
Regeringens proposition 

1975176: 76 

om ändring i kupongskattelagen (1970:624), m. m. 

beslutad den 6 november 1975. 

Prop. 1975176: 76 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som hur upptugits 
bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens viignar 

G.E. STRÄNG 

SVEN ANDERSSON 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås regler om förfarandet vid innehållande av ku
pongskatt vid utdelning på andel i svensk aktiefond. De föreslagna bestäm
melserna iir avsedda att underlätta hanteringen vid utdelning från aktiefond 
som registrerar innehavet av fondandelar. 

I Riksdagen /<) 75 I 76. I sam/. .Vr lfi 
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I Förslag till 

Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 

Härigenom föreskrives att 2. 7. 12 och 13 *~·rubriken närmast före 7 ~ 
samt rubriken närmast före 13 ~ kupongskattelagen ( 1970:624J1skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nurara11de ~vdeisl' 

I denna lag förstås med 

avstämningsbolag: aktiebolag på 

vilket l::1gen ( 1970:596) om förenklad 

aktieh::1ntering är tillämplig, 

Fiirr.slage11 /r dl'isc 

2 ,, 
' 

I denna lag förstås med 

avstiimningsbolag: aktiebolag som 

är m·s1ii11111i11gsho/ag ct1/f!!,I 3 kap. 8 .1' 

ak lil'ho/ags/aget1 (I 9 75 :()(}{)) l'llcr på 

vilket lagen ( 1970:596) om förenldad 

aktiehantering iir tilliimplig. 
värdepappercentralen: Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, 

utdelningstillfålle: för avstäm
ningsbolag jen i 21 ~ första ~tycket 

nämnda lag avsedda dagen för av

stämning och för andra aktiebolag 

den dag då utdelningen blir tillgäng-

Jig får lyftning. 

!imdho/ag: akricho/ag 111111 111iirc1r 

ak1ictimdwerksamhc•1 rnligt aktie

fimdslage11(I9 l/:93 J ). 
regis1rem11dc ,li111dbo/ag: .timdho/ag 

som e11/f!!,t 3 I 11 akric:fimds/agenför re

gisrcr örcr i1111ehar ar andelar i ak

ric:fii/ld so111 hu/agl'I f(in·a/rar. 

fiir1'ilri11gsha11k: hank som c11/ig1 ak

lie/imds/agc11 fiir\'(/mr 1il/!!,å11gama i 

akric/imcl sa1111111011agcr i11bl'lal11i11gar 

och 0111hcsiiricr 111h<'lal11i11gar som ar

wr Jimdc11. 

utdelningstillfalle: för avstäm
ningsbolag elen i 3 kap. 8 .11 ak1ic>ho

/agslagcn (1975:000) eller 21 ~ första 

stycket /agc>n 0111.fiirenklad akticha11-

1eri11g avsedda dagen för avstiimning 

och !'lir andra aktiebolag liksom i.fi"c}ga 

om aklic/ii/ld den dag dä utdelningen 

blir tillgiinglig for lyftning. 

utdelningsberättigad: den som är beriittigad att lyfta utdelning för egen 
del vid utdelningstillfållet. 

'Scna'ste lydelse av rubriken 1974:996. 
'Senaste lydelse 1974:996. 
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N11rara11dc ~wfef~c 

Utdelning i avstämningsbolag 

Fiircslagc11 ~rcll'ISI' 

Uddning i avstämningsbolag m. m. 

7 ,, ' 

3 

Viirdepapperscentralen skall vid utbetalning av utdelning innehålla ku

pongskatt, om ej av tillgiinglig uppgift om den utdelningsberättigade framgår, 

att denne ej iir skattskyldig. Kupongskatt skall vidare innehållas i det fall 

att utdelning ej kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdel

ningsberättigade. 

Uppgift som avses i första stycket 

skall avges skriftligen och lämnas till 

viirJ.cpapper~ce11trakn i samba,iJ 

med begäran om införing i aktiebo

ken eller i förteckning enligt 12 ~ la

gen ( 1970:596) om förenklad aktie

hantering samt i övrigt niir centralen 

begär det av den som avses med in
föringen. Ändras förhållande varom 

uppgift lämnats och som iir av be

tydelse för bedömning av frågan om 

skattskyldighet enligt denna Jag, 

skall uppgiftslämnaren utan dröjs

mål skriftligen anmäla detta till vär-
depapperscentralen. 

Uppgift som avses i första stycket 

skall avges skriftligen och lämnas till 

viirclepapperscentralen i samband 

med begiiran om införing i aktiebo

ken eller i förteckning enligt 3 kap. 

/J .11 aklil'bolagslagen (/975:000) eller 

12 ~ lagen ( 1970:596) om förenklad 

aktiehantering samt i övrigt när cen
tralen begiir det av den som avses 

med införingen. Ändras forhållande 
varom uppgift lämnats och som är 

av betydelse för bedömning av frå

gan om skattskyldighet enligt denna 

lag, skall uppgiftsliimnaren utan 

dröjsmål skriftligen anmiila detta till 

viirdepa pperscentralen. 

Värdepapperscentralen skall senast fyra mänader efter utdelningstillfiillet 

liimna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som in-
nehållits i kupongskatt för denne. 

Vid förvaltarregistrering enligt 

16 ~ första stycket lagen (1970:596) 

om förenklad aktiehantering gäller 
bestiimmelsefllil i 7-11. 20och n ~~ 
denna Jag om viirdepapperscentralen 

i stiillct förvaltaren. 

'Senaste lydelse I '!74:996. 
·Senaste lydcl~c 1974:996. 

1H4 

Vid förvaltarregistrering enligt 3 
käfl. JO.\,. andra s1yckel,fursta f1Unk1e11 

ak1icbolagslagc11 ( 1975:000) eller 16 * 
första stycket lagen ( 1970:596) om 

förenklad aktiehantering gäller be

stiimmelserna i 7-11. 20 och 22 *~ 
denna lag lJm viirclcpappersccntralen 

i stället förvaltaren. Arti"dga om 1//

clclning pd andel i aklh'/imcl, so111 jiir

ml1as m· regiweradc/imdholag, gäller 

lw.1·1ii11111wlscma i 7-11. 20 och :!2 .1'} 

denna lag 0111 riirdeflllflflersce111rall'n 

i s1iilll'{/iirmri11gsha11kc11. U{Jflgifi e11-

lig1 7 .11· jiirs1a s1yckc1 skall lii11111as pd 
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N11rnra11de lrdl'lsc' 

4 

Fijreslagen ~wlel~<' 

säll Jijres/.:rh'es i 7 .11· andra s1yc/.:e1 i 

sa111ha11cl 111ecl regisfrl'ringen ar anc/1'l

si1111ehal'et sa1111 i iirri,1.(1 niir/iirrarings

ha11/.:e11 begär de1. m· den som rl'gi

.1.frc'ringen m·ser e11li,l.(f a/.:1il'./i111clslagen 

( 19 7 4 :93 / ). R egi.1·1 r<'rwule )i111clbolag 

är s/.:rldi,1.(1 att onwclelhart lämna ./iir

raringshan/.:en llflfl~\'sning 0111 j(irhdl

lancle som är al' lw1ycld~c .fiir .fi'dgan 

0111 innelul//andl' ar /.:11pongs/.:11//. 

Yärdcpapperscentralen skall vid Yiirdepapperscentralen skall vid 

redovisning enligt 8 ~ lämna uppgift redovisning enligt 8 ~ lämna uppgift 
till riksskattevcrkct om se/dan för- till riksskattcverket om förvaltning 
vallning .\0111 m·1Ps i .fiirsfa s1yc/.:c1. enlig/ 3 /.:afi. 10 ,1 andra s1rc/.:e1 .fiirs1a 

Jilln/.:ten a/.:1ieholagslagc'n (}975:0fHJJ 

eller 16 ,,· .fiirsta s1yc/.:e1 lagen 

0111 .liirc11/.:lad a/.:1ielwn1eri11g. 

Ltdelning i annat aktiebolag än a,·_ 
stämningsholag 

För aktiebolag, som icke är av
stiimni ngsbolag. giiller vid lllhe1a/a11-

de av utdelning 14-17 ~~. 

lH 

Utdelning i annat bolag än a\·stäm
ningsholag m. m. 

För aktiebolag, som icke iir av
stiimningsbolag, liksom i /i'dga 0111 

a/.:1h:timcler som )iirrn/1as ar ic/.:1' re

gis1rera11cle/imclh11lag gäller vid 11fbe-

wlni11g a\' utdelning 14-17 ~*· Ar 
.fi't/ga 0111 111delning pd andel i a/.:1ie

fimcl som nyss 11ä111ms 1illii111J1as Jiire

s/.:ri/icma i 15-14 ,,,, 0111 aklieholag i 

ställe/ /Id det.lime/bolag. som/iirl'alwr 

Jimti1'11. Il ar Jimclholag.1 .fiirralrning 

ii1·ertagits ar/iin·ari11gsha11/.: gäller rad 

som 1111 sagfs 0111 /imclho/ag i .11iille1 

./iin·ari11gsha11/.:1'11. 

Denna lag triider i kraft. såvitt avser de bestämmelser i 2. 7 och 12 ~~ 
som hänför sig till aktiebolagslagen I 1975:000) den l januari 1977 och i 
övrigt den 1 januari 1976. 

I fråga om utdelning som blir tillgänglig för lyftning under år 1976 eller 
1977 och som avser andel i aktiefond för vilken tilliimpas ikrafttrlidandc

bestiimmelserna till aktiefondslagen (J 974:931) giiller följande. Sker utdel
ning till iigarc på grundval av register i huvudsaklig överensstämmelse med 
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grunderna för 33 ~ tredje stycket niimnda lag iiger 12 ~ första stycket ku
pongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tilliimpning. Vad som där 

föro;:skriveo; i l"r[1ga om förvaringsbank skall i stiillet giilla elen juridiska person 
som utövar aktiefondsverksamheten. Betriilfanclc utdelning som ej sker på 

grundval av sådant register iiger 13 ~ kupongskattelagcn i dess nya lydelse 
motsvarande tilWmpning. Vad som diir forcskrives om fondbolag eller för

varingsbank skall i stiillct gUlla den som utövar akticfondsverksamhcten. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i taxerings lagen ( 1956:623) 

Härigenom föreskrives att 37 ~ I mo111. och 43 ~ 111om. taxeringslagen 

(! 956:623)' skall ha nedan angivna lydelse. 

37 ~ 
Nz/\"(minde lrdl'lsc 

mo 111. 2 Till ledning vid inkomsttaxering skola varje ar utan anmaning 

uppgifter (kont ro 11 upp g i f ter) för niistföregående kalenderår avläm
nas på sätt framgår av följande uppstiillning: 

Uppgiftsskyl
dig 

4 a. Den som utbe
talt utdelning å aktie i 
svenskt aktiebolag, på 
vilket lagen (1970:596) 

om förenklad aktie
hantering är tillämplig. 

Vem uppgiften 

skall avse 

Den som ~ir berätti
gad att lyfta utdelning 
för egen del vid utdel
ningstillfället. 

Fiircslagen !rdc/sc 

Vad uppgiften 

skall avse 

Den utbetalda utdel
ningen. 

I mo m. Till ledning vid inkomsttaxering skola varje år utan anmaning 
uppgifter (kont ro 11 uppgifter} för n~istförcgåcnde kalenderår avWm
nas på sätt framgår av följande uppstiillning: 

Uppgiftsskyl
dig 

\'cm uppgiften 
skall avse 

Vad uppgiften 
skall avse 

4 a. Den som utbe- Den som ~ir beriitti- Den utbetalda utdel-
talt utdelning å aktie i gad att lyfta utdelning ningen. 
svenskt aktiebolag, på för egen del vid utdel-
vilket J kap. 8 ,1 ak1ie- ningstillfället. 

bolags/agen (J 9 75 :000) 

eller lagen (] 970:596) 

om förenklad aktie-
hantering är tillämplig, 

liksom bank, som avses 

i 1 .1' akriethnd~/agen 

(1974:931 ), rilkcn utb<'-

talr utdelning å andl'I i 

Sl'ensk akriefhnd för vil-

ken register ,liires enligt 

31 § sistniimnda lag. 
- - - - - - - - - - - - - - - -------------

'Lagen omtryckt 1971 :399. Senaste lyddse av ruhrikcn 1974:773. 

'Senaste lydelse 1975:329. Förslag till cindrad lyclcls..: l'ramlciggs ~ivcn i prop. 1975176:83. 
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N11l'ara11clc (rdelw 

mo m . .1 Envar. som utbekom

mit utdelning å aktier i svenskt ak
tiebolag, på vilket lagen () 970:596) 

om förenklad aktiehantering icke iir 
tillämplig, så ock envar. som här i 

riket uthekommit 

7 

Fiires/agen (rclc/sc 

I mo m. Envar. som utbekom
mit utdelning å aktier i svenskt ak

tiebolag, på vilket 3 kap. 8 1' aktie

bolags/agen ( / 9 75:000) eller lagen 
( 1970:596) om förenklad aktiehante

ring icke ~ir tilliimplig. så ock envar. 

som här i riket utbekommit 
a) utdelning å andelar i svensk a) utdelning ä andelar i svensk 

ekonomisk förening. svensk aktie- ekonomisk förening. svensk aktie-
fond eller från utländsk juridisk per- fond./iir l'ilkcn register ei.fbres enl~~t 

son eller 311' aktil'/imdslagrn (1974:931). eller 
från utkindsk juridisk person eller 

b) riinta. vilken erlagts mot avlämnande av kupong eller kvitto, å ob
ligation. förlagsbevis eller annan för elen allmtinna rörelsen avsedd förskriv

ning. 
är skyldig att till ledning för egen taxering vid mottagandet av utdelningen 

eller riintan avgiva särskild uppgift hiirom. Lyftes beloppet för annans riik
ning. och överlämnas ej därvid en av denne avgiven vederbörlig uppgift. 
skall uppgift i stället avgivas av den. som lyfter beloppet. och diirvid uppgivas 
namn och hemvist å den. för vars räkning beloppet lyftes. Utbekommer 
någon utdelning eller riinta mot kupong. som han förviirvat utan det vär
depapper kupongen tillhör, skall jiimviil uppgivas namn och hemvist å den. 
från vilken kupongen förvärvats. 

Uppgift avfattas enligt fastställt formuliir och avliimnas till elen. som ut
betalar utdelning eller riinta. Denne skall tillse att uppgift avliimnas. innan 
betalning sker. 

Denna lag träder i kraft. såvitt avser de bestiimmelser som hiinför sig 
till aktiebolagslagen (! 975:000) elen I januari 1977 och i övrigt den I januari 
1976. De nya bestiimmelserna tillämpas första gången i fråga om kontroll
uppgift till ledning vid 1977 års taxering. I fråga om utdelning. som blir 
tillgänglig för lyftning under år 1976 eller 1977 och som avser andel i ak
tiefond for vilken tillämpas ikraftträdandebestiimmelserna till aktiefondsla
gen (1974:931 ), iiger. om utdelning till andelsägare sker på grundval av re

gister i huvudsaklig överenssfammelse med grunderna för 33 ~tredje stycket 

nämnda lag. 37 ~ I mom. punkt 4 a. taxeringslagen i dess nya lydelse 
motsvarande tilliimpning. Vad diir föreskrives i fråga om bank som avses 

i I ~ aktiefondslagen skall i stiillet giilla den juridiska person som utövar 
aktiefondsverksamheten. För utdelning som nu niimnts iiger 43 ~ I mom. 
taxeringslagen ej tilliimpning. 

'Senaste lydelse I CJ7.t·997. 
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FINANSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammantriide 

1975-11-06 

8 

Närnuandt>: statsministern Palme, ordförande, statsråden Striing, Anders

son, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist. Geijer. Bengtsson, Norling, 

Carlsson 

Fiiredragande: statsrådet Sträng 

Proposition om ändring i kupongskattelagen (1970:624), m. m. 

Inledning 

I framställning till finansdepartementet har Viirdepapperscentralen VPC 
Aktiebolag anhållit att sådana bestUmmelser införs i kupongskattelagen 

(! 970:624) och taxeringslagen ( 1956:623) som möjliggör att det system för 

registrering av aktieiigare och utbetalning av utdelning p<'t aktier som giiller 
för aktiebolag som tilliimpar lagen ( 1970:596) om förenklad aktiehantering 

kan tillämpas iiven för aktiefonder. 

2 Nuvarande ordning 

Kupongskatt erliiggs enligt kupongskattelagen ( 1970:624) for utdelning 
pli aktie i svenskt aktiebolag< I ~ första stycket), Skattskylclighet föreligger 

för utdelningsberättigad, om denne iir fysisk person, som inte iir bosatt 

eller stadigvarande vistas hiir i landet. Vidare föreligger skattskyldighet for 

oskift<ll dödsbo efter person som nyss niimnts liksom för utliindskt bolag 

eller juridisk person, som enligt 16 ~ 2 mom. lagen ( 1947:576) om statlig 

inkomstskatt skall likstiillas med utliindskt bolag och utdelningen inte iir 

hänförlig till inkomst av rörelse som bedrivits hiir i landet. Dessutom finns 

regler om skattskyldighct till kupongskatt för utländsk delUgare i handels

bolag m. m. liksom for utdelningsberättigad som inte äger elen aktie på 

vilken utdelningen har skett. Slutligen finns också bestiimmelser om skatt

skyldighet för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana för

hållanden att annan diirigenom obehörigen bereds förmån vid taxering till 
inkomstskatt eller innehar befrielse från kupongskatt !4 ~ första-l)iircle styck

ena). 
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Kupongskatt utgär med 30 ",,av utdelningen (5 *'·Ärende 0111 kupongs

katt prövas av riksskattevcrket (6 ~J. 

I kupongskattelagen förstås med avstii111ningsbolag aktiebolag pi1 vilket 

lagen ( 1970:596) om forenklad aktiehantering iir tillämplig. ivled drdepap

pcrscentralen förstas Viirdepapperscentralcn VPC Aktiebolag. Med llldel

ningstillfölle avses för avstiirnningsbolag den i 21 ~ första stycket lagen 0111 

förenklad aktiehantering avsedda dagen mr avst:irnning och för andra ;,ik

tiebolag den dag då utdelningen blir tillgiinglig för lyftning. Utdelnings

heriittigad definieras som den som iir hcriittigad att lyfta utdelning lör egen 

del vid utdelningstillföllet (2 ~). 

Vid utdelning i avstii111ningsbolag skall viirdepapperscentralen innehälla 

kupongskatt om det inte av tillgiinglig uppgift om den utdelningsberiittigade 

framgår att denne inte lir skattskyldig. Kupongskatt skall vidare innehällas 

om utdelning inte har kunnat ske på grund av bristande uppgift om den 

utdclningsberiittigade (7 ~forsla stycket). Lppgil'l till ledning för bedömning 

om skattskyldighet till kupongskatt skall Wmnas skriftligen till viirdepap

perscentralen i samband med begiiran om införing i aktieboken eller i för

teckning enligt 12 ~lagen om förenklad aktiehantering (7 ~andra stycket). 

Viirdepapperscentralen skall 'senast fyra månader efter utdelningstillföllet 

betala innehällen kupongskatt till riksskattc\·erket samt liimna riksskalle

verket vissa siirskilt angivna uppgifter (8 ~). L:tbetalas utdelning sedan dr

depapperscentralen har inhetalat kupongskatt enligt 8 ~ ätcrbetalar rikskat

teverket kupongskatt, som belöper 1xl utdelning for vilken skattskyldighet 

inte har förelegat (9 ;J. 

Har viirclepapperscentralen underlåtit att innchälla kupongskatt l~tstiin det

ta hort ske, skall centralen förskjuta kupongskatten ( 10 ~l. Vid förvaltar

registrering enligt 16 ~första stycket lagen om förenklad aktiehantering giiller 
bestiirnmelserna i kupongskattelagen om uppbörd av kupongskatt förval
taren i stiillet för viirdepapperscentralcn (17 ~ l. 

För utdelning i annat aktiebolag iin avstiimningsholag giiller följande. Vid 

utbetalning av utdelning skall den .~om erhtiller utdelningen besvara fd1gor 

till ledning för hedömande av om skattskyldighet för kupongskatt föreligger . 

. \r inte svaren sådana att diirav uppenbarligen framgär att den utdclnings

beriittigade inte iir skattskyldig för utdelningen. skall kupongskatt inne hällas 

vid utbetalningen (14 ~första stycket). Aktiebolag skall senast l~·ra mänader 

efter utdelningstillföllet, dock senast den 15 januari påföljande år, Inmna 

riksskatte\'crket de hlanketter med uppgifter om utdelning som har in

kommit till bolaget samt inhetala kupongskatt för dels den utdelning fi.ir 

vilken med hiinsyn till innehållet i uppgifterna skatt skolat inneh<lllas. dels 

den utdelning för vilken uppgift iinnu inte har kommit in till bolaget. och 

dels den utdelning for vilken har inkommit uppgifter som har befunnits 

ofullstlindiga ( 15 ~}.Inkommer blankett om uppgifter om utdelning till ak

tiebolag sedan bolaget har inbetalt kupongskatt enligt 15 ~-som belöper 

p;1 utdelning IOr vilken skattskyldighet imc har frirelcgat. återbetalar riks-
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skatteverket skatten. Kupongskattelagen innehåller liven regler om slittet 
fö~ inbetalning a\· skatt. vite- och straffbestUmmelser. bestämmelser om 
taxeringsrevision samt om restitution av kupongskatt i annat fall än som 
har angivits i det föregående samt andra föreskrifter som hlir inte är av 
intresse. 

Vidare finns i kupongskattelagcn en bestiimmelse av innehåll att vad 
kupongskattelagen sägs om aktie i svenskt aktiebolag även gäller andel 
svensk aktiefond ( 1 ~ andra stycket). 

Bestiimmelser om aktiefonder tillkom genom lagstiftning [tr 1974 (prop. 
1974: 128. Nl! 1974:57. rskr 1974:388. SFS 1974:93]). I anslutning h~irtill 

infördes även bestämmelser rörande beskattning av aktiefonder (prop. 
1974: 181, SkU 1974:64, rskr 1974:389. SFS 1974:994-999). 

Med aktiefond förstås i aktiefondslagen en huvudsakligen av aktier eller 
andra värdepapper bestående fond, som har uppkommit genom kapital
tillskott från allmänheten och som ägs av dem som har tillskjutit kapitalet 
och diirmed bedriver aktiefondsverksamhet. Med fondbolag förstås aktie

bolag som har fått tillstånd att utöva aktiefondsverksamhct och med för
varingsbank. bank som förvarar tillgångarna i aktiefond samt mottar in
betalningar och ombesörjer utbetalningar som avser fonden (I ~). Fondbolag 
står under tillsyn av bank inspektionen (5 ~ l. Aktiefond Ur inte juridisk person 
(] 0 ~). utan förvaltas av fondbolaget ( 17 ~ ). För aktiefond skall finnas fond

bestämmelser som skall innehålla uppgifter om särskilda i aktiefondslagen 
angivna förhållanden. Fondbcstiimmelser upprättas av fondbolag och fast
stiills av bankinspektionen som liven meddelar tillstånd att utöva aktic
fondsverksamhet (12 och 15 ~~).Fondbolag beslutar om utdelning till fonct
andelsägare samt om andra utbetalningar av medel som ingår i aktiefond 
(23 ~). Utbetalningar verkstiills av förvaringsbank (29 ~). 

Andelarna i aktiefond skall vara lika stora och medföra lika rätt till elen 
egendom som ingår i fonden (30 ~ första stycket). Fondbolag skall utfärda 
fondandelsbevis till varje fondandelsägare eller föra register över innehav 

av andelar i fonden (JJ ~). Utfärdas fondandclsbevis utan utdelningsku
ponger och innehåller fondbestämmelserna föreskrift att den som i fond

bolagets register över innehav av fondandelar är antecknad som ägare av 
fondandel iir behörig att uppbiira på andelen belöpande utdelning, skall ut
betalning av utdelning till denne. utom i vissa undantagsfall. anses giltig 

!33 ~ tredje stycketl. P~1 uppdrag av fondbolag och efter bankinspektionens 
medgivande får annan än bolaget föra register enligt 31 ~ och fullgöra upp

gifter som har samband hiirmed (34 ~ andra stycket I. 
Aterkallar bankinspektionen tillstånd för fondbolag att utöva aktiefonds

verksamhet eller triider bolaget i likvidation på grund av föreskrift i lag 

eller försätts bolaget i konkurs skall bolagets fondförvaltning omedelbart 
Ö\·enas av förvaringsbank (39 ~ första stycket). Aktiefondslagen innehåller 
också bestämmelser bl. a. rörande ö\·erlåtelse av akticfondsverksamhet och 
om bankinspektionens tillsyn Ö\'t::r fondbolag. Lagen trädde i kraft den I 
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januari 1975. Den som vid ikraftträdandet utövade verksamhet som kriiver 

tillständ enligt lagen mr utan hinder av lagens bestiimmelser fonsiitta verk

samheten till utgången av år 1976. liar vid nämnda tidpunkt verksamheten 
inte överlåtits till fondbolag eller ·ansökan ingivits om tillstånd att utöva 

aktidondsverksamhet enligt aktiefondslagen. skall verksamheten upphöra. 
Beskattningsreglerna för aktiefond innebiir i korthet följande. Aktiefond 

;ir siirskilt skattesubjekt vid inkomsttaxeringen. Vid den statliga heskatt

ningen gäller samma skattesats som för aktiebolag. dvs. 40 ')i). Avkastningen 

på aktiefonds viirdepappersinnehav beskattas som inkomst av kapital och 
vinst vid avyttring av drdepapper enligt realisationsvinstbestämmelserna. 

De helopp som fonden delar ut till sina aktieiigare är avdragsgilla för fonden 

och beska\las som inkomst av kapital hos andelsiigaren. 

3 Föredraganden 

Kupongskatt skall erläggas för utdelning från svenskt aktiebolag. om den 

utdelningsberättigade inte är bosatt här i landet och följaktligen inte iir skatt

skyldig här till inkomstskatt. Kupongskatten utgår med 30 '.'<i av utdel

ningsbeloppet. I vissa fall utgår den dock efter en lägre procentsats eller 

inte alls, beroende på avtal. som Sverige har triiffat med andra stater till 

undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten kan karaktiiriseras som 
en definitiv källskatt. 

Den l januari 1975 triidde aktiefomlslagen ( 1974:93 l) i kraft. I anslutning 

hiirtill bestiimdes att andel i aktiefond skulle i kupongskattehänseencle be

handlas som aktie i svenskt aktiebolag. 
Vid distribution av aktieutdelningar spelar skattereglerna en stor roll. Detta 

giillcr i synnerhet kupongskattereglerna. eftersom kupongskatten är ett slags 
kiillskatt. Det finns hiir i landet två skilda slag av rutiner for utdelning 
på aktier. en i s. k. avstiimningsbolag - eller \!PC-bolag - och en annan 

i övrig<t bolag. också beniimnda kupongbolag. l avstiimningsbolag ombesörjer 
drdepappcrscentralen utdelning på grund\·a! av uppgifter i aktieboken, som 
fOrs med hj~ilp av automatisk databehandling. I kupongbolag lyfter den 
utdelningsberiittigade utdelningen mot uppvisande av kupong. som tillhiir 
aktiebrevet men som kan Ö\'crl:nas separat. 

De nu niimnda slagen av utdelningsrutiner har f<itt bestämma utform

ningen av reglerna om kupongskatteuppbörden. I avstämningsbolag tas ku
pcmgskallen ut enligt <tktiebokens uppgifter om hemvist m. m. av betydelse 

för att avgöra frågan om kupongskatteskylclighet. I kupongbolag liimnar 

den utdelningsberättigade motsvarande uppgifter i samband med att han 

lyfter utdelningen. 

Det har visat sig önskviirt att i fråga om aktiefonder kunna tillämpa rutiner 

för kupongskatteuppbörd motsvarande dem som tinns för avstämningsbolag. 

Fondbolag har vid sin förvaltning av aktiefond möjlighet att viil.ia mellan 

tvä olika system. Antingen kan bolaget utförda fondandelsbevis till va~je 
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lirndamklsiigare eller m:ksä kan det föra register iiver innehav av andelar 

i fonden. I aktiefond cfar fondbestiimmelserna innehåller föreskrift att den 

som i fondbolagets register över innehav av fondandelar är antecknad som 

iigare av fondandel iir beriittigad att uppbiira pä andelen belöpande utdelning. 
skall hetalning till den registrerade iigaren anses giltig iiwn om denna inte 

:ir den aktuelle iigaren. Vidare röreskrivs att fondbolag efter medgivande 

av bank inspektionen kan ge annan i uppdrag att li.ira register över innehav 

av andelar i aktiellmd. 

De hiir återgivna bestiimmelserna liknar de bestiimmelser som finns för 

avstiimningsbolag,iiven om viktiga skillnader kan iakttagas. Dessa skillnader 

bör dock inte utgöra hinder för att genomföra en rutin för kupongskat

teuppbi.ird som iir smidig oL·h kan anpassas till vad som giiller för avstäm

ningsbolag. I det följande avser jag att t<I upp de fcirfattningsbcstiimmclser 

som behövs för en sådan anpassning. 

Bestiimmelscrna om kupongskatteuppbörd for avstiimningsbolag finns i 

7-12 ~~ kupongskattelagcn. Enligt dessa bestiimmelser svarar i princip viir

depapperscentralen for uppbörden. Detta iir naturligt. eftersom viirdepap

perscentralcn enligt lag iir det organ som svarar t\ir aktieboken i avst~im

ningsbolag. I aktiefonder. diir register fors över anclelsinnehavet, saknas 

motsvarighet till sådan exklusiv ansvarighet. Det ankommer på fondbolaget 

att fora registret. fondbolaget kan dock efter bankinspektionens medgivande 

uppdra ät annan att föra registret och fullgöra andra <'1liggancten som har 

samband hiirmcd. I första hand kan viirdepapperscentralcn komma i fråga 

llir· S<
0tdant uppdrag. Av vad jag nu har anfört framgår att det inte iir möjligt 

alt direkt i.i,·erl'öra bestiimmelserna för avstiimningsbolag på aktiefonder diir 

;1t1clclsinnehavet !lirs på register. De uppgifter som enligt kupnngskattelagen 

åvilar viirckpappcrscentralen bör i stiillet vid utdelning rdn aktiefond diir 

register förs över andelarna l~iggas pä frirvaringsbankcn. Det iir förvarings

hankens uppgift att efter heslut av föndbl)laget ombesörja utbetalning av 

utdelning fr{rn aktiefond. Det bör i sin tur kunna uppdras åt den som för 

registret - t. ex. viirdepapperscentralen - att i praktiken skiita bankens ålig

ganden av nu avsett slag. friimst innehällande Oi..'h inbetalning av kupongs

btten. AnS\'arighetcn gentemot det allm~inna for det behöriga fullgörandet 

av <'iliggandena kommer givetvis hela tiden att åvila förvaringsbanken. Be

stiimmelser om skyldighet for fondbolaget att liimna förvaringsbanken upp

gift om forhållande av betydelse för skattskyldigheten till kupongskatt bc

hiivs emellertid. 

Det kan i detta sammanhang finnas skiil att ta upp fri1gan huruvida n[1gon 

motsvarighet till kupongskatteuppbörd vid s. k. förvaltarregistrering hör in

lörns. Enligt 16 ~första stycket lagen om förenklad aktiehantering kan bank 

eller fondkommissioniir. som fött auktorisation av regeringen. införas i ak

tiebrev och aktiebuk i stiillet för elen egentlige :igaren för aktier som omfattas 

;1v liimnat frirvaltningsuppdrag. Fördigger sådan forvaltarregistrering. skall 

förvaltaren fullgöra de uppgifter som enligt kupongskattelagen annars an-
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kommer på drdepappersccntralen. 1 aktiefondslagen finns ingen motsva

righet till reglerna om förvaltarregistrering. Någon möjlighet att delegera 

förvaringshankens ansvarighet tinns således inte. Jag finner följaktligen inget 

skiil alt r. n. införa motsvarighet till bestämmelserna om kupongskatteupp
börd vid forvaltarregistrering. Detta innebär m. a. o. att förvaringsbank har 

att tillse att de uppgifter om andelsinnehavaren som inkommer från fond

holaget eller annan registerförare verkligen avser iigaren. Detta kan ske 

genom att registerföraren anviinder ett liimpligt avpassat frågeformuliir vid 

registrering av ny andelsägare. För aktiefonder diir andelsinnehavet inte re

gistreras skall hestiimmelserna för annat aktiebolag iin avstiimningsholag 

i kupongskattelagen tillämpas. Frågan huruvida fondbolag skall anses som 

registrerande eller icke. avgörs med hiinsyn till bestiimmelserna för den 

fond. som det förvaltar. Förvaltas fler fonder med olika system. kan fond

holaget sålunda komma att betraktas som såviil registrerande som icke re

gistrerande fondbolag. Vidare iir på grund av förslaget till ny aktiebolagslag 

m. m. i propositionen 1975:103. vissa redaktionella iindringar nödviindiga 

2. 7 och 12 ~~ kupongskattelagen. 

De föreslagna bestiimmelserna hör triida i kraft den 1 januari 1976. I 

ikrafttriidandehestiimmelserna till aktiefondslagen föreskrivs att den som 

vid niimnda lags ikraf1triidande bedrev aktiefondsverksamhet fick fortsätta 

denna verksamhet till utgången av år 1976. Vid niimnda tidpunkt skall 

verksamheten ha överlåtits till fondbolag eller i vart fall ansökan ha gjorts 

om tillstånd fiir aktiefondsverksamhet i enlighet med aktiefondslagens be

stiimmelser. I annat fall skall verksamheten upphönt. Vissa speciella över

gtmgshestiimmelser iir nödvändiga i fråga om utdelning som hlir tillgiinglig 

för lyftning efter den I januari 1976 från aktiefond av nu avsett slag. I hir 

kan miirkas att sådan aktiefond kan förvaltas av annat slag av juridisk pers(rn 
iin vad som giillcr enligt aktiefondslagcn. 

I taxcringslagen biir införas en hestiimmelse som möjliggör utnyttjande 
av ADB-rutiner flir framstiillning av kontrolluppgifter till ledning för in
komsttaxeri11gen i fråga om utdelning på andel i aktiefond cliir andelsin
nchavet registreras. I likhet med vad som föreslagits bctriiffande kupong
skallcupphiirden hör det åvila förvaringsbanken all liimna s(1dan kontroll-

uppgift. Möjlighet bör givetvis hiir. liksom vad gäller förvaringsbankens 

iiligganden i kupongskattehiinscende. föreligga att uppdra är den som for 

registret över andelsinnehavare i fonden att ombesörja avliimnandet av kon

trolluppgift. Bestiimmelsen bör införas i 37 ~ 1 mom. taxeringslagcn. I kon

sekvens hiirmed måste också ett tilliigg göras i 43 ~ I mom. taxeringslagen. 

De nya hcstiimmelserna angående kontrolluppgift hör vara tilliimpliga iiven 

på utdelning i aktiefond som drivs enligt ikrafttriidanclehestiimmelserna till 

aktiefondslagen. Dessutom bör vissa redaktionella iindringar göras på grund 

av det tidigare niimnda förslaget till ny aktiebolagslag. 
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4 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till 
I. lag om iindrirtg i kupongskattelagen ( 1970:624), 
2. lag om ändring i taxeringslagen (]956:623). 

5 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 


