ”fonds voor gemene rekening”, ”vereniging op coöperatieve grondslag” eller 

”vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” samt andra bolag 

som bildats i enlighet med nederländsk lagstiftning och som omfattas av nederländsk bolagsskatt, 

- bolag som enligt österrikisk rättsordning kallas ”Aktiengesellschaft”, ”Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung” eller ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, 

- bolag som enligt polsk rättsordning kallas ”spółka akcyjna” eller ”spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”, 

- handelsrättsliga bolag eller civilrättsliga bolag i kommersiell form samt andra juridiska personer som 

bedriver handel eller industriell verksamhet, bildade enligt portugisisk rättsordning, 

- bolag som enligt slovensk rättsordning kallas ”delniška družba”, ”komanditna družba” eller ”družba z 

omejeno odgovornostjo”, 

- bolag som enligt slovakisk rättsordning kallas ”akciová spoločnost’”, ”spoločnost’ s ručením 

obmedzeným” eller ”komanditná spoločnost’”, 

- bolag som enligt finsk rättsordning kallas ”osakeyhtiö/aktiebolag”, ”osuuskunta/andelslag”, 

”säästöpankki/sparbank” eller ”vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”,  

- bolag som bildats enligt lagstiftningen i Förenade kungariket.  

- bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното дружество”, ”командитното 

дружество”, ”дружеството с ограничена отговорнст”, ”акционерното дружество”, ”командитното 

дружество с акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” som bildats 

i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet,  

- bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas ”societăţi pe acţiuni”, ”societăţi în comandită pe acţiuni” 

eller ”societăţi cu răspundre limitată”, och 

- bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas ”dioničko društvo” eller ”društvo s ograničenom 

odgovornošću” samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av 

kroatisk vinstskatt. Lag (2013:787). 

Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787) som har trätt i kraft den 1 januari 2014. Har beskattningsåret påbörjats 

före ikraftträdandet tillämpas lagen för den del av beskattningsåret som avser tid före ikraftträdandet men efter den 30 

juni 2013. Ändringen innebar att den sista strecksatsen infördes. 

 


