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Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en modernisering av företagens uppgiftslämnande
i självdeklarationerna. Uppgiftslämnandet görs enhetligt och anpassas till
den eftersträvade inriktningen av kont roll verksamheten. företagens bokföring och den tekniska utvecklingen. Genom förslaget förbättras möjligheterna till en mera likformig och effektiv kontroll av företagen. För många
företag innebär förslaget förenklingar genom att de uppgifter som skall
lämnas kan hämtas direkt ur bokföringen.
Det nya uppgiftslämnandet föreslås gälla fr. o. m. 1992 års taxering.
Företag som avslutar sina räkenskaper med årsbokslut ges dock möjlighet
att vid taxeringen 1992 i stället lämna uppgifter enligt nuvarande ordning.
I propositionen föreslås vidare att preliminär skatt i allmänhet skall tas
ut på fysiska personers kapitalinkomster i form av räntor och utdelningar
med normalt 30°1<1. Den preliminära skatten skall innehållas och betalas in
av det kreditinstitt:t eller liknande som gottskriver eller betalar ut avkastningen under förutsättning att det är skyldigt att lämna kontrolluppgift
beträffande avkastningen. Genom förslaget behöver den som endast har
sådana inkomster inte lämna någon självdeklaration eller själv betala in
någon skatt.
De nya reglerna om preliminär skatt på avkastning föreslås gälla fr. o. m.
den 1 januari 1991.
Ullaget av preliminär B-skatt för fysiska personer föreslås sänkt från
normalt 120% till 110% av den slutliga skatten året före inkomståret.
Förslaget avser dock endast B-skatten för 1991.
Propositionen innehåller också en rad ändringar av huvudsakligen följdkaraktär med anledning av de omfattande förändringar av skattereglerna
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som riksdagen nyligen beslutat om (prop. I 989/90: 110, SkU30, rskr. 356).
Slutligen föreslås att kontrolluppgiftsskyldigheten beträffande räntor
skall utvidgas till att omfatta också räntor till personer som inte är bosatta
i Sverige.
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1 Förslag till
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Lag om ändring i lagen ( 1990: 325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (l 990: 325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter
dels att 3 kap. I 0-12 §§skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 kap. 20 § skall betecknas 2 kap. 21 § och att
nuvarande 2 kap. 21 §skall betecknas 2 kap. 20 §,
dels att 2 kap. 3, 4, 6, 8, 10-17, 19, nya 20 och 21, 22-25, 28, 30 och
33 §§, 3 kap. 4- 7, 9, 14, 20, 22. 23, 27, 28, 30, 37-39, 43-46, 53, 54,
57, 60 och 63 §§, 4 kap. I, 2, 4, 6 och 8 §§ samt rubrikerna närmast före 2
kap. 19, 24 och 25 §§samt 3 kap. 27 §skall ha följande lydelse.

Nu1•arande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.

3§
Var och en bör, utöver vad som
framgår av deklaration.~formuläret

Var och en bör, utöver vad som
framgår av deklaratio11.1Jårmulären,
meddela de ytterligare upplysningar som kan vara av betydelse för
egen taxering.

eller av någon annan blanke// enligt
fastställt formulär. meddela de ytterligare upplysningar som kan
vara av betydelse för egen taxering.

4§
Fysisk person skall. om inte annat följer ar 6 §, lämna självdeklaration
l. när hans bruttointäkter av en
ella _!lera _l(_irvärrskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 10000 kronor.

Fysisk person skall lämna självdeklaration
I. när hans bruttointäkter av

tjänst i andra tall än som avses i 32 §
i mom. första stycket h och i kom11111nalskattelage11 (1928: 370) och
ar aktir näringsverksamhet. under
beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 32 procent ar basbe-

loppet enligt lagen (1962: 381) om
om allmän .forsäkring .for året före
taxeringsaret och i11tea1111atföljer al'
6§.

2. när hans bruttointäkter av (iänst
ifall som a1·ses i 32 § 1 mom . .forsla
stycket h eller i kommunalskalle/agen och av passi1· näringsverksamhet
uppgåll till sammanlagt minst IOU
kronor.
3. när han ha..fi bruttointäkter av
kapital ar annat slag än arkastning
jor 1•ilkl!n preliminär .4-skau skall bl!ta!as enligt 3 § 2 mom. i tredje strcket uppbördslagen (1953:272) och
brutlointäktcrna ar kapital uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2. om han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret eller om han under denna tid betalat
sjörnansskatt, när bruttointäkterna
uppgått till sammanlagt minst 100
kronor,
3. när hans tillgångar av den art
som anges i 3 § 1 mom. lagen'
(1947: 577) om statlig förmögt:nhetsskatt vid beskattningsårets utgång haft ett värde som överstiger
800000 kronor, eller
4. när underlag för skogsvårdsavgift eller statlig fastighetsskatt skall
fastställas för honom.

4. om han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret eller om han under beskattningsåret
betalat sjömansskatt, när bruttointäkterna uppgått till sammanlagt
minst 100 kronor,
5. när hans tillgångar av di,!n art
som anges i 3 § I mom. lagen
(194 7: 577) om statlig förmögenhetsskatt vid beskattningsårets utgång haft ett värde som överstiger
800000 kronor, eller
6. när underlag för skogsvårdsavgift, statlig fastighetsskatt eller a1•-

Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket
skall hänsyn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet för vilken
skattskyldighet inte föreligger enligt
kommunalskattelagen ( 1928: 370),
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller lagen om statlig
förmögenhetsskatt.
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kastningsskatt på pensionsmedel
skall fastställas för honom.
Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket
skall hänsyn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet för vilken
skattskyldighet inte föreligger enligt
korn m unalskattelagen, lagen (194 7:
576) om statlig inkomstskatt eller
lagen om statlig förmögenhetsskatt.

Däremot skall hänsyn tas till sådan
inkomst eller förmögl:'l1het som enligt dubbelbeskactningsavcal skall
mra helt eller de/ris undantagen
från beskattning i Sl'erige.
Har makar, som ingått äktenskap
före ingången av beskattningsåret
och levt tillsammans under större
delen därav, var för sig haft förmögenhet, skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med
hänsyn till makarnas sammanlagda
förmögenhet.

Har makar, som ingått äktenskap
före ingången av beskattningsåret
och levt tillsammans under större
delen därav, var för sig haft inkomst eller förmögenhet. skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till makarnas sammanlagda inkomst och
förmögenhet.

Skall någon enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt taxeras för förmögenhet som tillhör barn eller någon annan. skall hänsyn tas därtill när
deklarationsskyldighetcn bedöms.
6§

Den som uppburit j(>lkpension
skall, med de undantag som ange.1· i
Jjärde stycket,
lämna .1jälrdek/aration endast om hans brllltoinläkt ar en el/er.flcraförrärrskällor under aret rarit större än belopp
motsrarande imäktl'n för en person
som under beskattningsåret inte hafi
annan intäkt än åldaspension enligt
6 kap. 2 § förs/a stycket lagen

För den som inte ha.fi inkomst ar
aktir näringsl'erksamhet eller annan
inkomst ar tjänst än folkpension och
pensionstillskott enligt 2 § lagen
(1969: 205) om pensionstillskott eller allmän tilläggspension som ji"iranlet t avräkning ar sil.dant pensionsti//skott gäller i stället för rad som
sägs i 4 §första stycket I fö(jande.
Sk_vldighet at/ lämna .1jälr-
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Föreslagen lydelse

( 1962: 381) om allmän .forsäkring
och pensionstillskott enligt 2 §lagen

deklarationJiJreliggcr endast om den
uppburna pensionen örerstiger .for
g(fi skattskyldig som inte under någon del ar aret uppburit pension med
belopp som tillkommer g(fi rars
make saknarjiJlkpn1sion 1.325 basbelopp och.fOr annan skal/skyldig I. 5
basbelopp.

( 1969: 205) om pensionstillskott.

För g(fi person, som uppburit.folkpension med belopp som tillkommer
g(fi l'ar.1· make uppbär .folkpension.
beräknas intäkten med utgångspunkt från en pension på 78.5 procent al' basbeloppet. För ärriga personer beräknas intäkten med litgångspunkt ./i"ån en pension på 96
procent al' basbeloppet. Sistnämnda
bcräkningsgrund gäller också för g(!i
perso11 som under l'iss del al' beskau11ingsaret uppburit .t0lkpe11sion med
belopp som tillkommer g(fi l'ar.1·
make uppbär.ti>lkpension. och u11der
aterstoden ar året uppburit .fo/kpensio11 med belopp som tillkommer g(fi
l'ars make saknarfolkpe11sion.
AJed.folkpension arses.folkpension
i .form a1· ålderspension, .f0rtidspensio11. änkepensio11. omställningspension. särskild ('.fier/el'a11depensio11
och hustrutillägg. Som folkpension

Som folkpension räknas
barnpension och vårdbidrag.
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inte

räknas inte barnpension eller värdbidrag.

Re.1·tämmelsrn ifi.ir.1·1a .1·1yck<!t gäller int<! fi'jr e11 person rars make är
skyldig au lämna .1jälrdi!klaration
eller.for person som har rarit bosatt i
51'eri,::e endast l!ll del ar beskall11ingsåret och inte heller.fi1r en og(fi
person om hans skattepliktiga .formögenhetstillgangar
örerstiger
IOU 000 kronor och för en g(ti person
om makarnas gemensamma skattepliktiga förmögenhet.1·tillgangar
örerstiger 200000 kronor. rilket innebär att dessa personer skall lämna
.1jälrdeklaration.
8§
Följande juridiska personer skall lämna självdeklaration
I. aktiebolag, ekonomisk förening. sparbank, ömsesidigt skadeförsäkringsföretag och aktie_!Ond

I. aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidigt skadeförsäkringsföretag och l'ärdepap-
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Föreslagen lydelse

samt sådan stiftelse. fond eller inrättning som har till huvudsakligt
ändamål att tillgodose viss familjs,
vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen,

per.~(ond

2. ideell förening, som avses i 7 §
5 mom. första stycket lagen (1947:
576) om statlig inkomstskatt. om
dess bruttointäkter ar en eller flera
jorrärrskällor under beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt
8 § nämnda lag.
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samt sådan stiftelse. fond
eller inrättning som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss
familjs, vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen.
2. ideell förening, som avses i 7 §
5 mom. första stycket lagen (l 94 7:
576) om statlig inkomstskatt. om
dess bruttointäkter under beskattningsåret överstigit grundavdraget
enligt 8 § nämnda lag,

3. annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100
kronor,
4. juridisk person, vars tillgångar av den art som anges i 3 § I mom.
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. vid beskattningsårets utgång haft ett värde som överstiger 800000 kronor eller, i fråga om sådan
juridisk person som avses i 6 § I mom. b nämnda lag, 25 000 kronor,
5. juridisk person för vilken underlag för skogsvårdsavgift eller
statlig fastighetsskatt skall fastställas.
Vid bedömandet av dcklarationsskyldighct enligt första stycket
2-4 skall hänsyn inte tas till sådan
inkomst eller förmögenhet, för vilken skattskyldighct inte föreligger enligt kommunalskattelagen
( 1928: 370). lagen om statlig inkomstskatt eller lagen om statlig
förmögenhetsskatt.

5. juridisk person för vilken underlag för skogsvårdsavgift. statlig
fastighetsskatt eller avkastningsskau på pensionsmt'del skall fastställas.
Vid bedömandet av deklarationsskyldighct enligt första stycket
2 - 4 skall hänsyn inte tas till sådan
inkomst eller förmögenhet. för vilken skattskyldighet inte föreligger enligt kommunalskattelagcn
(1928:370), lagen om statlig inkomstskatt eller lagen om statlig
förmögenhetsskatt. Däremot skall

hämyn tas till sådan inkomst t'ller
förmögenht't som enligt dubbelheskallningsal'fal skall rara helt eller
delvis undantagen Fån beskallning
i Srerige.
10 §
Fysisk person får, om inte annat följer av 11 §, lämna förenklad självdeklaration om vad som skall redovisas i fråga om intäkter och avdrag avser
endast

1. inkomst ar annan fastighet beträjfande högst trå fastigheter vilka
den skattskyldige innehaft hela beskallningsåret och jOr rilka dels intäktt'n skall beräknas enligt 24 § 2
mom. kommunalskalle/agen ( 1928:
370). dels taxeringsrärde har bestämtsför beskallningsåret,
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Föreslagen lydelse

2. inkomst av tjänst och annat
avdrag än som avses i 33 § 2 mom.
kommunalskattclagen inte yrkas
för kostnader för fullgörande av
tjänsten.
3. inkomst av kapital samt avdrag för kostnader yrkas endast för
ränta och intäkten utgörs av

I. inkomst av tjänst och annat
avdrag än som avses i 33 § 2 mom.
kommunalskattelagen ( 1928: 3 70)
inte yrkas för kostnader för fullgörande av tjänsten.
2. inkomst av kapital samt avdrag för kostnader yrkas endast för
ränta och tomträ/lsargäld och mtäkten utgörs av
a) ränta eller
b) utdelning på svenska aktier
och andelar i svenska värdepappersfonder eller ekonomiska föreningar,

a) ränta eller
b) utdelning på svenska aktier
och andelar i svenska akt il'.fimder
eller ekonomiska föreningar,

4. allmänt avdrag för underhåll
al' icke hemmai·arande barn eller
.f(_ir avgift för pensionsförsäkring.
5. sådant m•drag.for nedsau skatte_formåga som avses i 50 § 2 mom.
andra eller .Oärde stycket kommunalskattelagen.
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l) in1äk1 rid .forsäljning ar 1eckningsrätt eller delbevis som grundas
på aktieinnehav i ett svenskt bolag,
3. allmänt avdrag för avgift för

pensionsförsäkring.

11 §
Förenklad självdeklaration får inte lämnas. om
I. den skattskyldige eller den med
vilkl'n den skauskyldige skall
samtawras inte varit bosatt i Sveri-

I. den skattskyldige inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret,

ge under hela beskattningsåret.
2. den skattskyldige under beskattningsåret haft inkomst av anställning i
utlandet eller annars från utlandet haft inkomst eller vid utgången av
beskattningsåret ägt skattepliktig förmögenhet i utlandet.
3. den skattskyldige under beskattningsåret varit skyldig att betala sjömansskatt enligt lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt,
4. den skattskyldige är företagsledare i fåmansföretag. närstående
till sådan person eller delägare i få-

4. den skattskyldige är företagsledare i fåmansföretag, .fi:imansägt

mam:fdretag, eller

3 § I 2 mom. nionde stycket lagen

hamMsbolag, _f(iretag, som mligt
(1947:576) om statlig inkomslskal!
skall behandla.i· som _tamans.foretag
eller, om sk.ddighet att lämna upp~
g(ficr.fi'jrefigger enligt 24 §, i företag
som upphört att rara sådant .foreta,~
eller närstående till ./i"iretagsletiaren
eller delägare i sådant J('jretag,

5. den skattskyldige skall samtaxeras med person som är skyldig
att i självdeklaration lämna uppgift
om inkomst av rörelse dia jord-

5. den skattskyldige skall samtaxeras med person som är skyldig
att i självdeklaration lämna uppgift
om inkomst av näringsverksamhet,

bruk.\:fastighet eller ar annan fastighet, .fOr rilken intäkten skall beräk-

eller
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Nuwirandl' lydd1·e

Föreslagen lydelse
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nas enlig! 24 § i mom. kommunalskattelagen (1928:370).
6. elen sk.auskylclige under beska1111ingsäret har .fdrrärrat <'Il
pri1·atbvs1ad~fas1ighe1.

*
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En förenklad självdeklaration skall innehålla uppgifter om
1. den skattskyldiges namn, personnummer, postadress och hemortskommun,
2. vad som behövs för att bestämma om den skattskyldige skall sam taxeras eller inte,
3. de intäkter och al"drag som
skall hä11fdra.1· till i11kom.1·1 al' annan
jas1ighet, rarl'id särskill skall anges
.fåstighetrns 1axeri11g.1rärdc ji"ir besk.al In ingsåret.
4. de intäkter som skall hänföras
till inkomst av tjänst och som den
skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 3 kap. 59
5. de intäkter som skall hänföras
till inkomst av kapital och som den
skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 3 kap. 59 tj samt de
avdrag för ränta som den skattskyldige yrkar.
6. sådant rä111e1i//ägg som skall
beaktas rid jå.1'/ställandl' al' underlag .för Ii//äggsbelopp och som cirn
skattskyldige inll' har .fåll meddelande om enligt 3 kap. 59 §,
7. de avdrag som den skattskyldige yrkar ,ti'ir 1111dahåll m· icke hcmmararande barn, för avgift för pensionsförsäkring elll'r .fiir nedrnll
skallt'.fiirmåga enligt 50 § 2 mom.
andra .1·1yck.e1 komm1111alskall<'lagc11 (1928:370).
8. den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar och hans skulder vid
utgången av beskattnings<'trct. om
hans skattepliktiga förmögenhetstillg:'ingar uppgick till minst 90000
kronor eller. om beskattningsbar
förmögenhet skall beräknas gemensamt för den skattskyldige och hans
make eller barn enligt 12 I mom.
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. de sammanlagda
skattepliktiga
formögenhetstillgångarna uppgick till minst 180000
kronor,

*·

*

3. de intäkter som skall hänföras
till inkomst av tjänst och som den
skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 3 kap. 59
4. de intäkter som skall hänföras
till inkomst av kapital och som den
skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 3 kap. 59 ~ och de
i111äkter rid jdrsä/jning a1· 1eck.ningsrii11 eller dclbei•is som grundas
pa aktieinnehar i ett srenskt bolag
samt de avdrag för ränta och 1om1riillslll:t;äld som den skattskyldige
yrkar,

*·

5. det avdrag som den skattskyldige· yrkar för avgift för pensionsförsäkring.

6. den skattskyldigcs skattepliktiga tillgångar och hans skulder vid
utg:ingcn av beskattningsåret. om
hans skattepliktiga förmögenhetstillgångar uppgick till minst
I IHJ 0110 kronor eller. om beskattningsbar förmögenhet skall beräknas gemensamt för den skattskyldige och hans make eller barn enligt
12 1 mom. lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt. de sammanlagda skattepliktiga förmögenhctstillg{mgarna uppgick till minst
200 000 kronor.

*

10

Nurnrande lydelse
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9. vad som behövs för beräkning
av pensionsgrundandc inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän
försäkring eller av fastighetsskatt
enligt lagen (1984: 1051) om statlig
fastighctsskatt.
Skall den skattskyldige .taxeras
för barns eller någon annans förmögenhet. skall uppgifter lämnas också om sådan förmögenhet som om
den tillhörde den skattskyldige.
Härvid tillämpas första stycket 8.

7. vad som behövs för beräkning
av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän
försäkring eller av fastighetsskatt
enligt lagen (1984: 1051) om statlig
fastighetsskatt.
Skall den skattskyldige taxeras
för barns eller någon annans förmögenhet, skall uppgifter lämnas också om sådan förmögenhet som om
den tillhörde den skattskyldige.
Härvid tillämpas första stycket 6.

Prop. 1990/91: 5

1H 1
En allmän självdeklaration skall innehålla uppgifter om
I. den skattskyldigcs namn, personnummer eller organisationsnummcr,
postadress och hcmortskommun, beträffande utlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk person det land, där styrelsen haft sitt säte.
samt beträffande skattskyldig som bara under någon del av beskattningsåret varit bosatt i Sverige, uppgift om den tid som han haft bostad här,
2. alla skallepliktiga _kirrärrskällor: dän·id skall i fråga vm
.fdrrärrskälla. i rilken skattepliktig
.fastighet ingatt. särskilt anges
a) beskaJ!i!nheten a1· den skattskyldige.i· innehar w·.fastigheten.
b) .fastighelens taxeringsrärde
året nästjdrc taxeringsår<'l dia. om
nägot sådant inte rnrit .fastställt det
aret. dt>ss antagliga rärde rid taxeringsårets ingång. samt
c) om .fastigheten inte ingå// i
Jiirrärrskiil/an under hela bcskall11i11g.w1ret eller .fastigheten ingåll
däri endast till ris.1· del. hur lång tid
eller till rilken dd.fästigheten ingåll
iji:irrärrskällan.
3. de intäkter och avdrag som är
att hänföra till varjc.f1)1Tärrskiilla.
4. de allmänna avdrag som den
skattskyldige yrkar få vid taxeringen.
5. den skattskyldigcs tillgångar
och skulder vid slutet av beskattningsiirct. även om förmögenheten
inte uppgår till skattepliktigt belopp, dock endast om och i den
m:ln han är skattskyldig för förmögenhet.

2. de intäkter och avdrag som är
att hänföra till varje inkomsts/ag,
3. de allmänna avdrag som den
skattskyldige yrkar få vid taxeringen.
4. den skattskyldiges tillgiingar
och skulder vid slutet av beskattningsåret. även om förmögenheten
inte uppgår till skattepliktigt belopp, dock endast om och i den
mån han är skattskyldig för förmögenhet.

' Senaste lydelse 1990: 580.

ll
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6. belopp av den preliminära
skatt som genom skatteavdrag betalats för året näst före taxeringsåret.

5. belopp av den preliminära
skatt som genom skatteavdrag betalats för året näst före taxeringsåret.

Prop. 1990/91: 5

7. om deklarationen m·ser famansfi'iretag. delägares eller honom
närstående persons namn. personnummer och adress och i ji'irekommande tall aktie- eller andelsinnehar 1•ar;·id. om det förekommer olika röstl'ärden Ji'ir innehavet. dessa
skall anges: dock behöver uppg(fier
intl! lämnas för närstående person,
som inte uppburit e/"Sällning från,
trä.ffåt al'tal med eller hafi annat
liknande förhållande medföretaget.
8. räntetillägg som skall beaktas
rid.fastställande av underlag for till/äggsbelopp,
9. om den skauskyldige är delägare i el/ handelsbolag, de uppgU~
ter som ,behövs för all beräkna det
justerade ingångsl'ärdet fär andelen
i bolaget såsom andelens ursprungliga ingdngsrärde, tillskoll och uttag.
JO. om den skauskyldige enligt
21 § lagen (1968:430) om mervärdeskall skall redovisa merrärdeskall i sin .1jäfrdeklaration. de uppg(fier som bchör.1· .for att besluta om
merrärdl!skat ten.
En allmän självdeklaration skall
dessutom innehålla de uppgifter
som för särskilda fall föreskrivs i
16 - 24 §§ eller som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om
allmän försäkring eller Nr beräkning ar skogsvårdsavgift enligt
lagen ( 1946: 324) om skogsvårdsavgift eller fastighetsskatt enligt lagen
( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt.

En allmän självdeklaration skall
dessutom innehålla de uppgifter
som för särskilda fall föreskrivs i
16 - 24 §§ eller som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om
allmän försäkring. skogsvårdsavgift
enligt
lagen
( 1946: 324)
om
skogsvårdsavgift.
fastighetsskatt
enligt lagen ( 1984: I 052) om statlig
fastighetsskatt eller avkastnings-

skau enligt lagen (1990: 661) om al'kast ningsskatt på pl'nsionsmedel.

Om en skattskyldig skall taxeras för barns eller någon annans förmögenhet. skall uppgift lämnas även om sådan förmögenhet.
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14 §

självdeklarationen behöver
uppgift inte lämnas om
I. aiyttring i fall som avses i 35 §
3 mom. forsla stycket kommunal-

skattelagen (1928:370). om det
sammanlagda }Orsä(jningsbeloppet
under beskattningsåret uppgått till
högst I 000 kronor.
2. avyttring ifall som m·ses i 35 §
3 mom. andra stycket kommunalskattelagen. om det sammanlagda
.fl.irsä(jningsbeloppet under beskattningsåret uppgått till högst 5 300
kronor, eller
3. ersättning som, enligt bestäm-

självdeklarationen behöver
uppgift inte lämnas om ersättning
som, enligt bestämmelserna i 3 kap.
5 § första stycket 4, först efter föreläggande av skattemyndigheten behöver tas upp i kontrolluppgift.

melserna i 3 kap. 5 § första stycket
9, först efter föreläggande av skattemyndigheten behöver tas upp i
kontrolluppgift.
Om den skattskyldige yrkar ardrag för ökade lel'nadskostnader
enligt punkt 3 al' anvisningarna
till 33 § kommunalskalle/agen
( 1928: 370) skall han lämna de uppg(fier som behörs om ersättning
som uppburits för att täcka kostnaderna.

15 §
Om en skattskyldig yrkar avdrag
för en skuldränta vid beräkning av

inkomst ur annan fastighet. jör vi/km intäkten skall beräknas enligt
24 § 2 1110111. kommuna/skatte/agen
(1928: 3 70). eller vid beräkning al'
inkomst av kapital, skall han lämna
uppgifter om skuldbeloppets storlek vid beskattningsårets utgång
och om långivarens namn. Om
långivaren är en fysisk person skall
uppgift också lämnas om dennes
personnummer eller adress. Uppg!f~
tema skull lämnas i .1jälrdeklaru-

Om en skattskyldig yrkar avdrag
för en skuldränta vid beräkning av
inkomst av kapital, skall han i ~:iälv
deklarationen lämna uppgifter om
skuldbeloppets storlek vid beskattningsårets utgång och om långivarens namn. Om långivaren är en
fysisk person skall uppgift också
lämnas om dennes personnummer
eller adress.

tionen eller på annan blankett enligt
fastställt ./iJrm ulär.
16 §

Har l'id inkomstberäkningen al'drag gjor1s .fi'ir kostnader fi)~ repreSt'ntation och liknande ändama/.
skall vid sjäfl'Jl'klarat ionen _fogas

Fåma11.1ji)retag och företag, som
enligt 3 § 12 mom. nionde styckt:t
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som få13

Nul'arande ,.lvdelse

Föreslagen lydelse

uppg(lier enligt _fastställt .formulär
som risar hur kostnadt'rna forde/ar
sig på.fl'i!iande hurudgrupper:
/. kostnader.f(jr mat. dryck. betjäning, hotellrum. teaterbi(ietter och
dylikt i samband med a.tf'änförhandlingar och liknande, med angi1·andt' ar hur mycket ar kostnaderna, som avser represe/l/ation i den
skattskyldige.i· eller någon a1· hans
anstä//das hem,
2. kostnader som arses i 1 i samband medjubi/eumförföretaget, inl'igning al' anläggning .får verksamheten. stape/a1 /öpning och jämfiJrliga händelser, med angimnde ar hur
mycket al' kostnaderna som avser represemation i den skat1skyldigc.1· eller någon av hans anstä//das hem,
3. kostnader i f(mn a1• underhåll.
hyra, löner och dylikt a1•seende jastiglu:t. 1·dning och im•entarier, som
helt eller hurndsak/igen nyttjas ./Or
represc/l/ationsändamå/ och liknande,
4. kosrnader ./Zir representation
gentemot anstä//da i samband med
persona((ester. in.formationsmöten
och dylikt och fiir annan ti// personalvård hänförlig representation,
5. kostnaderjOr gåror som inte är
att hän.fi'Jra till reklam och som intl'
tagits upp såsom liineji)rmån på
kontro//uppg(li,
6. utgil'lla representationsersättningar och representationsbidrag,
med angirande ar hur mycket ar
detta som tagits upp pii kontrolluppg(li, samt
7. ö1·riga representationskostnader.
Kostnader./Or spritdr_vcker och vin
skal/ - äl'en om kostnaderna inte
är avdragsgi//a l'id inkomstberäkningen - anges särskilt.

mam:fOretag skal/ i .1jälrdek/arationen lämna
uppg(lier om
delägares eller honom när.1·tåe11d1'
persons namn. personnummer och
adress och i jOrekommande .fall aktie- eller ande/sinnfhav \'arl'id, om
det ./Orekommer olika rösträrden jOr
inneha1•et. dessa skall anges: dock
behörer uppg(lter inte lämnas fl.ir
närstående person. som inte uppburit ersättning }rån. träjjat al'ta/
med el/er haft liknande jOrhållande
med företaget.
Delägare i ett handelsbolag skal/
lämna de uppg(lier som behörs för
att beräkna det justerade ingångsrärdet för andelen i bolaget såsom
andelens ursprungliga ingangsl'ärde. ti//skott och uttag.
Skal/ den skattskyldige enligt 2 I §
lagen (1968:430) om merl'ärdeskatt
redovisa mervärdeskatt i sin .1jäfrdek/aration. skall han lämna de uppgUier som behö1•s.fdr att besluta om
merrärdeskatten.
Dotterjdretag enligt 1 kap. 2 § aktiebolags/agen (1975: 1385), I kap.
4 §lagen (1987:667) om ekonomiska jOreningar, 1 kap. 3 §bankaktiebo/ags/agen (1987:618), 1 kap. 2 §
sparhankslagen (1987:619). I kap.
8 § föreningsbankslagen (1987:
620). 1 kap. 9 § ji."irsäkringsrörel.~e
lagen (1982: 713) el/er 1 kap. 1 §
lagen ( 1980: 1103) om årsredorisning m. m. i rissa företag, skall i
.1jä/vdek/arationen lämna uppgUi
om namn och organisationsnummer jOr mode~(öretag jämte aktiee//er ande/sinnehar med angil'ande
a1· rösträrde samt, i förekommande
.fall. uppg(!ter om namn och organisationsnummer jor detta.1· mode~t?.i
retag. .{garuppg(fterna skall a1'.1·e
./Orhå//andena rid senast ars/utade
beskattningsår.

1
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17 §
Om den skattskyldige under beskattningsåret har avyttrat fast eller
lös egendom, skall han vid självdeklarationen foga nädvändiga uppgifter enligt .fastställt .formulär for

Om den skaitskyldige under beskattningsåret har avyttrat fast eller
lös egendom, skall han i självdeklarationen lämna de uppgifter som
behövs ./Or att beräkna skattepliktig

14
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beräkning ar skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller, om
den skattskyldige under beskattningsåret överfört eller upplåtit
egendom under sådana förhållanden att överföringen eller upplåtelsen enligt 35 § 2 mom. sista stycket

realisationsvinst. Detsamma gäller,
om den skattskyldige under beskattningsåret överfört eller upplåtit egendom under sådana förhållanden att överföringen eller upplåtelsen enligt 25 § 2 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskall
skall jämställas med avyttring av
fastighet. Kan intäktens totala be-

eller punkt 4 ar anrisningarna till
35 § kommunalskauelagen ( 1928:
370) skall jämställas med avyttring
av fastighet. Om det rid a1·yt1ring ar

egendom har bestämts att yualigarl' ersättning unda rissa förutsättningar skall lämnas på grund ar avyttringl'n, skall uppgift lämnas om

Prop. 1990/91: 5

lopp inte fastställas på grund ar au
den är beroende ar riss framtida
händelse, skall uppgift lämnas om
detta i självdeklarationen.

detta i självdeklarationen.

liar avyl/ring som a1·ses i .fOrsta
st.veke/ skl'tt under bl'skatlningsåret
men skall realisationsrinst som uppkommit 1•id a1yt1ringen inte tas upp
till beskatlning rid taxeringen för
det aret på grund av at/ inte någon
del ar köpeskillingen blivit för den
skattskyldige tillgängligför /yfining,
skall i .~iälwleklarationen ändå lämnas uppg(fi om den avyttrade egendomen. a1yt1ringspriset och tidpunkten då köpeskillingen till någon del blir tillgänglig.for !yfining.
Särskilda bestämmelser för 1wksamhet som redorisas enligt bokforingsmässiga grunder

Särskilda bestämmelser för nä-

ringsverksamhet

19 §

Om inkomst av jordbrukifastight't, annan fastighet j(ir rilken intäkterna beräknas enligt 24 § 1
1110111. kommunalskatlelagen ( 1928:
370) eller rörelse redo1·isas enligt
bokföringsmässiga grunder med räkenskapsarslutning med användande a1· i•inst- och .forlustkonto. skall
självdeklarationen utö1·er rad annars ärföreskrii'et innehålla uppgifter om
l. storleken av omsättningen.

2. hur värdesättningen på lager
samt fordringar skett,
3. hur det bokföringsmässiga
vinstresultatet justerats för att

Den som har inkomst av näringsrerki"amhet skall. om inte annat
framgår m· 25 §, i sin självdeklaration.for rarjeji'irrärrskällafrån bokföringen lämna uppgifter om rarje
slag ar
1. intäkter. kostnader, bokslutsdi.1positioner, skaller och skallemässiga arsättningar,
2. tillgångar. skulder. obeskauade resen·er och eget kapital.
Uppg(tier skall ridare lämnas om
l. arten och omfattningen a1·
l'erksamheten,
2. hur värdesättningen på lager
samt fordringar skett,
3. hur det bokföringsmässiga
vinstresultatet justerats för att

15
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överensstämma med de för den
skattemässiga inkomstberäkningen
stadgade grunderna,
4. avdrag i räkenskaperna for
värdeminskning.

överensstämma med de för den
skattemässiga inkomstberäkningen
stadgade grunderna.
4. hur avdrag för värdeminskning

Prop. l 990/91 : 5

beräknats.

5. al'drag.fiJr avsätlningar till pensions- eller andra persona/.yttjidscr
eller ti/lfonder eller stUidser al' annat slag.
6. vad den skattskyldige tagit ut
ur näringsverksamheten i varor,
pengar eller annat eller på annat
sätt använt för att betala levnadskostnader eller for andra utgifter,
som inte är hänförliga till omkostnader i verksamheten, samt om
andra förmåner som den skattskyldige fått av fastigheten eller rörd-

sen,
7. belopp, som 1•id i11komstberäk11i11ge11 dragits ar såsom re.1·ekostnader. i den mån sådant belopp inte
betalt.1· ut till anställda och tagits
upp på kontrolluppgi:fier för dem.
dock au, om lämnandet är förenat
med synnerliga wårigheter. uppgU:
ten l~fier medgirande ar skattnnyndigheten i dl'I län där den skattskyldige skall taxeras till statlig inkomstskatt . .far lämnasforst t'.fierföreläggande.
8. kosmada .fi'ir reklam. som riktar sig till bestämda persona och
som har karaktär ar gåra ar mer än
obetydligt värde.

9. kontraktsned1·krh'ni11g och kontraktsarskri rni ng.
10. arsällningar i räkenskaperna
.fi'ir.fiwn1 icla garanti lllg(fier. samt
11. sådana arsällningar i räkenskapana till inteml'instkonto för
rifka ardrag yrkats och den del ar
intcrnrinsten enligt koncernredorisningen som belöper p(i arsättningarna i fruga.
Redorisas inkomst ar jorclbruksfastighct. annan .fåstighet .fi'ir l'ilken
intäkterna beräknas enligt 24 § I
mom. komm1malskattdagen eller
rörelse enligt ho~foringsmässiga
grunder men 111an räkenskap.1w·-

5. vad den skattskyldige sal/ in i
.form ar pengar i näringsrerksamheten eller tagit ut ur näringsverk-

samheten i varor, pengar eller annat eller på annat sätt använt för att
betala levnadskostnader eller för
andra utgifter, som inte är hänförliga till omkostnader i verksamheten, samt om andra förmåner som
den skattskyldige fått av verksamheten,
6. ändrade redorisningsprinciper

samt

7. under året anskajliule och .ti!rsålda an/äggni ngst il/gångar.

16
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slut11ing mnl anrändandl.! a1· 1•i11stoch jiJrlustkonto, skall bl.!träjfande
innehållet i .1jälrdl.!klaratio11 i tilllämpliga delar gälla ärl.!n rad som
sägs ovan.
Vid rcdm·isni11g a1• inkomst ar rörelse och jordbrukl:fastighet skall en
gUi skattskyldig uppge arten och
omfattningen av sitt och makens arbete i .f?irrärrskälla11 samt i c"il'rigt
läm11a de uppgifter som behövs för

Har makar tillsammans deltagit i
11ärings1-erksamhet behiirer uppgU~
ter som arse.1· i .fi'irsta och a11dra
styckena endast lämnas a1• l.!fl ar
makarna. Var och en ar makarna
skall dock läm11a uppgifter om arten

tillämpningen av anvisningarna till
52 § kommunalskattclagen.

och omfattningen av sitt arbete i
verksamheten samt de ärriga uppgifter som behövs för tillämpningen
av anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen.

Li1:kirsäkring.1/rYretag skall ifriiga
om .f()rsäkringsrörelsrn iaktta bestämmelserna i den11a paragraf endast 11är det gäller uppg(fier om hur
rärdesättningen på lager och .fordringar skett. Därutö1•er skall iakttas
rad som J(ireskrirs i 21 § om skyldighet att lämna rissa uppg(fier.
Om det Jin11s särskilda skäl. .far
skattemyndigheten på a11söka11 ar
den deklarationssk.vldige medge att
de uppg(fier som arst'.1· i första stycket I lämnas i sammansatta poster.
Ett såda11t medgil'Gmie .far om.fatta
e11 tid ar högst tre iir åt gånge11. T:n
a11siikan skall ha kommit in till
skallemyndigheten.f(ire ingånxen ai·
taxeringsåret.
Uppg(fier som ursl.!.1· i .forsla och
andra styckena skall lämnas på
blankell enligt fastställt formulär eller. l'.fier särskilt medgfrande ar
riksskattncrket eller myndighet
som riksskattererket bestämmer. på
annat !ämpfixt säll.
21 §
I11lä11d1·kt j(_irsäk ri ngs/i'irl'lag. som
är skattskyldigt .fl.ir inkomst ar ./i'irsäkringsrörelse. skall i själrdeklarationen också lämna uppg(li i de arsernden som anges i 2 § 6 1110111.
lagen ( 1947:576) om statlig i11kom.1tskatt. Detsamma gäller bem{{fande wländ1kt /irf{)rsäkring.\·fiJretag som dri rit Ji'irsäk ri 11gsriirel.1c i
Sraige.
2 Riksdai.:rn JYl)(J/91. I sam/. Nr 5

20 §
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Understöd.lj'örening som enligt
sina stadgar får meddela annan kapita(forsäkri11g ä11 sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst
1 000 kronor fdr medlem anses i
denna lag som /il'forsäkring.y(iiretag
i fiilga om 1·erksamhet som är hän.fOr/ig till /iljårsäkring.
Utländskt skadeförsäkringsföretag som drivit försäkringsrörelse i
Sverige, skall i självdeklarationen
lämna uppgift om premieinkomsten i Sverige, forde/ad på dl!!s sji.~for

säkring samt /a11d- och lz~fitrans
por(/orsäkri11g, dels an11an .fOrsäkring. Vidare skal/ uppg(fi lämnas
om den el/er de kommuner där syss/omannen (generalagenten) ha.fi
kontor samt, då.flera kontor jimnits,
uppg(!i om de 1•id rarje kontor influtna premiekostnadema, fordelade på näm11da olika slag a1· forsäkring.
20§
Om ett fåmansföretag eller en näringsidkare som är fysisk person
gjort avdrag vid inkomstbeskattningen för något av följande slag av
ersättningar vilka har tillgodoförts
mottagare i utlandet, skall i självdeklarationen lämnas uppgift om ersättningarnas sammanlagda belopp
för varje land. Skyldigheten gäller
ersättningar som avser

Utländskt skadeförsäkringsföretag som drivit försäkringsrörelse i
Sverige, skall i stä//et för rad som
anges i 19 § i självdeklarationen
lämna uppgift om premieinkomsten i Sverige.

21

*

Om ett fåmansföretag, ett fdretag, som enligt 3 § 12 mom. nionde

.1·tyckt't /age11 (194 7: 5 76) om statlig
inkomstskall skall behandla.i· som
fåma11.1:företag, e11 delägare i ett fåmansägt ha11de/sbo/ag eller en näringsidkare som är fysisk person
gjort avdrag vid inkomstbeskattningen för något av följande slag av
ersättningar vilka har tillgodoförts
mottagare i utlandet, skall i självdeklarationen lämnas uppgift om ersättningarnas sammanlagda belopp
för varje land. Skyldigheten gäller
ersättningar som avser

1. ränta, utom sådan som utgår därför att betalning inte erlagts i rätt tid,
2. royalty eller annan ersättning för upphovsrätt eller någon annan
liknande rättighet såsom rätt till patent, varumärke, mönster samt litterärt
och konstnärligt verk.

22 §
Har en deklarationsskyldig under
beskat111ingsåret Ji>rt räkrnskaper i
jordbruk eller skogsbruk som /)l'dril'its al' honom, annan fastighet får
l'i!ken intäkterna beräknas e11/igt
24 § I mom. kommuna!skattdagen
(/ 928: 3 70) e//a rt!rdse. ska!/ vid

18
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hans självdeklaration fogas en bestyrkt kopia ar balansräk11inge11 för
beskattningsåret och balansräkningen för det 11ärmast föregåe11de
räkenskapsåret samt av resultaträkninge11 för beskatt11ingsåret, om sådan räk11i11g i11gått i bokfori11gen.
Har i bokforingen tagits in ett särskilt balanskonto eller 1•inst- ochförlustkonto och arviker detta konto
frå11 räkning som n.vss sagts, skall
rid deklarationen också fogas e11 bestyrkt kopia al' kontot. Om ett fåman:,ji)retag i si11 bokj0ri11g har anränl 11ågut annat samli11gsko11to för
intäkter uch kost11ader. skall en beStJ'rkt kopia al' sådant konto b~fo
gas. Om ett.fåmam:foretag redol'isar
likrida medel i samma11satt post i
balansräkningen, skall i .1jälvdeklarationen belopp som 1•isar kassabehållningen uppges särskilt.
Vid ~:iälwieklarationen skal/ ridare fogas uppställningar e11/igt .fastställt .formulär med de uppg(fier
som behörsför all tillämpa gällande
bestämmelser om ardrag för värdeminsk11i11g samt utdrag ur räkenskapernajOr all styrka dessa uppgU:
ter.
För aktiebolag, ekonomisk före11i11g och ömsesidigt jOrsäkringsbolag skall lämnas en bestyrkt kopia
eller tryckt exemplar ar förraltnings- och rerisionsberällelser, som
argellsför beskattningsåret. För fåmansföretag skall också lämnas förteckning som avses i 12 kap. 9 §
aktiebolagslagen (1975: 1385) samt
förteckning över utbetald rörlig
ränta till personer som avses i 2 § 9
mom. sjätte stycket lagen (194 7:
576) om statlig inkomstskatt.

Föreslagen fvdelse
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Om en rerisionsberättelse för de11
som har inkomst ar 11äringSl'erksamhet innehåller upplysning, uttalande eller anmärk11ing enligt JO
kap. JO§ aktiebolags/agen (1975:
1385) eller 4 kap. JO§ lagen (1980:
1103) om arsredorisning m. m. i vissa .foretag skall en kopia ar re1•i- .
sionsberättelsen fogas vid självdeklarationen. Rerisionsbe;ätte/sen
skall dock inte bifogas om den endast innehåller uttalande att årsredorisningen uppgjorts enligt aktiebolags/agen, att styrelseledamöter
och 1wks1älla11de direk1ör bör beri/ja.1· ansvarsfrihet eller uttalande
som arses i JO kap. JO§ .1jätte stycket aktiebo/ags/age11. För fåmansföretag skall lämnas förteckning som
avses i 12 kap. 9 § aktiebolagslagen
samt förteckning över utbetald rörlig ränta till personer som avses i
2 § 9 mom. sjätte stycket lagen
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(1947:576) om statlig inkomstskatt.
För inländskt skadeförsäkringsföretag skall lämnas en bestyrkt kopia av
protokoll eller annan handling. som visar hur resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret slutligt fastställts samt hur vinsten för
samma år disponerats.
23 §

Deklarationsskyldig, som avses i
22 § och som för beskattningsåret

Den som har inkomst av näringsl'erksamhet och som för beskatt-

enligt lagen (l 96 7: 53 l) om tryggande av pensionsutfåstelse m. m. i sin
balansräkning redovisar pensionsskuld under rubriken Avsatt till
pensioner, skall i självdeklarationen under den särskilda underrubri-

ningsåret enligt lagen (l 967: 531)
om !ryggande av pensionsutfästelse
m. m. i sin balansräkning redovisar
pensionsskuld under rubriken Avsatt till pensioner, skall i självdeklarationen redovisa vad som avser sådana pensionsåtaganden för vilkas
!ryggande avdragsrätt föreligger enligt punkt 20 d jämfört med punkt
20 e av anvisningarna till 23 §kommunalskattelagen (1928: 370). Sådan redovisning skall avse förhållandena vid såväl beskattningsårets
ingång som dess utgång.

ken A wlragsgilla pensio1Zsiitaga1Zden redovisa vad som avser sådana
pensionsåtaganden för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger enligt
punkt 2 d jämfört med punkt 2 e av
anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (l 928: 3 70). Sådan redovisning skall avse förhållandena
vid såväl beskattningsårets ingång
som dess utgång.
Särskilda bestämmelser för företagsledarc m. fl. i fåmansföretag

Särskilda bestämmelser för företagslcdare m. fl. i fåmansföretag

m. m.
24 §
Företagsledare i fåmansföretag
och närstående till sådan person
samt delägare i företaget skall l'id

.1:iälrdt!klaration ,tåga uppställning
.:11/igt jåstställt .formulär med de
uppgifter som behövs för tillämpningen a1· gällande bestämmelser
rörande beräkningen av hans inkomst från företaget. Därvid skall
uppgifter lämnas bland annat om
hans arbetsuppgifter i företaget, om
vad han tillskjutit till eller uppburit
från företaget i form av pengar. varor eller annat, om utgifter för hans
privata kostnader som företaget betalat samt om avtal eller andra liknande förhållanden mellan honom
och företaget.

Företagsledare i fåmansföretag.

.foretag, som enligt 3 § 12 mom.
nionde .1·1ycket lagen (194 7: 5 76) om
stallig inkomstskall skall behandlas
som jåmamföretag, dlerfdmansägt
handdsbolag och närstående till sådan person samt delägare i företaget skall i sjä/wleklarationen lämna
de uppgifter som behövs för att
tillämpa gällande bestämmelser rörande beräkningen av hans inkomst
från företaget och bestämmelserna i
3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskau. Därvid skall uppgifter
lämnas bland annat om hans arbetsuppgifter i företaget, om vad
han tillskjutit till eller uppburit från
företaget i form av pengar, varor
eller annat. om utgifter för hans
privata kostnader som företaget betalat samt om avtal eller andra för-
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hållanden mellan honom och företaget.
Sk_vldighet .for pason som arws i
_törsta stycket att lämna de uppgUier
som behöl's_for all tillämpa regll'rna
i 3 § 12 mom. lagen om sta11ig inkomstskatt gäller äl'en e_fier det att
.foretagl't upphört att 1·arafåman:>:foretax eller.fOretag, som enligt 3 § 12
mom. nionde stycket lagen om statlig inkomstskall skall behandlas
som fåmamförl'tag
Särskild uppgUisskyldighet
handelsbolag m. fl.

för

Särskilda bestämmdver för handelsbolag m. fl.

25 §
Vanligt handl'lsbolag, kommanditbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg skall varje år till
ledning för delägares taxering lämna särskild uppgUi för varje delägare om hans andel av bolagets eller
rederiets inkomst och värdet av
hans andel eller lott i bolaget eller
rederiet.
Särskild uppgUi skall a1fa11as enligt bestämmelserna för allmän
självdeklaration. Till uppg(fil'n
skal/.fiwas de i 22 §första och andra
st_rckena nämnda handlingarna.
Uppg(!il'n skall lämnas på det
sätt som anges i 28 och 29 §§ i.fråga
om .~jä!rdl'klaration.

Handelsbolag och rederi för registrcringspliktigt fartyg skall varje
år till ledning för delägares taxering
lämna uppg(fier som al'ses i 19 §
samt för varje delägare uppg(fierom
hans andel av bolagets eller rederiets
inkomst och värdet av hans andel
eller lott i bolaget eller rederiet.
Uppg(fierna skall lämnas enligt
bestämmelserna för allmän självdeklaration och på det sätt som anges
i 28 och 29 §§.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar
även sådant dödsbo som vid inkomst- och förmögenhetstaxering skall
anses som handelsbolag.
Bl'.1·tämmelsema i 32 .~· om anstånd gäller i tillämpliga delar .for
uppg(!issk_vldighä enligt denna paragraf
28 §
Självdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande, skall, om inte
annat följer av andra stycket. lämnas senast den 15 februari under taxeringsåret.
Följande deklarationsskyldiga får lämna självdeklaration senast den 31
mars under taxeringsåret, nämligen
I. staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet,
2. den som året före taxeringsåret varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976: 125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979: 141). om räkenskapsåret slutat senare än den 31
augusti året före taxeringsåret,
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3. delägare i ranligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi
om vid 2 angivna förutsättningar
föreligger beträffande bolaget eller
rederiet,

3. delägare i handelsbolag eller
rederi om vid 2 angivna förutsättningar föreligger beträffande bolaget eller rederiet.
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4. person, som skall beskattas tillsammans med person som avses vid 2
eller 3 enligt bestämmelser som gäller för gift skattskyldig,
5. hemmavarande barn under 18 år till deklarationsskyldig som avses
vid 2, 3 eller 4.

30 §

tredje och.(]ärde styckena skall läm-

De handlingar som anges i 22 §
första och andra styckena skall läm-

nas samtidigt med och fogas vid
den eller de .1jäfrdrklarationer som
den skattskyldige lämnar. Om detta
möter något hinder skall handlingarna lämnas inom två veckor efter
det de upprättats.

nas samtidigt med och fogas vid
den ;,jälvdeklaration som den skattskyldige lämnar. Om detta möter
något hinder skall handlingarna
lämnas inom två veckor efter det de
upprättats.

De handlingar som anges i 22 §

33 §
Den som i varaktigt bedriven rörel.1·e biträder deklarationsskyldiga

Den som i varaktigt bedriven näringn·erbamhet biträder deklara-

med att upprätta självdeklaration,
kan för sådana deklarationsskyldiga som avses i 28 § andra stycket
efter ansökan få tillstånd att enligt
tidsplan lämna deklarationer under
tiden den 1 april - den 31 maj
under taxeringsåret. Vid ansökningshandlingen skall fogas förteckning över de deklarationsskyldiga. Om tillståndet medges, skall
den som är upptagen i förteckningen anses ha fått anstånd med att
lämna deklarationen till den dag då
deklaration senast får lämnas enligt
tidsplanen.
Ansökan enligt första stycket
görs hos och prövas av skattemyndigheten i det län inom vilken sökanden utövar sin rörelse.

tionsskyldiga med att upprätta
självdeklaration, kan för sådana
deklarationsskyldiga som avses i
28 § andra stycket efter ansökan få
tillstånd att enligt tidsplan lämna
deklarationer under tiden den I
april - den 15 juni under taxeringsåret. Vid ansökningshandlingen skall fogas förteckning över
de deklarationsskyldiga. Om tillståndet medges, skall den som är
upptagen i förteckningen anses ha
fått anstånd med att lämna deklarationen till den dag då deklaration
senast får lämnas enligt tidsplanen.
Ansökan enligt första stycket
görs hos och prövas av skattemyndigheten i det län inom vilken sökanden utövar sin näringwrrksam-

het.
3 kap.

4§
Kontrolluppgifter om lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner skall lämnas av
I. myndighet,
2. aktiebolag, ekonomisk för-

ening, j(Jnd. stUielse och annan juri-

Kontrolluppgifter om lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattt'p!iktig intäkt m•
tjänst skall lämnas av den som brta-

lat ut beloppet eller gett ut j(irmånen.
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disk person än dödsbo,
3.. f.i•sisk person och dödsbo, som
bedririt rörelse eller jordbruk eller
som inneha.It annan Jastighl'I. i fråga om JUrmåner som Ulgå// från sadan Jön•ärrskälla.
Kontrolluppgifter skall lämnas
för

a) den som lu;s den uppg(fissk_vldige inneha.It anställning eller uppdrag eller u{!ört til(falligt arbete,

Kontrolluppgifter skall lämnas
för den som av den uppgiftsskyldigc har fått skattepliktigt belopp eller

skattepli ktig.f{jrmån.

b) den som av den uppgiftsskyldige har fått pension. lfrränta eller pe-

riodiskt utgående ersällning eller
annan .formån.
Uppgiftsskyldighct enligt första
och andra styckena föreligger även i
tillämpliga delar för f(i(jande per.1·0-

ner:
I. fvsisk person som rarit skyldig
all gvra ska//eardrag enligt uppbvrdslagen (1953:27:?). Uppg(fierna
skall avse den på vilkens inkomst
skaueardrag skall ha gjorts.
2. Den som har gjort ardrag Ji:ir
preliminär A-skalt eller avdrag enligt lagen (1982: 1006) om avdragsoch uppgiftsskyldighct beträffande
vissa uppdragsersättningar. Uppg(f~

lJppgiftsskyldighct enligt första
och andra styckena föreligger även i

Jråga vm ersällning eller fiJrmån
som för mo/tagaren utgör intäkt av
näringsrerksamlret om drn som betalat lll beloppl'I eller gel/ lll förmälll'n iltagit sig all betala arbetsgimrarg(fier på ersällningen eller förmånen eller gjort avdrag enligt lagen
(1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa
uppdragsersättningar.

terna skall arse den för 1•ilken ardrag har gjorts.
Kontrolluppgift skall ta upp utgiven ersättning eller förmån samt avdragen preliminär skatt. I 6- I 2 §§ lämnas närmare föreskrifter om vad
som skall iakttas när kontrolluppgift lämnas.

5§
Uppgiftsskyldighet enligt 4 §föreligger först efter föreläggande av skattemyndigheten beträffande
1. ersättning och förm:'.m med anledning av tillfälligt arbete. om det
som mottagaren sammanlagt fått,
haft ett lägre värde än 100 kronor
för hela året.

2. ersättning och förmän till någon med anledning av tillfälligt arbete på an11a11 .fastighet än jordbr11k.~{as1ighet. om rad som sammanlagt ge/Is ut har lägre värde än
300 kronor för hela året vclr det i11te

I. ersättning och förmän med anledning av tillfälligt arbete. som

ge/Is lll ai• J_i•sisk person eller dödsbo
och inte utgör omkostnad i närings1•erksamhet. om awlrag .for preliminär A-skall inte har gjorts och det
som mottagaren sammanlagt fått
haft ett lägre värde än I 000 kronor
för hela året,
2. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete i andra
.fall än som a1•s1's i 1 om det som
mottagaren sammanlagt.fåll ha.fi l'lt
lägre värde än 100 kronor för hela
året,
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utgör ardragsgil/ omkostnad
förrärrskällan rörd.1·e.
3. utbetalning till rörelseidkare av
ersättning för til(falligt arbete. om
ersättningrn utgör intäkt ar rörelse
för mottagaren och arbetsgil'aral'g(t~
ter inte skall beräknas på grundml
av ersättningen.
4. ji'irmån som inte utgör skattepliktig intäkt .fi"ir mottagaren och
som är utgil'en i tjänst som arses i
punkt 4 andra stycket av anrisningarna till 32 § kommunalskattdagen
(1928:370).

5..!Ormåner i annat än pengar
som enligt 32 § 3.f mom. ji'irsta stycket kommunalskatte/agrn inte skall
tas upp som i111äkt,
6. .formån .fi"ån stUielse. om rad
som utgetts uppenbar/igen inte utgör skattepliktig intäkt .for mottagaren.
7. ersällninx eller.förmån. ji)r rilkrn mottagaren betalat sjömansskatt.
8. ersättning för uppdrag enligt
4 § 1-3 lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighct beträffande vissa uppdragsersättningar i fråga om fastighet eller bostadslägenhet som avses i 8 § första stycket nämnda lag, om avdrag för
skatt inte har gjorts,
9. följande slag av ersättningar
om det har angetts i kontrolluppgiften att sådan ersättning har lämnats
. a) kostnadsersättning för resa i
· tjänsten inom Srerige med allmänt
kommunikationsmedel eller taxi,
motsvarande gjorda utlägg,
b) annan kostnadsersättning för
resa i tjänsten som inte iirerstigcr
sammanlagt I 000 kronor,

3. ersättning för uppdrag enligt
4§ 1-3 lagen (1982:1006)om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar i fråga om fastighet eller bostadslägenhetsom avses i 8 §första stycket nämnda lag, om avdrag för
skatt inte har gjorts,
4. följande slag av ersättningar
om det har angetts i kontrolluppgiften att sådan ersättning har lämnats
a) kostnadsersättning för resa i
tjänsten med allmänt kommunikationsmedel. hyrhil eller taxi, motsvarande gjorda utlägg,
b) kostnadsersättning för logi rid
sddan resa i tjänsten som arse.1· i
punkt 3 ar anrisningarna till 33 §

kommunals/..:attelagen ( 1928: 3 70),
111ot.1Tarwule gjorda wlägg,
c) representationsersättning, motS\'arande gjorda utlägg. sammanlagt i111e örerstigande 500 kronor.

c) representationsersättning, motsvarande gjorda utlägg,

samt
d) trakta111e111sersätt11i11g rid riste/se i (iänsten utom tjänstgöringsorten. som rarit .fi'irenad med iirer-

d) ersättning .fi'ir ökade /ernadskostnader rid sådan resa i (iänstcn
som arscs i punkterna 3 och 3 a aran-
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nallning och so111 sammanlagt inte
ärenlig~r 500 kronor eller inte ai:rer
mer än 24 dagar.for år räknat.

1·isningama till 33 § kommunalskalle/agen eller för kostnader ,kir
resa med egn1 bil i (jänsten. i den
mån ersällningama enligt JO§
.fiJrsla - lr<'die styckena uppbördslag<'n ( 1953: 272) inte skall ligga 1ill
grund.fi'ir beräkning av preliminärAskatt.
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Xr den uppg(ttsskyldigc ett jamaw,Jiiretag. eller en pcr.1·onafl·tU~
1else som hör till el/ sådant företag,
skall dock uppg!fier arsernde Ji:iretagsledaren eller honom närstående
person eller delägare i .fl:iretagl'l
lämnas utanj(ireläggande ar ska11emyndighe1en.

I kontrolluppgiften skall utgiven
förmån tas upp oavsett om den utgått kontant eller på annat sätt eller
utgjort ersättning för kostnader
som mottagaren betalat.
Om mottagaren har betalat ersättning för en ji'irman, skall Jårmånsrärdet sättas ned 111ed ersättningen.i· belopp.

I kontrolluppgiften skall utgiven
förmän tas upp oavsett om den utgått kontant eller som 1za1uraformå11 eller utgjort ersättning för
kostnader som mottagaren betalat.
Om mottagaren har betalat ersättning för en naturajiJrmån. skall
uppg(li om fiirmånen och ersättningen /ämnas.

Om någon förmån endast avser en del av året. skall uppgift lämnas om
den tid för vilken förmånen utgått.
7~

Värdet av nalura.f?irmånl'r skall
anges och beräknas i enlighet med
bestämmelserna i 42 § kommunalskattelagen ( 1928: 370) sa1111 anrisningarna 111om punkt 2 tredje stycket andra meningen och punkt 4
andra stycket av anvisningarna. 1
.fiiiga om annan bostadsförmån än
förmån av semesterbostad skall
rärdct ar .fdrmdnen ange.1· och beräknas i enlighet med bestämmelserna i 8 § tredje stycket uppbördslagen (1953: 272).

Värdet av .tl:innåner som Ulgått i
annat än pengar skall beräknas i
enlighet med bestämmelserna i
kommunalskattelagen ( 1928: 370).
Värdet ar ar bi(/('irmiln skall dock
beräknas utan 1i/lämpning a1·
bestämmelserna i punkt 2 tredje
stycket andra meningen och punkt
4 andra stycket av anvisningarna
till 42 § nämnda lag. Värdet ar
annan bostadsförmån än förmån av
semcsterbostad skall beräknas i
enlighet med bestämmelserna i 8 ~
tredje
stycket
uppbördslagcn
( 1953: 272).
Del sammanlagda rärdet ar .fi'irmånema skall anges särskilt .for sig.

9~

kontrolluppgiften skall det för varje belopp anges om arbetsgivaren
skall betala arbetsgivaravgifter enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter.
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I kontrolluppgiften skall särskilt
för sig tas upp representatiomer-

I kontrolluppgiften skall särskilt
för sig tas upp det sammanlagda l'är-

sättning och särskilt .f(_ir sig andra
kostnadsersättningar än resekostnads- och traktamemsersä1t11ingar.

det av utgivna ersättningar.for ökade
levnad1-kostnader 1•id resa i (jä11sten
som l'arit forenad med Öl'ernattning
och kostnader.för resa med egen bil i
tjänsten till den del ersättningarna
Öl'erstiger ai·drag.1gilla belopp.
Det sammanlagda värdet av andra
kostnadsersätt11ingar än sådana som
a1·ses i a11dra stycket skall a11ges särskilt Nr sig. Traktamentsersättning
vid resa i tjänsten som inte rnritjorenad med övernallning skall dock
anges som lön. arvode eller motsvarande.
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I kontrolluppgiften skall särskilt för sig tas upp sådant avdrag som har
gjorts för preliminär A-skatt eller enligt lagen (1982: l 006) om avdragsoch uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar.
14 §
Kontrolluppgifter om pension och livränta skall lämnas av försäkringsföretag och understödsförening avseende
a) belopp som betalats ut på grund av försäkring av den art att skatteplikt för beloppet föreligger och

b) livränta som getts ut till följd
av personskada eller ersättning på
grund av sådan kollektiv sjukförsäkring som avses i 32 3 a mom ..
punkt 16 av anvisningarna till 21 §

s

eller punkt 11 ar anvisningarna till
28 § kommunalskattelagen ( l 928:
370) även om utgett belopp inte är
av skattepliktig natur.
Kontrolluppgift skall lämnas för
den till vilken beloppet har betalats
ut om det utbetalade beloppet uppgår till sammanlagt minst 200 kronor för hela året. Kontrolluppgiften
skall ta upp utbetalt belopp och avdragen preliminär A-skatt.

b) livränta som getts ut till följd
av personskada eller ersättning på
grund av sådan kollektiv sjukförsäkring som avses i 32 § 3 a mom.
eller punkt 12 av anvisningarna till
22 § kommunalskattelagen ( 1928:
370) även om utgett belopp inte är
av skattepliktig natur.
Kontrolluppgift skall lämnas för
den till vilken beloppet har betalats
ut om det utbetalade beloppet uppgår till sammanlagt minst 200 kronor för hela året. Kontrolluppgiften
skall ta upp utbetalt belopp och avdragen preliminär A-skatt. Ar ko11-

trolluppg!fie11 skall framgå om pension utgått pa grund av tiänstepension.~/vrsäkring.

Har skattepliktigt engångsbelopp getts ut till följd av personskada skall
särskilt anmärkas om skattepliktigt engångsbelopp getts ut tidigare på
grund av samma skada. Om så är fallet skall beloppets storlek och utbetalningsåret anges.

20 §
Kontrolluppgift om näringsbidrag skall lämnas av den som läm-

Kontrolluppgift om näringsbidrag skall lämnas av den som läm-
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nat stöd som avses i punkt 2 av
anvisningarna till 19 § kommunalskattclagen ( 1928: 3 70).

nat stöd som avses i punkt 9 av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen ( 1928: 370).
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Kontrolluppgift skall lämnas för den som enligt beslut skall få stödet.
Kontrolluppgiften skall ta upp näringsbidraget eller det belopp som eftergetts samt datum för utbetalningen av bidraget eller beslutet om eftergift
och stödets ändamål.
22 §2
Kontrolluppgift om ränta och fon;lran skall lämnas av
I. Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag,
2. den som yrkesmässigt bedrivit inlåning eller på annat sätt yrkesmässigt ombesörjt att pengar blivit räntebärande.
3. den som gett ut skuldförbindelse för den allmänna marknaden,
4. förening som från medlemmar mottagit pengar för förräntning,
5. riksgäldskontoret i fråga om statens sparobligationer,
6. valutahandlare och fondkommissionär hos vilka utländsk aktie eller
annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs enligt bestämmelserna i lagen ( 1990: 750) om betalningar till och från utlandet m. m.
Kontrolluppgift skall lämnas för
den som gottskrivits ränta eller till
vilken ränta betalats ut (borgenär)
och den som har varit antecknad
som innehavare av utländskt räntebärande värdepapper oavsett om
ränta· utgått. Kontrolluppgiften
skall ta upp den ränta som den uppgiftsskyldige sammanlagt gottskrivit eller betalat ut till borgenären samt dennes sammanlagda
fordran på den uppgiftsskyldige vid
årets utgång. I fall som avses i första stycket 6 skall uppgift lämnas om
ränta som utbetalats eller gottskrivits under aret samt om innehavet i depån eller den kontoförda
fordringen vid årets utgång.

Kontrolluppgift skall lämnas för
den som gottskrivits ränta eller till
vilken ränta betalats ut (borgenär)
och den som har varit antecknad
som innehavare av utländskt räntebärande värdepapper oavsett om
ränta utgått. Kontrolluppgiften
skall ta upp den ränta som den uppgiftsskyldige sammanlagt gottskrivit eller betalat ut till borgenären. dennes sammanlagda fordran
på den uppgiftsskyldige vid årets
utgång och ardragen preliminär
skall. I fall som avses i första stycket 6 skall uppgift lämnas om ränta
som utbetalats eller gottskrivits
samt om innehavet i depån eller
den kontoförda fordringen vid
årets utgång.

Innehas ett konto av mer än en person skall ränta och fordran fördelas
lika mellan innehavarna, om inte annat förhållande är känt för den uppgiftsskyldige. I fråga om konto för vilket samtliga innehavare inte redovisas enligt bestämmelserna i 57 §andra stycket skall dock den totala räntan
och fordran redovisas utan fördelning.
Avser en utbetalning också annat än ränta och kan den uppgiftsskyldige
inte ange hur stor del därav som utgör ränta. skall i stället för ränta det
sammanlagt utbetalda beloppet redovisas.

2
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23 §
Uppgiftsskyldighct enligt 22 §föreligger inte
I. dä borgenären är bank, hypoteksinstitut. försäkring.1anstalt, aktiebolag eller förening eller stiftelse
som tilldelats organisationsnum-

mcr,

I. dä borgenären är bank. hypoteksinstitut, försäkrinxsföretag, aktiebolag eller förening eller stiftelse
som tilldelats organisationsnummer.

2. för ränta som i fråga om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag inte
avser bolagets verksamhet beträffande skuldförbindelser för den allmänna
marknaden och som i fråga om övriga uppgiftsskyldiga inte hänför sig till
sådan verksamhet som avses i 22 § första stycket,
3. för ränta som inte utgör skattepliktig inkomst enligt 3 § lagen
(1978: 423) om skattelättnader fi'ir
l'issa spar.f(mner eller lagen ( 1988:
84 7) om skattelättnader för allemanssparande
och
ungdoms-

3. för ränta som inte utgör skattepliktig inkomst enligt lagen
(l 988: 84 7) om skattelättnader för
allemanssparande och ungdoms-

bo5parande.

sparande.
4. för ränta och fordran på konto. för vilket inte finns person- eller
organisationsnummer och som öppnats före den I januari 1985, om räntan
för kontohavaren uppgår till mindre än 100 kronor eller - om kontot
innehas av mer än en person - ränta för var och en av kontohavarna
understiger I 00 kronor,
5. för ränta och fordran på konto om borgenärens sammanlagda ränta på
ett eller flera konton uppgår till mindre än 100 kronor varvid ränta som
enligt andra bestämmelser i detta stycke är undantagen från uppgiftsskyldighet inte skall medräknas,
6. för ränta och fordran på särskilt konto i bank enligt skogskontolagen
( 1954: 142), lagen ( 1979: 611) om upphovsmannakonto eller lagen
( 1982: 2) om uppfinnarkonto.
Kontrolluppgifter m. m. om aktier och andra värdepapper

Kontrolluppgifter m. m. om aktier. andra värdepapper och ford-

ringar
27 §3
Kontrolluppgift om utdelning och innehav skall lämnas av
I. den som utbetalt utdelning på aktie i svenskt aktiebolag som är
avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975: 1385), 3 kap.
8 § försäkringsrörclselagen ( 1982: 713) eller 3 kap. 8 § bankaktiebolagslagen (1987: 618),
2. bank som avses i I § aktiefo11d1iagn1 (1974: 931) och som utbetalt utdelning på andel i svensk

aktilfond/ör l'ilken register.f{jrs enligt 31 §sistnämnda lag,
3. fondbolag som avses i I §
aktiefond1iagrn och som förvaltar
3

2. jOnaringsinstitut som avses i
I § lagen (1990:00) om rärdepappersfonder och som utbetalt utdelning på andel i svensk värdepap-

pen/ond,
3. fondbolag som avses i I §
1•ärdepapper.~f(mder och

lagen om
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som förvaltar svensk 1•ärdepappers-

4. den som utbetalt utdelning från utländsk juridisk person, om utdelningen utbetalats genom Värdepappcrsccntralen VPC Aktiebolags försorg,
5. valutahandlare och fondkommissionär hos vilka utländsk aktie eller
annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs enligt bestämmelserna i lagen ( 1990: 750) om betalningar till och från utlandet m. m.
Kontrolluppgift skall lämnas för
a) fysisk eller juridisk person som är berättigad att lyfta utdelning för
egen del vid utdelningstillfället och
b) fysisk person som hos den
uppgiftsskyldigc varit antecknad
som innehavare av aktie eller andel
i aktilfo11d eller utländsk juridisk
person eller utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper.
Kontrolluppgift enligt andra
stycket a skall ta upp utbetald utdelning och kontrolluppg(!i enligt
andra stycket b skall ta upp innehavet vid årets utgång.

b) fysisk person som hos den
uppgiftsskyldige varit antecknad
som innehavare av aktie eller andel
i l'är<il'pappa~fond eller utländsk
juridisk person eller utländsk aktie
eller annat utländskt värdepapper.
Kontrolluppgift enligt andra
stycket a skall ta upp utbetald utdelning och awiragen prelimi11är
skatt. Kontro/luppg(fi enligt andra
stycket b skall ta upp innehavet vid
årets utgång.

Uppg(ftsskyldighet enligt demia
paragraJ/öre!igger inte.for utdel11ing
som inte utgör skallepliktig i11komst
e11ligt lage11 (1988: 84 7) om skattelättnader fi.ir allema11ssparande och
ungdomsbosparande.
28 §
Särskild uppgift om utdelning eller ränta skall lämnas av
1. den som har fått utdelning på aktier i svenskt aktiebolag. som inte är
avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagcn ( 1975: 1385), 3 kap.
8 § försäkringsrörelselagen ( 1982: 713) eller 3 kap. 8 § bankaktiebolagslagen (1987:618), samt
2. den som i Sverige har fått
a) utdelning på andelar i svensk
ekonomisk förening. srensk aktie-

.fond. .for rilken register inte jdrs
enligt
3 i§
aktie_tondslagen
( 1974: 93 /), eller, om utdelningen
inte har bctalts ut genom Värdepappersccntralen VPC Aktiebolag
eller gäller fall som avses i 27 § första stycket 5, från utländsk juridisk
person, eller

a) utdelning på andelar i svensk
ekonomisk förening. eller. om utdelningen inte har betalts ut genom Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolag eller gäller fall som avses i 27 § första stycket 5, från utländsk juridisk person, eller

b) ränta som har erlagts mot att kupong eller kvitto lämnats och inte har
betalts ut genom Värdepapperscentralcn VPC Aktiebolag eller gäller fall
som avses i 22 § första stycket 6, på obligation, förlagsbevis eller någon
annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning.
Särskild uppgift skall lämnas när utdelningen eller räntan tas emot. lyfts
beloppet för någon annans räkning, och överlämnas inte därvid en av
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denne avgiven särskild uppgift, skall en sådan i stället lämnas av den ~om
lyfter beloppet. Därvid skall uppges namn och hemvist på den för vars
räkning beloppet lyfts. Om någon får utdelning eller ränta mot kupong,
som han har förvärvat utan det värdepapper kupongen tillhör. skall också
namn och hemvist uppges på den från vilken kupongen har förvärvats.
Särskild uppgift avfattas på blankett enligt fastställt formulär och lämnas till den som betalar ut utdelningen eller räntan. Denne skall se till att
uppgift lämnas innan betalning sker.
30 §
Bestämmelser om hanteringen av
uppgifter som har lämnats enligt
28 § och rör utdelning på svenska
aktier eller andelar i svensk aktiefond finns i kupongskattelagen

Bestämmelser om hanteringen av
uppgifter som har lämnats enligt
28 § och rör utdelning på svenska
aktier finns i kupongskattelagen

(1970: 624 ).

( 1970: 624).
Övriga enligt 28 § avgivna uppgifter som avser utdelning, skall av den
som har tagit emot uppgifterna lämnas på det sätt som gäller för kontrolluppgiftP.r. Om utdelning i något fall har betalts ut utan att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts, skall en upplysning lämnas om detta samtidigt som
uppgifterna lämnas.

37 §
KontrolluppgUi om jorsäkringsersättning för skada skall lämnas av
fOrsäkring,~/i"iretag om
i. ersättning på minst i 000 kronor
för rarje skade/ål/ utgeus på grund
av skada på b_vggnad. inventarier
och maskiner. produkter .fi'ån
jordbruket
eller
skogsbruket.
räxande r:röda. skog, rarulager. raror under tilfrerkning, förbrukningsartiklar eller andra jÖrnödt>nheter
för produktionl'n. eller
2. ersällning pil minst 500 kronor
för 1•arje skade.fall utgetts på grund
al' skada pa le1mzde c~iur.
KontrvlluppgUi skall lämnas för
a) den som bedril'it jordbruk.
skogsbruk eller rörelse.
b) den som inneha.ji jordbruk~fas
tighl't eller annan .fastighet.
KontrolluppgUi skall ta upp utbetalt belopp.
Ilar de/utbetalning al' ersäuning
.fnrekom m it. behörer kon I rolluppgUi inte lämnas förrän året <'.fier det
år då skadan slut reglerats.
Kontrolluppg(fi behöl'er inte läm-

EJicr JOreläggande al' skattemyndigheten skall kontrolluppg(fi om
utbetalning av ersättning för tillfälligt arbete lämnas ar den som betalt
ut ersättningen. Kontrolluppg(fien
skall lämnas .for den som bedriver
näringsverksamhet och ai·se utbetalt
belopp.
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nas heträ.ffånde ersällning jor personligt lösöre eller a11na11 ersäl111i11g
pii. grund ar moto(/imlo11.~forsäkri11g
än stilleståncii'ersäl/ning.

38 §
Kontrolluppgift om pristillägg
skall lämnas av kö11besik111ingsby-

rå. qf/;,1111ig1 slakthus. kontrollslakteri och fristående sanitetsslakteriavdelning.
Kontrolluppg(lt skall lämnas för
den som fått pristillägg enligt lage11
(1974: /021) om utbetalning ar pristil!ägg på köl/. Kontrol/uppg(tien
skall ta upp utgett belopp.

l:jter jorelägga11de al' skallemyndighetcn skall kontrolluppgift om
pris.stöd lämnas av slak1eri och fristående
sanilel.1slaktarde/11ing.
Ko111ro/luppgUien skall lämnas för
den som fått priss1öd enligt lagen
(1990:615) om arg(tier på rissa
jordbruksproduk1er m. m. och arse
utgett belopp.

39 ~
Kontrolluppgift om vederlag för inköp skall lämnas av den som bedrivit
verksamhet, vari ingått inköp av jordbruks- eller trädgårdsprodukter eller
husdjur eller produkter från husdjur.
Kontrolluppgift skall lämnas för
den från vilken inköp skett. Kon1ro/luppgifien skall uppla utgett
vederlag i pengar. naturaprodukter
eller annat. Kontrolluppgift behöver dock inte lämnas om vederlag
som gottgjorts bokföringsskyldig
rörelseidkare för annat än slakt- eller livdjur.

Kontrolluppgift skall lämnas för
den från vilken inköp skett och al'se
utgett vederlag i pengar. naturaprodukter eller annat. Kontrolluppgift
behöver dock inte lämnas om
vederlag som gottgjorts bokföringsskyldig näri11gsidkare för annat än
slakt- eller livdjur.

43 §
Efter föreläggande av skattemyndigheten skall kontrolluppgift för
namngiven näringsidkare lämnas
av
1. den som bedrivit jordbruk.

Efter föreläggande av skattemyndigheten skall kontrolluppgift för
namngiven näringsidkare lämnas
av den som bedrivit 11äringsrerksamhe1 och ar den som innehaft

skogsbruk eller riirell"t'.

priratbostad1ji:Js1ight!l eller priratboswd

2. den som innehaft annanjås1ig-

het än jordbmk.~fåsrighet samt
3. den som rnrit inneharare al'
lägenhet med bostaiii'rätt.
Kontrolluppgiften skall lämnas under förutsättning att beloppet i mottagarens eller utgivarens hand är skattepliktig intäkt eller avdragsgill utgift
och avse
a) belopp för vilket den uppgiftsskyldigc i förvärvskällan under viss
angiven tid köpt eller sålt varor, eller
b) belopp som den uppgiftsskyldige under viss angiven tid utbetalt eller
fätt såsom ersättning för utförda tjänster.
Om det begärs i föreläggande enligt första stycket, skall i kontrolluppgiften även anges varuslag och mängd. verkställda likvider med uppgift om
tidpunkt och sätt för betalning samt arten och omfattningen av utförda
arbeten.
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Efter föreläggande av skattemyndigheten skall uppgiftsskyldig enligt
första stycket lämna kontrolluppgift också i fråga om ej namngivna näringsidkare.
Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte beträffande köp
inom detalj handeln eller försäljningar av varor över disk och liknande fall
inom detalj handeln. där uppgiftsskyldigheten uppenbarligen inte kan fullgöras.

44 §
Kontrolluppgift om upplåten lägenhet skall lämnas av bostadsförening, bostadsakticbolag och av ekonomisk förening eller aktiebolag
som enligt punkt 2 ft'mte stycket ar

Kontrolluppgift om upplåten lägenhet skall lämnas av bostadsförening, bostadsakticbolag och av ekonomisk förening eller aktiebolag
som enligt 2 § 7 mom. första stycket

anrisningarna till 38 § kommunalska11elagen (1928: 3 70) likställs

lagen (194 7: 5 76) om statlig inkomstskatt likställs med bostadsför-

med bostadsförening eller bostadsakticbolag vid inkomstbeskattningen beträffande sådan lägenhet som
helt eller till örerrägande del upplåtits till annan än medlem eller delägare under hela eller större delen

ening eller bostadsaktiebolag vid
inkomstbeskattningen beträffande
sådan lägenhet som upplåtits till
annan än medlem eller delägare.

ur

ln:skuttningsart't.

Kontrolluppgift skall lämnas för den som upplåtit ei1 lägenhet som han
har i egenskap av medlem i föreningen eller delägare i bolaget. Kontrolluppgiften skall ta upp belopp som medlemmen eller delägaren betalt in till
föreningen eller bolaget och hur mycket därav som utgör kapitaltillskott.
Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den uppgiftsskyldigc, i
den omfattning som anges i föreläggandet. lämna kontrolluppgift om
värdet av en medlems eller delägares andel i föreningens eller bolagets behållna förmögenhet.

45 §
Kontrolluppgift om överlåten bostadsrätt skall lämnas av en bostadsrättsförening som vid ingången av det aktuella beskattningsåret
var av det slag som anges i punkt 2
.f('mte stycket ar anrisningarna till
38 .~· kommunalskalle/agen ( 1928:
37Uj. Kontrolluppgiften skall avse
sådan överlåtelse som har anmälts
till föreningen och innehålla uppgift om

Kontrolluppgift om överlåten bostadsrätt skall lämnas av en bostadsrättsförening som vid ingången av det aktuella beskattningsåret
var av det slag som anges i 2 § 7
mom. första stycket lagen ( J947:
5 76) om statlig inkomstskatt. Kontrolluppgiften skall avse sådan överlåtelse som har anmälts till föreningen och innehålla uppgift om

a) lägenhetens beteckning,
b) överlåtarens och förvärvarens namn samt personnummer. organisationsnummcr eller adress.
c) tidpunkten för övcrlatelsc:n och köpeskillingens storlek samt tidpunkten för överlåtarens förvärv och köpeskillingen vid det förvärvet,
d) storlekn1 ar sddana kapitaltillskoll som örer!dtaren n1/igt punkt 2
c ar anrisningarna till 36 § kommu-

d) bostadsrättens
stadsräl/.~/dreningens

andel a1· bonef/oskuld t'/ler neltc!fiJrmägenht'l enligt det
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e) bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond
eller liknande fond vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten samt
f) bostadsrättens andel av före11ingens behållna j0rmöge11he1 den
I januari 1974 beräknad e111igt
punkt 2 c a1• anvisningarna 1ill 36 §
komm11nalskat1elage11. om ö1•1!rlåtarensfön·än• skett.fore år 1974.

f) bostadsrättens andel av utg(/il!r
Nr n_r-, till- ell<'r ombJ~f?gnad som
nedlagts på föreningens _fastighet
under innehai•stiden.

Om överlåtelsen avser en bostadsrätt som har förvärvats före år
1974 behöver någon uppgift om in-

Om överlåtelsen avser en bostadsrätt som har förvärvats före år
1974 behöver någon uppgift enligt

nestående medel på inrl! reparatio11.1fond eller liknande .fond vid

forsla stycket d eller e al'Sel!ndl! jorhå/landena vid förvärvstidpunkten

förvärvstidpunkten inte lämnas.
Har förvärvet skett före den I juli
1982, behöver någon uppgift om
köpeskillingen vid förvärvet inte
lämnas.

inte lämnas. Har förvärvet skett
före den I juli 1982 behöver någon
uppgift om köpeskillingen vid
förvärvet inte lämnas.

Efter föreläggande av skattemyndigheten skall föreningen lämna ytterligare upplysningar som är av betydelse för beräkning av realisationsvinsten
vid en medlems avyttring av sin bostadsrätt.
Föreningen skall, utöver vad som följer av 4 kap. I §, bevara det underlag som behövs för uppgiftslämnande enligt denna paragraf.

46 §
Uppgiftsskyldighet enligt 45 §
och skyldighet att bevara underlaget för uppgiftslämnandet gäller
även för annan ekonomisk förening
än bostadsrättsförening och för aktiebolag om föreningen eller aktiebolaget är av det slag som anges i
punk1 2 j(•m1e stycket a1• amisning-

Uppgiftsskyldighet enligt 45 §
och skyldighet att bevara underlaget för uppgiftslämnandet gäller
även för annan ekonomisk förening
än bostadsrättsförening och för aktiebolag om föreningen eller aktiebolaget är av det slag som anges i
2 § 7 mom . .forsta stycket lage11

arna till 38 §kommunalskalle/agen

( 1947: 5 76)

om statlig inkomstskatt.

(1928:370).

Avser överlåtelsen en andel eller
en aktie som förvärvats före den I
januari 1984, behöver någon uppgift om köpeskillingen vid förvärvet inte lämnas. Har förvärvet skett
före år 1974, behöver någon uppgift

Avser överlåtelsen en andel eller
en aktie som förvärvats före den I
januari 1984, behöver någon uppgift om köpeskillingen vid förvärvet inte lämnas. Har förvärvet skett
före år 1974, behöver någon uppgift

om inneståendl! ml!di!I på inre rl!paration;,:f'ond eller liknandl! fond vid

enligt 45 §.forsla stycket d eller e
arseende forhållandena vid för-

förvärvstidpunkten inte lämnas.

värvstidpunkten inte lämnas.
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53 §
Fåmansföretag skall lämna förecagsledaren och delägare i företaget
samt dem närstående personer alla
uppgifter som behövs för att de
skall kunna beräkna sin skattepliktiga inkomst från företaget.

Fåmansföretag skall lämna företagsledaren och delägare i företaget
samt dem närstående personer alla
uppgifter som behövs för att de
skall kunna beräkna sin skattepliktiga inkomst från företaget. Detsamma gäller handelsbolag i fråga
om delägare i bolaget.

54 §
Försäkringsföretag som meddelat tjänstepensionsförsäkring avseende arbetsgivares pensionsutfästelse gentemot arbetstagare, skall
på begäran av försäkringstagaren
utfärda intyg i det hänseende som
anges i punkt 2 e sjunde stycket av
anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen ( 1928: 370).

Försäkringsföretag som meddelat tjänstepensionsförsäkring avseende arbetsgivares pensionsutfästelse gentemot arbetstagare, skall
på begäran av försäkringstagaren
utfärda intyg i det hänseende som
anges i punkt 20 e sjunde stycket av
anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen ( 1928: 370).

I varje kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som
den uppgiften avser.
För dödsbo får i stället för organisationsnummer den avlidnes personnummer anges. Om personnummer eller organisationsnummer inte kan anges för den som
uppgiften avser. skall i stället dennes födelsetid redovisas eller, i fråga om kontrolluppgifter enligt 22 §
i de fall borgenären är en juridisk
person, namn, postadress och personnummer för den som får förfoga
över räntan eller fordran. Om ett
konto innehas av flera än fem personer, får uppgifter lämnas om en
person som förfogar över kontot i
stället för om samtliga innehavare,
samt i förekommande fall om den
beteckning på innehavarkretsen
som används för kontot. Om den
uppgiftsskyldige har tilldelats ett
s~irskilt redovisningsnummer enligt
53§ I mom. uppbördslagen (1953:
272), skall detta. i annan kontrolluppgift än sådan som avser ränta. utdelning eller betalning till eller
från utlandet. anges i stället för den
uppgiftsskyldiges personnummer
eller org:rnisationsnummer.

För dödsbo får i stället för organisationsnummer den avlidnes personnummer anges. Om personnummer eller organisationsnummer inte kan anges för den som
uppgiften avser. skall i stället dennes födelsetid redovisas eller, i fråga om kontrolluppgifter enligt 22 §
i de fall borgenären är en juridisk
person, namn, postadress och personnummer för den som får förfoga
över räntan eller fordran. Om ett
konto innehas av flera än fem personer. får uppgifter lämnas om en
person som förfogar över kontot i
stället för om samtliga innehavare.
Ui'il}i:Jgarkonto), samt i förekommande fall om den beteckning på
innehavarkretsen som används för
kontot. I sä.fiill skall anges all det är
.fi'åga om ell .for,/(Jgarkonto. Om den
uppgiftsskyldige har tilldelats ett
särskilt redovisningsnummer enligt
53 § I mom. uppbördslagen ( 1953:
272), skall detta, i annan kontrolluppgift än sådan som avser ränta,
utdelning eller betalning till eller
från utlandet. anges i stället för den
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uppgiftsskyldiges personnummer
eller organisationsnummer.

De11 som.fi]r egen räkning öppnar
ell i11låningsko11to, anska.ffar ell
räntchärandl! värdl!papper d!l!r på
an11at säll placerar pengar .for förräntning skall ange sill personmonmer. om mo/tagaren är skyldig all
uta11 förelägga11de läm11a kontrolluppg(!i beträ.t/a11de räntan. Detta
gäller i11tl! de11 som inte har tilldelats
perso1111ummer.
I en kontrolluppgift som lämnas
av ett fåmansföretag skall det anges
om personen är företagsledare eller
honom närstående person eller delägare i företaget.

I en kontrolluppgift som lämnas
av fåmansföretag, .famansägt han-

delsbolag eller forl!lag, som enligt
3 § 12 mom. nio11de stycket lagen
(1947:576) om statlig i11komstskatt
skall behandlas som .fdman.~/Oretag,
skall det anges om personen är företagsledare eller honom närstående
person eller delägare i företaget.

60 §
Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 4, 13 l!lll!r 14 §skall fogas
(sammandrag
särskild
uppgift
av kontrolluppgifter). I sådant
sammandrag skall anges namn,
postadress och personnummer eller
organisationsnummer för den uppgiftsskyldige, antalet lämnade kontrolluppgifter samt det sammanlagda beloppet av de skatteavdrag som
har verkställts för preliminär Askatt under året före taxeringsåret.
Om den uppgiftsskyldige har tilldelats särskilt redovisningsnummer
enligt 53 § I mom. uppbördslagen
(1953:272). skall detta anges i stället för personnummer eller organisationsnummer. Om den uppgiftsskyldige har gjort avdrag för en arbetstagares kostnader enligt 2 kap.
4 § 6 lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. skall denna kostnad också
anges i sammandraget. I sammandraget skall också anges det sammanlagda beloppet av semestermcdcl som har betalts in till en semesterkassa och som den uppgiftsskyldige inte skall redovisa i någon kontrolluppgift.

Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 4, 13, 14. 22 eller 27 §
skall
fogas
särskild
uppgift
(sammandrag av kontrolluppgifter). I sådant sammandrag skall anges namn, postadress och personnummer eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige, antalet lämnade kontrolluppgifter samt
det sammanlagda beloppet av de
skatteavdrag som har verkställts för
preliminär A-skatt under året före
taxeringsåret. Om den uppgiftsskyldige har tilldelats särskilt redovisningsnummer enligt 53 § I mom.
uppbördslagen ( 1953: 272), skall
detta anges i stället för personnummer eller organisationsnummer.
Om den uppgiftsskyldige har gjort
avdrag för en arbetstagares kostnader enligt 2 kap. 4 §första styckn 6
lagen ( 1981: 691) om socialavgifter,
skall denna kostnad också anges i
sammandraget. 1 sammandraget
skall också anges det sammanlagda
beloppet av semestermedcl som har
betalts in till en semesterkassa och
som den uppgiftsskyldige inte skall
redovisa i någon kontrolluppgift.
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Redovisning av konto som avses i 57 § andra stycket tredje meningen
skall lämnas i särskild uppgiftshandling för varje konto.

63§
Har en person som är bosatt i Sverige eller ett företag som är verksamt
här, till någon i utlandet gottgjort belopp eller förmån som skulle ha
föranlett skyldighet att lämna kontrolluppgift om den utgivits till en mottagare i Sverige, skall den som utgett beloppet eller förmånen på sätt och i
den omfattning riksskatteverket föreskriver lämna kontrolluppgift till ledning vid beloppets eller förmånens beskattning utomlands.
Bestämmelsana i 22-26 §§skall

gälla ä~·en i fråga om uppg!f/er som
arserfysiska personer som är bosatta i utlandet.
4 kap.
I§
Den som enligt denna lag är skyldig att lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledning för taxering är också skyldig att i
skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt
sätt sörja för att underlag finns för att fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den.

Ett fåmam:foretag är skyldigt att
sörja för att underlag finns för kontroll av vad företagsledaren eller
honom närstående person eller delägare tillskjutit till och tagit ut ur
företaget av pengar, varor eller annat. Företaget skall vidare som underlag för kontroll av traktamentsersättning, som betalats ut till företagsledaren eller honom närstående
person eller delägare. bevara verifikation av övemattningskostnader,
om ersättningen varit avsedd att
täcka sådan kostnad.

Fåman~!Oretag. jilmansägt handelsbolag ochjoretag, som enligt 3 §
12 mom. nionde stycket lagen
(1947:576) om swtlig inkomstskatt
skall behandla.i· som jilmam,företag,

är skyldigt att sörja för att underlag
finns för kontroll av vad företagsledaren eller honom närstående person eller delägare tillskjutit till och
tagit ut ur företaget av pengar, varor eller annat. Företaget skall vidare som underlag för kontroll av
traktamentsersättning, som betalats ut till företagslcdaren eller honom närstående person eller delägare, bevara verifikation av övernattningskostnader, om ersättningen varit avsedd att täcka sådan
kostnad.

Underlag skall bevaras under sex år efter utgången av det kalenderår
underlaget avser.
Det finns särskilda föreskrifter om skyldigheten att föra räkenskaper.
2§
Skyldighet att lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledning för taxeringsbeslut skall fullgöras
I. för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt 11
kap. l § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode mannen
har under sin förvaltning,
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2. för sådan person, för vilken
god man eller förvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 §
föräldrabalken, av gode mannen eller förvaltaren beträffande vad förmyndaren eller gode mannen har
under sin förvaltning,

2. för sådan person, för vilken
god man eller förvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 §
föräldrabalken, av gode mannen eller förvaltaren beträffande vad
gode mannen eller forraltaren har
under sin förvaltning,

Prop.
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3. för avliden person och hans dödsbo, av dödsbodelägare eller testamentsexekutor som skall förvalta den dödes egendom. dock att där egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att fullgöra
deklarations- eller uppgiftsskyldigheten,
4. för dödsbo som inte längre består. av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom.
5. för andra deklarations- eller uppgiftsskyldiga än enskild person och
dödsbo, av vederbörande styrelse. förvaltning, syssloman. förvaltare eller
ombud, om inte regeringen bestämmer annat beträffande staten, landsting, kommun eller annan sådan menighet,
6. för aktiefond av det fondbolag
som handhar förvaltningen av fondcn eller, om förvaltningen övergått till ./Orvaringsbank, av denna,
samt

6. för rärdepappersfond av det
fondbolag som handhar förvaltningen av fonden eller, om förvaltningen övergått till fön•aringsinstitut. av detta. samt

7. för annan än här ovan omtalad juridisk person, som inte längre
består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.

4§
Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i denna lag om uppgiftsskyldighet för fåmansföretag om det finns särskilda
skäl med hänsyn till verksamhetens
art och omfattning.

Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i denna lag om uppgiftsskyldighct för fåmansföretag. Jilmansägt handelsbolag och företag. som enligt 3 § 12

mom. nionde .1·tycki.>t lagen (1947:
5 76) om statlig inkomstskall skall
behandlas som Jilmam:foretag, om
det finns särskilda skäl med hänsyn
till verksamhetens art och omfattning.
6§

Skattemyndighetens beslut enligt
3 kap. 12 § får överklagas till riksskattcvcrket. Övriga beslut av skattemyndigheten enligt denna lag får
inte överklagas.

Skattemyndighetens beslut enligt
2 kap. 19 §och 3 kap. 12 § får överklagas till riksskatteverket. Övriga
beslut av skattemyndigheten enligt
denna lag får inte överklagas.

Riksskattcverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Länsrättens beslut enligt 3 kap. 3 §får inte överklagas.

8§
Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet
beträffande
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I. särskild uppg{ft enligt 2 kap.
25 §eller

1. uppgUter enligt 2 kap. 25 § eller

Prop. 1990/91: 5

2. kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande av skattemyndighet.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.
Ansvar enligt första stycket inträder inte, om gärningen är belagd med
straff enligt skattebrottslagen ( 1971: 69).
I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas såvitt avser 2
kap. 33 §första gången vid 1991 års taxering och i övrigt första gången vid
1992 års taxering.
2. Vid 1992 och 1993 års taxeringar gäller, förutom vad som föreskrivs
om deklarationsskyldighet i 2 kap. 4 och 6 §§,att folkpensionär är skyldig att
lämna självdeklaration när han under beskattningsåret i'.ar uppburit inkomst av kapital eller när värdet av hans förmögenhetstillgångar vid beskattningsårets utgång överstiger I00000 kronor eller - beträffande en gift
person - om makarnas gemensamma skattepliktiga förmögenhetstillgångar överstiger 200000 kronor. Vidare skall folkpensionär lämna uppgift om hur stor del av de redovisade skulderna som vid beskattningsårets
utgång var nedlagda i privatbostadsfastighet.
3. Vid 1992 års taxering får näringsidkare som avslutar sina räkenskaper
med årsbokslut i stället för att lämna uppgifter enligt de nya föreskrifterna
i 2 kap. 19 § första stycket lämna de uppgifter som avses i de äldre
bestämmelserna i 2 kap. 22 §.
4. Vad som i 3 kap. 28 och 30 §§i deras äldre lydelse sägs om aktiefond
skall till och med 1993 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om
andelsägare som inte har registrerats.
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Lag om ändring i uppbördslagen ( 19 53: 2 72)
Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (1953: 272) 1
dels att rubriken närmast före 88 § skall utgå,
dels att 1 §, 3 § 2 mom., 4 §I och 4 mom., 5-8 och 10 §§, 13 § 1 och 2
mom., 15 §, 17 § 1 mom., 24 § 1 mom., 33 §, 39 § 2 mom., 40 § 1 mom., 45 §
I mom., 46 § 2 mom., 48 § 4 mom., 52 §, 53 § I mom., 54 §samt punkt I av
anvisningarna till 3 §,punkt 1 av anvisningarna till 39 §och anvisningarna
till 45 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 14 och 87 a §§,och ett
nytt moment, 39 § 3 mom., samt närmast före 87 a §en ny rubrik av följande
lydelse.
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Med skatt förstås i denna lag, om
inte annat anges. statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt,
crsättningsskatt,
kommunal inkomstskall, skogsvårdsavgift, rinstdel11i11gsskatt. särskild rinstskatt, egenavgifter enligt
lagen (1981: 691) om socialavgifter,
statlig Jastighetsskatt, skattetillägg
och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990: 324), annuitet på
avdikningslå11 samt mcrvärdeskatt i
fall som avses i 21 § lagen (1968:
430) om mervärdcskatt.

Med skatt avses i denna lag, om
inte annat anges:
1. kommunal i11komstska1t,
2. statlig inkomstskatt,
3. statlig förmögenhetsskatt,

4. statlig.fastighetsskatt,
utskiftningsskatt,
ersättningsskatt,
skogsvårdsavgift,
egenavgifter
enligt
lagen
( 1981: 691) om socialavgifter,
9. al'kast11i11gsskatt,
10. skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen ( 1990:
5.
6.
7.
8.

324),
11. mcrvärdeskatt i fall som avses i 21 §lagen (1968: 430) om mervärdeskatt,
12.

a1111uitet på avdikningslan.

Regeringen.far. om särskilda oms1ändi1;he1er fO'ranleder det. .fdreskriva att i samband med uppbörden ar skatt skall uppbäras ären
andra argtJier än sådana som anges
i.första stycket. Har sådanföreskrUi
meddelats skall. om inte annat anges. rad i denna lag stadgas angående skatt tillämpas beträ.ffande
den arg(li som arses med .fl_ireskr(ften.

1
Lagen omtryckt 1972: 75.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.
2
Senaste lydelse 1990: 5 79.
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3§

2 mom. 3 Preliminär skatt utgår såsom preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt.
I. P r e 1i min är A- skatt skall
med de undantag, som framgår av
vad nedan i detta moment och i
10 § sägs, utgöras för sådan inkomst av tjänst, vilken helt eller
delvis utgår i penningar och vilken
hänför sig till den skattskyldiges
huvudsakliga arbetsanställning eller efjest utgör hans huvudsakliga
inkomst av tjänst. För inkomst av
sådan huvudsaklig arbetsanställning hos fysisk person eller dödsbo,
som är avsedd att vara kortare tid
än en vecka, skall dock preliminär
A-skatt erläggas endast om vad som
utbetalats utgör utgift i en av arbetsgivaren bedriven rörelse.

I. Preliminär A-skatt skall
med de undantag. som framgår av
vad nedan i detta moment och i
10 § sägs. betalas för sådan inkomst
av tjänst. vilken helt eller delvis utgår i pengar och vilken hänför sig
till den skattskyldiges huvudsakliga
arbetsanställning eller annars utgör
hans huvudsakliga inkomst av
tjänst. För inkomst av sådan huvudsaklig arbetsanställning hos
fysisk person eller dödsbo, som är
avsedd att vara kortare tid än en
vecka, skall dock preliminär Askat! erläggas endast om vad som
utbetalats utgör utgift i en av arbetsgivaren bedriven närings1·erk-

samhet.
Med tjänst likställes i denna lag
rätt till pension, livränta. som utgår
på grund av sjuk-, olycksfalls- eller
skadeförsäkring eller annorledes än
på grund av försäkring och inte utgör vederlag vid avyttring av egendom, ersättning. som i annan form
än livränta utgår på grund av sjukeller olycksfallsförsäkring, tagen i
samband med tjänst, samt undantagsförmåncr ävensom sådant periodiskt understöd eller sådan därmed jämförlig periodisk intäkt, 1•arfär givaren enligt 22. 25 eller 29 §
kommunalskattelagcn är berättigad
till avdrag.

Med tjänst likställs i denna lag
rätt till pension, livränta, som utgår
på grund av sjuk-, olycksfalls- eller
skadeförsäkring eller annorledes än
på grund av försäkring och inte utgör vederlag vid avyttring av egendom. ersättning som i annan form
än livränta utgår på grund av sjukcllcr olycksfallsförsäkring, tagen i
samband med tjänst, samt undantagsförmåncr och sådant periodiskt
understöd eller sådan därmed jämförlig periodisk intäkt för l'ilken givaren enligt 23 § kommunalskattelagen ( 1928: 370) är berättigad till
avdrag.

Preliminär A-skatt skall ockl-å.
med de unda111ag som .foreskril's i
I 0 §, betalas för sådan räma och utddning 1·ilken utgår i pengar och.for
1•ilkrn kontrol/uppgz{t skall lämnas
med tillämpning al' bestämmelserna i 3 kap. 22. 23 eller 27§ lagen
( 1990: 325) om .1jäfrdeklaration och
kontrolluppg(fter.
Preliminär A-skatt skall utgå enligt skattetabell, som avses i 4 §, eller enligt de grunder som anges i 7,
12 eller 40 §. För enskilda fall får
'Senaste lydelse 1990: 329.

Preliminär A-skatt skall utgå enligt skattetabell, som avses i 4 §, eller enligt de grunder som anges i 7,
12 eller 40 §. För enskilda fall får
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skattemyndighet föreskriva särskild beräkningsgrund, exempelvis
att skatten skall beräknas på viss
del av inkomsten eller på inkomsten minskad med visst belopp eller
att skatten skall utgå med särskilt
angiven procent av inkomsten.

skattemyndighet föreskriva särskild beräkningsgrund, exempelvis
att skatten skall beräknas på viss
del av inkomsten eller på inkomsten minskad med visst belopp eller
att skatten skall utgå med särskilt
angiven procent av inkomsten eller
all preliminär skatt inte skall betalasför viss ränta eller utdelning.

Prop. 1990/91: 5

Är den, som åtnjuter ovan avsedd inkomst av tjänst. skattskyldig jämväl
för annan inkomst eller för förmögenhet får skattemyndighet, då särskilda
skäl föreligger, föreskriva att preliminär A-skatt skall betalas också för
sistnämnda inkomst eller för förmögenheten. Därvid skall den skattskyldigcs preliminära skatt beräknas antingen till viss procent av den huvudsakliga inkomsten av tjänst eller enligt skattetabell på nämnda inkomst ökad
med visst belopp eller också utgå med visst belopp utöver vad i skattetabellen anges för den huvudsakliga inkomsten av tjänst.
Är i fall varom i föregående stycke sägs inkomsten vid sidan av den
huvudsakliga inkomsten av tjänst betydande i förhållande till denna eller
föreligger annars särskilda omständigheter, får skattemyndighet föreskriva, att preliminär B-skatt skall erläggas i stället för preliminär A-skatt.
Ytterligare bestämmelser om preliminär A-skatt finns i lagen ( 1990: 326)
om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m. m., lagen ( 1990: 327) om
skatteavdrag från sjukpenning m. m. och lagen (I 990: 328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning.
2. Preliminär B-skatt skall för inkomståret betalas av skattskyldig.
som inte skall betala preliminär Askatt enligt I .fi"irsta eller andra stycket. Preliminär B-skatt skall betalas
för inkomster från den skattskyldigcs samtliga förvärvskällor och för
förmögenhet. Preliminär B-skatt
skall betalas enligt särskild debitenng.

2. Preliminär B-skatt skall för inkomståret betalas av skattskyldig,
som inte skall betala preliminär Askatt enligt I. Preliminär B-skatt
skall betalas för inkomster från den
skattskyldiges samtliga förvärvskällor och för förmögenhet. Preliminär B-skatt skall betalas enligt
särskild debitering.

Skattemyndigheten lär besluta att fysisk person, som har inkomst av
sådan uppdragsverksamhet som avses i 4 §lagen (1982: I006) om avdragsoch uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar, skall betala
preliminär A-skatt i stället för preliminär B-skatt. Ett sådant beslut får
meddelas om den för inkomståret beräknade slutliga skatten kan antas till
huvudsaklig del bli betald genom avdrag för skatt.

4*

I mom. 4 För inkomst av tjänst som hänför sig till bestämd tidsperiod

och uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen eller till arbetsanställning som är avsedd att vara kortare tid än en vecka skall preliminär Askatt utgå med belopp. som anges i skattetabeller, om inte skattemyndig-

4

Senaste lydelse 1990: 65J.
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het har bestämt annat. Skattetabellerna skall ange den preliminära skatt
som belöper på olika inkomstbelopp, beräknade för månad eller den
kortare tid som anges i tabellerna. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer för varje inkomstår sådana tabeller.
Tabellerna skall grundas på följande förutsättningar. nämligen
all inkomsten är oförändrad under inkomståret.
all den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som
anges i tabellen,
att den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt eller avgift som avses
i denna lag än statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt,
att den skattskyldige vid taxering för inkomsten inte erhåller
andra avdrag än grundavdrag samt
avdrag som avses i 33 § 2 mom.
kommunalskattelagen ( 1928: 370)
med ett belopp av 2 000 kronor,
dock högst.fem procent av inkomsten.
4 mo m. 5 I skattetabellerna skall
också tas in en särskild kolumn.
l'ari anges det belopp varmed preliminär A-skatt skall beräknas på inkomst för dag av sådan anställning
som är avsedd att vara kortare tid
än en vecka. För samtliga skatletabel/er skall samma belopp anges i
den särskilda kolumnen all tillämpas oberoende al' arbetstagarens
civilstånd och annan i 2 mom. angil'<!fl omständighet. Skattebeloppen
skall beräknas på grundval av beräknelig genomsnittlig sysselsättning under året och med ledning av
för riket genomsnittlig skattesats
till kommunal inkomstskatt föregående år. I övrigt skall vad ovan i
denna paragraf sägs i tillämpliga
delar gälla vid skattebeloppens beräkning.

att den skattskyldige vid taxering för inkomsten inte erhåller
andra avdrag än grundavdrag samt
avdrag som avses i 33 ~ 2 mom.
kommunalskattelagen ( 1928: 370)
med ett belopp av 4 000 kronor,
dock högst tio procent av inkomsten.
4 mo m. I skattetabellerna skall
också anges det belopp varmed preliminär A-skatt skall beräknas på
inkomst för dag av sådan anställning som är avsedd att vara kortare
tid än en vecka. Skattebeloppen
skall beräknas på grundval av beräknelig genomsnittlig sysselsättning under året och med ledning av
för riket genomsnittlig skattesats
till kommunal inkomstskatt föregående år. I övrigt skall vad ovan i
denna paragraf sägs i tillämpliga
delar gälla vid skattebeloppens beräkning.

5§
Vid beräkning av preliminär A-skatt enligt skattetabell skall för envar
skattskyldig, beträffande vilken icke skall tillämpas enligt 4 § 3 mom.
andra stycket fastställd särskild tabell, tillämpas den tabell, som avser en
sammanlagd utdebitering till kommunal inkomstskatt och landstingsmedel, vilken för skattekrona och skatteöre är lika med det belopp, som för
inkomståret bestämts till utdebitering i kommunen eller kommundelen.
Ingår i sistnämnda utdebitering öretal. uppgående till högst femtio. användes den tabell, som avser närmast lägre utdebitering. Därest i utdebiteringen ingår öretaL överstigande femtio, tillämpas den tabell som avser när-

5
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mast högre utdebitering. Att å inkomst av arbetsanställning, som är avsedd att vara kortare tid än en vecka. preliminär A-skatt dock kan beräknas enligt vilken som helst för inkomståret upprättad skattetabell. framgår
av bestämmelserna i 4 4 mom.

*

Förhållandl!f1a dl!ll I nm•ember
året 11äst j('ire inkomståret äro. där
icke i näs(/iJ~jande stycke annorledes stadgas, argörandeför till vilken
i 4 § 2 mom. omJdrmäld grupp ar
skattskyldiga w:dabörande skall
hä11fdras.
Skall under inkomståret preliminär A-skall enlig! tabell börja ulgå
för skamkyldig. j(_ir rilken skatt icke
1idigare sålunda beräkna1.1·. skall i
fråga om skauskyldigs civilslånd det
j?irhällande. som kan antagas komma att ligga till grund för taxering
under året näs/ e.fier inkomståret.
samt, rad angår frågan om den
skattskyldige har hemmavarande
barn. ,lorhållandet vid den tidpunkt,
då debetsedeljämlikt 35 §sista stycket iil'ersändes til! skattskyldig, vara
al'görande j('jr till l'i!ken i 4 § 2
mom. a1·sedd grupp ar skattskyldiga
l'l!derbörandl! skall hänj(jras.
Vid tillämpning a1· andra och
trl!dje styckena här Ol'an skall iakt1agas. att .ffågan om skattskyldig
haji hemmararande barn eller icke
bediimes med utgångspunkt från
vad som på grund av kommunalskattelagens bes/ämmelser i sådant
hänseende kan antagas komma att
ligga till grund for Jaxering under
året näst ejier inkomståret.
6§
Preliminär A-skatt enligt skattetabell utgår vid varje tillfälle, då
inkomst uppbäres, med det belopp
som i vederbörlig tabell i tillämplig
kolumn angil'es för det inkomstbelopp och den tidsperiod, varom frå-

Preliminär A-skatt enligt skattetabell utgår vid varje tillfälle, då
inkomst uppbärs, med det belopp
som anges i vederbörlig tabell för
det inkomstbelopp och den tidsperiod som är i fråga.

ga är.
Beträffande inkomst av anställning i·arom i 4 4 mom . ./Ormäles
skall, därest rid ett tillfälle inkomst
uppbäres som intjänats under flera
dagar, den preliminära A-skatten
beräknas på grundval av inkomsten
under varje ifrågakommande dag

*

Beträffande inkomst av anställning som arses i 4 § 4 mom. skall,
om inkomst som intjänats under
flera dagar uppbärs vid ett tillja/le,
den preliminära A-skatten beräknas på grundval av inkomsten under varje ifrågakommande dag och
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och med tillämpning av skattetabellens kolumn för daginkomst.

med tillämpning av rad som anges i
skattetabellen för daginkomst.

Prop. 1990/91: 5

Är anställningen annan än sådan, varom i 4 § 4 mom. sägs, skall gälla
att, därest inkomsten avser annan tidsperiod än som är i skattetabellen
upptagen, först uträknas huru mycket av inkomsten som belöper på en i
tabellen upptagen tidsperiod av minst en veckas längd. Skatten beräknas
därefter med utgångspunkt från det skattebelopp, som skulle utgå för
sådan del av inkomsten, och efter förhållandet mellan, å ena sidan. längden av den tidsperiod den uppburna inkomsten avser och, å andra sidan,
den i tabellen angivna tidsperiodens längd.
Uppbäres vid anställning varom nu är fråga inkomst för kortare tidsperiod än en vecka, skall preliminär skatt icke utgå mer än en gång i veckan.
Därvid skola de under samma vecka uppburna inkomstbeloppen sammanräknas och anses på en gång utbetalda.

7 ss
För inkomst av tjänst, som icke avser bestämd tidsperiod eller icke
uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, skall utgå preliminär
A-skatt med trettio procent av inkomsten.
Uppbäres inkomst som avses i första stycket jämte inkomst, som avses i
4 § I mom. första stycket, skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som
riksskatteverket fastställer.
För inkomst som arses i 3 § 2
mom. 1 tredje stycket skall preliminär skatt wgå med trettio procent al'
inkomsten. Preliminär skatt på
ränta eller utdelning på utländska
rärdepapper skall wgå med så stort
bt!lopp att det tillsammans med den
skatt som innehällits i wlandet uppgår till trettio procent ar rälllan eller
wdclningen.
Skatt enligt första eller andra stycket uttages icke på belopp under tio
kronor.
Att särskilda grunder för uttagande av preliminär A-skatt kan föreskrivas i vissa fall framgår av 3 2 mom.
Bestämmelserna i denna paragraf gälla icke om annat följer av 40 §.

*

8 §"
Åtnjuter skattskyldig jämte kontant inkomst naturaförmån skall
preliminär A-skatt beräknas efter
inkomstförmånernas sammanlagda
värde Har den skattskyldige utgett
ersättning för en förmån skall förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp.

Åtnjuter skattskyldig jämte kontant inkomst andra .formåner skall
preliminär A-skatt beräknas efter
inkomstförmånernas sammanlagda
värde. Har den skattskyldige utgett
ersättning för en förmån skall förmånsvärdct sättas ned med ersättningens belopp.

Värdet av bilförmån skall beräknas enligt punkt 2 utom tredje stycket
andra meningen av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen

(1928: 370).
6
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Värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och som inte är
scmestcrbostad skall beräknas enligt följande grunder. Riket delas in i
områden som är väsentligen enhetliga i fråga om boendekostnader. Förmånsvärdct av en bostad inom varje område skall bestämmas till det
genomsnittliga värdet för jämförbara bostäder inom området. Om bostaden är belägen utom tätort med närmaste omgivning skall dock värdet
bestämmas till det lägsta av nämnda genomsnittsvärden reducerat med tio
procent.
Värdet av annan natura.förmån
än som avses i andra och tredje
styckena skall beräknas enligt 42 §
andra stycket kornrnunalskattelagen samt punkt 1 andra och tredje
styckena och punkt 3 av anvisningarna till den paragrafen.

Värdet av annan förmån än som
avses i andra och tredje styckena
skall beräknas enligt 42 § andra
stycket kommunalskattelagen samt
punkt I andra och tredje styckena
och punkt 3 av anvisningarna till
den paragrafen.

Föreligger fall som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningarna till
42 § kommunalskattelagen får skattemyndigheten bestämma värdet av
förmånen med hänsyn härtill.
IO §7
Preliminär A-skatt skall beräknas på ersättningar för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa inom riket som avses i punkt 3 av
anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928: 370) endast till den
del ersättningarna överstiger de schablonbelopp som anges i nämnda lagrum eller. såvitt gäller kostnad för logi. den faktiska utgiften. På ansökan
av den som betalar ut ersättning får skattemyndigheten besluta att i den
mån tjänsteresa varar mer än tre månader motsvarande skall gälla till den
del ersättningarna inte överstiger vad som anges i punkt 3 a av anvisningarna till nämnda paragraf.
På ersättning för ökade levnadskostnader vid sådan tjänsteresa utom
riket som avses i punkt 3 sista stycket av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen skall preliminär A-skatt beräknas endast till den del ersättningen överstiger avdragsgillt belopp enligt nämnda lagrum.
I fråga om ersättning för resa med egen bil i tjänsten gäller att preliminär
A-skatt beräknas på ersättningen endast till den del den överstiger det i
punkt 3 c av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen angivna beloppet.
Beträffande annan skattepliktig ersättning för kostnader som är förenade med tjänsten beräknas preliminär A-skatt endast om det är uppenbart
att ersättningen avser kostnader som inte är avdragsgilla vid mottagarens
inkomsttaxering eller att den överstiger avdragsgillt belopp. I sådant fall
beräknas skatten på hela ersättningen respektive den del av ersättningen
som överstiger det avdragsgilla beloppet.
Preliminär A-skatt skall inte utgå för:
a) folkpension och tilläggspension enligt lagen (1962: 381) om allmän
försäkring, om inte annat följer av bestämmelserna i lagen (1990: 326) om
skatteavdrag i vissa fall från folkpension m. m. eller den skattskyldige
begär att avdrag för sådan skatt skall göras;
c) familjebidrag enligt familjebidragslagen ( 1978: 520); eller
1

Senaste lydelse 1990: 653.
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d) sådan pension, livränta eller
från .fOrsäkringsanstalt utgående
annan skattepliktig ersättning, som
uppgår till högst hälften av det basbelopp som enligt lagen om allmän
försäkring gällde för året före det år
under vilket ersättningen utges.
Vad nu har sagts skall dock inte
tillämpas på pension och vårdbidrag. som utgår på grund av lagen
om allmän försäkring, delpensiön
enligt lagen ( 1979: 84) om delpensionsförsäkring och på yrkesskadeli vränta eller livränta enligt lagen
( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd.

c) sådan pension, livränta eller
från forsäkringsföretag utgående
annan skattepliktig ersättning, som
uppgår till högst hälften av det basbelopp som enligt lagen om allmän
försäkring gällde för året före det år
under vilket ersättningen utges.
Vad nu har sagts skall dock inte
tillämpas på pension och vårdbidrag, som utgår på grund av lagen
om allmän försäkring, delpension
enligt lagen (1979: 84) om deipensionsförsäkring och på yrkesskadelivränta eller livränta enligt lagen
(1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller lagen ( 1977: 265) om statligt personskadeskydd;
d) ränta eller utdelning som tillkommer en annan juridisk person
än svenskt dödsbo eller enfvsisk person som inte är bosatt i Sverige;
ej ränta eller utdelning som enligt
dubbelbeskattningsavtal är helt undantagenjrån beskattning i Sverige;
j) ränta på jor.fogarkonlo som a11ses i 3 kap. 57 § lagen (1990: 325)
om sjäfrdeklaration och kontro/1uppg(tier. om räntan inte uppgår till
I 000 kronor;
g) ränta på konto för klient medel
eller
h) ränta som ingår i belopp som
redorisas enligt 3 kap. 22 § sista
styckel lagen om .1jäfrdeklaration
och kontrolluppg(fier.

Prop. 1990/91: 5

13 §
1 mo m. 8 Preliminär B-skatt
skall tas ut med belopp motsvarande 120 procent av den slutliga skatt
som har påförts den skattskyldige
året före inkomståret. Understiger
den slutliga skatten den ursprungligen debiterade B-skatten tas preliminär B-skatt ut med 110 procent.

I mo m. Preliminär B-skatt skall
tas ut med belopp motsvarande 120
procent av den i 14 § angil'na delen
av den slutliga skatt som har påförts
den skattskyldige året före inkomståret. Understiger den slutliga skatten den ursprungligen debiterade
Il-skatten tas preliminär B-skatt ut
med 110 procent.

Preliminär B-skatt enligt första stycket får inte tas ut med lägre belopp
än som motsvarar den preliminära B-skatt som har debiterats för året före
inkomståret.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte när preliminär B~Senaste

lydelse 1990: 579.
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skatt skall beräknas med ledning av preliminär taxering enligt 2 mom. eller
när annars särskilda omständigheter föreligger.
I den s/111/iga skall som a1•ses i
första s/J1cke1 skall inte inräknas utsk(ft ni nf(sskat t,
ersätt ni ngsskat t,
ska11etil/ägg eller fiirseningml'g(fi
enligt taxerings/agen ( 1990: 324),
merl'ärdeskatt
enligt
lagen
( 1968:430) om merrärdcskatt eller
sådan i denna lag inte omnämnd
skatt eller a1g(fi, 1ilken har påförts
enligt bestämmelse i annan författning.
1

Vid beräkning av preliminär Bskatt skall, om möjligt. hänsyn tas
till preliminär A-skatt som den
skattskyldige kan ha att betala på
grund av förordnande enligt 3 § 3
mom. andra stycket.

2 mom. 9 Har skattskyldig inte
påförts slutlig skatt enligt den årliga
taxeringen året före inkomståret,
men kan han antagas bli påförd sådan skatt enligt den årliga taxeringen året efter inkomståret. skall preliminär B-skatt beräknas med ledning av särskild taxering till statlig
inkomstskatt. kommunal inkomslskatt och statlig _!Ormögenhetsskatt
(preliminär taxering).
Preliminär B-skatt skall också beräknas med ledning av preliminär
taxering, om det med sannolikhet
kan antagas. af/ rid årlig taxering
året efter inkomståret till statlig eller kommunal inkomstskatt tax~'rad
inkomst kommer att avvika från
motsvarande inkomst 1•id den årliga
taxeringen året före inkomståret
med minst en femtedel av sistnämnda inkomst, dock minst 2 000
kronor.
Preliminär B-skatt får beräknas
på grundval av preliminär taxering
även i annat fall än som sägs i första
eller andra stycket, om särskilda
omständigheter föranleder det. Så9

Senaste lydelse 1988: 1525.

Vid beräkning av preliminär Bskatt skall, om möjligt, hänsyn tas
till preliminär A-skatt som den
skattskyldige kan ha att betala enligt 3 § 2 mom. 1 tredje stycket eller
på grund av bestämmelserna i lagen
(1990: 32 7) om skaueal'drag .fi-ån
sjukpenning m. m. eller lagen
(1990: 328) om skat/eal'(frag i rissa
.få/Ifrån artistersätlning m. m.
2 mo m. Har skattskyldig inte
påförts slutlig skatt enligt den årliga
taxeringen året före inkomståret,
men kan han all/as bli påförd sådan
skatt enligt den årliga taxeringen
året efter inkomståret, skall preliminär B-skatt beräknas med ledning av särskild taxering ( p re I im in är taxering).

Preliminär B-skatt skall också beräknas med ledning av preliminär
taxering, om det med sannolikhet
kan antas, all den i 14 § angirna
delen a1' den sllllliga skallen enligt
den årliga taxeringen året efter inkomståret kommer att avvika frän
motsvarande skatt enligt den årliga
taxeringen året före inkomståret
med minst en femtedel av sistnämnda skall, dock minst 2 000
kronor.
Preliminär B-skatt får beräknas
på grundval av preliminär taxering
även i annat fall än som sägs i första
eller andra stycket. om det är fråga
om mer betydande skillnad mellan
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dana omständigheter kan föri!ligga
e_wmpdvis när det är fråga om nedsall skalll'_formåga eller om mer be-

annars utgående preliminär skatt
och beräk11ad slutlig skatt eller det

Prop. 1990/91: 5

ji11ns andra särskilda skäl.

tydande skillnad mellan annars utgående preliminär skatt och påräk11elig slutlig skatt.
14 *JO

I de11 slutliga skall som arses i
13 § I mom . .forsla stycket, 13 § 2
mom. andra .1·1_vcke1 och 17 § I
mom. 2 skall i11te i11räk11as utskUiningsskall. ersä1111ingsska11. skalletillägg eller JOrsrni11gsargUi e11/igt
taxerings/agen (1990: 324), men•ärdeskall enligt lagen (1968:430) om
meri-ärdeskall eller såda11 i denna
lag inte omnäm11d skall eller argUi.
ri/ken har påjdrt.1· enligt bestämmelse i an11a11.forja1111ing.

Vid pre/imi11är taxering skola beskallningsbar inkomst och beska11ni11gshar ,!Ormöge11het beräk11as i
enlighet med bestämmelserna i
/age11 om statlig inkomstskall. kommunalskallelagen samt lagen om
stat Iig _fi"irmöge11 h<'lsska /t _
Vid prdimi11är taxeri11g, som
sker under inkomståret. skall hänsyn tagas i _tråga om ska11skyldig.1·
cil'ilstå11d till det j('irhalla11de, som
kan a111agas komma att ligga till
grund för taxering under året 11äst
efter inkomståret. samt. vad a11går
fråga11 om den skallsk_l'ldige har
hemma1•aramle barn. till .f('M1ålla11drna l'id drn tidpu11kt. da 1axeringe11 l'erkställes.
Vid tillämp11i11g al' första och
a11dra st_rcke11a här oran skall iakttagas. all frägan om skal/skyldig
ha_fi hcmmararande barn eller icke
bedömes med l//gä11gspunkt frå11
rad som på grund ar kommu11alska11dage11s bestämmelser i såda/l/
hänseende kan antagas komma all
ligga till gmnJ .for taxering under
årct 11äst c:fier i11komståret.

° Förutvarande 14 supphävd 1988: 1525.

Prelimi11är taxeri11g skall ske i enlighet med de bestämmelser som
skall tillämpas 1 id den årliga taxeringen året l'.fier i11komstaret. Vid
dt!hiteri11g a1· de11 prelimi11ära skatten skall hänsy11 dock inte tas till
sada11 skall som i11te i11gar i drn
slutliga ska11e11 rnligt 14 §.
Vid den preliminära taxeringen
skall hänsyn tas till de_lorhällande11
som kan all/as komma att ligga till
grund för taxering under året efter
inkomståret.

1

11

Senaste lydelse 1974: 859.
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I mo m . 1 c Skattskyldig, som har
all betala preliminär B-skatt. skall
utan anmaning avge preliminär
själ vdcklarat ion:

Prop. 1990/91: 5

* I mo m. Skaltskyldig. som .1k11//
betala preliminär B-skatt. skall
utan anmaning lämna preliminär
sj:il vdcklarat ion:

I) om han inte har påfi.1rts slutlig skatt enligt den årliga taxeringen året
före inkomst<het:

2) om hans rid ar/ig tllXt'ri11g året
efter inkomståret rill statlig eller
kommunal inkomstskall taxt'rade
inkomst. såvitt senast den I december året före inkomståret kan bedömas, kommer att överstiga motsvarande inkomst rid den årliga taxeringen året före inkomståret med
minst en femtedel av sistnämnda
inkomst, dock minst 2 000 kronor:

2) om dm i 14 .~· angirna defl!n m·
drn sl1111iga skallen t'nligt den årliga
tax1•ri11gm året efter inkomståret,
såvitt senast den I december drct
före inkomståret kan bedömas.
kommer att överstiga motsvarande
skall enligt den ärliga taxeringen
året före inkomståret med minst en
femtedel av sistnämnda skall. dock
minst 2 000 kronor: eller

Sil/Il (

3) om han året före inkomståret
har haft att betala preliminär Askat!.

24
I mo m . 1 i För varje skattskyldig,
som skall betala preliminär A-skatt,
skall bestämmas tillämplig skattetabell och kolumn i enlighet med
bestämmelserna i 4 .~ 2 1110111. och
5 eller. i förekommande fall. den
särskilda beräkningsgrund efter vilken skatten skall utgå.

*

3) om han året före inkomståret
har haft att betala preliminär Askalt enligt 3 § 2 mom. JJVrsta eller
andra stycket.

*

I mo m. För varje skattskyldig,
som skall betala preliminär A-skatt
/("ir annan inkomst än i11ko111s1 tff
kapiral, skall bestämmas tillämplig
skattetabell i enlighet med bestämmelserna i 5 eller. i förekommande fall. den särskilda beräkningsgrund efter vilken skatten skall
utgft.

*

Har för kommunal inkomstskatt fastställd skattesats ändrats genom
beslut som meddelats så sent under december månad året före inkomståret
att ändringen inte kan beaktas vid beräkningen av den preliminära skatten. skall den först fastställda skattesatsen tillämpas.

För skattskyldig skall utfärdas
skattsedel. särskild för preliminär
skatt, för slutlig skatt och för tillkommande skatt. Vid skattsedel på
preliminär A-skatt skall fogas skattekort och skattetabell. Vid skattsedel på preliminär B-skatt eller tillkommande skatt samt vid sådan
skattsedel på slutlig skatt enligt vil-

För skattskyldig skall utfärdas
skattsedel. särskild för preliminär
skatt. för slutlig skatt och för tillkommande skatt. Skaflsedd skull
dock inte 11(/arda.1 .filr preliminär
skall enligt 3 § l mom. / tredie styckl'/. Vid skattsedel på preliminär Askatt skall fogas skattekort och skattetabell. Vid skattsedel på prelimi-

1

c Senaste lvdclsc J <J79: 489.

1

'

14

Senaste lvdclsc I <J84: 506.
Senaste l~·Jdsc 1979:489.

4 Rik.l'd11gt'l1 /9l)U/9/. I .l'am/. Nr 5
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kcn kvarstående skatt skall betalas
skall fogas inbetalningskort. Vid

när R-skatt skall .fi}gas skattekort,

s/\a[(scde/ pd vrdiminär H-skatt
skall ocksä .fi1ga.1· skattekort.

Prop. I 990/91: 5

rariämtl' inbetalningskort skall tillställas den ska[(skr/dige. Vid ska[(scdd på tillkommande skatt samt
vid sådan skattsedel på slutlig skatt
enligt vilken kvarstående skatt skall
betaliis skall fogas in heta! ni ngskort.

Om d<!n .1ka[(skyldigcs slti!liga
ska[( bestar weslutande ar skatt på
ränta ell<!r utdelning.fi"ir rilken preliminär ska[( skall betalas ('11/igt 3 § 2
mom. I tredje stycket behörer någon
skattsedel på slutlig skatt inte u(f(irdas.
Närmare föreskrifter om skattsedel och handlingar som skall fogas till
skattsedel meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
Skattsedel. skattekort och inbetalningskort skall upprättas i enlighet
med formulär som fastställs av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

39 §
2 mo m. lJ ndcr januari månad
och. då särskilda förhållanden därtill föranleda. jämväl under februari månad må skatteavdrag för gäldande av preliminär A-skatt. beräknad enligt skattetabell. ske enligt
den tabell och c/('11 kolumn däri,
som senast tillämpats under näst föregående inkomst{ir.

2 mo m. lJ ndcr januari månad
och, då särskilda förhållanden därtill föranleda. jämväl under februari månad må skatteavdrag för gäldande av preliminär A-skatt. beräknad enligt skattetabell. ske enligt
den tabell som senast tillämpats under nästförcgåcnde inkomstår.
3 111o111. 15 Vid 11thetalning eller
gottskril'lling al' sådan ränta eller
utdelning som cll'S('S i 3 .~ 2 mom. 1
ff"('1{je stycket skall den som har att
arg<' kontrolluppg(li bl'!rä.{fåndc
räntan eller 111dc/ninge11 göra skattmrdragji:ir f){'talning ar preliminiir
:I-skatt som mottagarrn har att betala. 1.fi"åga 0111 sådant al'lfrag skall
bestämmelserna i 27§ 2 mom .. 39§
I 1110111 ..fjärde stycket och 44 .~·gälla i
tilllämpliga delar. Vad snm diir sägs
om arhetsgirnre och arhl'tstagare
skall då gälla tlrn som har att arge
kontrolluppgiti hctri~f!ånde räntan
eller 11 tdel ni ngrn. respektive tlrn so111
gottskrirs eller mottar räntan eller
I1Cdc/11i11ge11.

1'

Förutvarande 3 1110111. upph::ivd genom 1990:329.
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40
I mom. 1b Arbetstagare. som
skall vidkännas avdrag för preliminär A-skatt. skall överlämna skattsedel a sadan skatt till arbetsgivaren omedelbart efter det han mottagit den. Annan arbetstagare skall
snarast för arbetsgivaren uppvisa
skattsedel å preliminär B-skatt eller
skattekort d sådan skatt eller intyg
av skattemyndigheten. att han icke
har att erlägga preliminär A-skatt.
Fullgör icke arbetstagare sin skyldighet enligt första stycket, skall avdrag för preliminär skatt göras enligt skattetabellen för den ort. där
arbetsgivaren har sitt kontor eller
lönen e(i<'.1/ utbetalas. i:ticrfi"i/iande
grunder. nämligen

hireslagen lydefo·

Prop. 1990/91: 5

*

I mo m. Arbetstagare. som skall
vidkännas avdrag för preliminär Askalt. skall överlämna skattsedel på
sådan skall till arbetsgivaren omedelbart efter det han mottagit den.
Annan arbetstagare skall snarast
för arbetsgi\'arcn uppvisa skattsedel på preliminär B-skatt eller skattekort pa sådan skatt eller intyg av
skattemyndigheten. att han illle har
att betala preliminär A-skatt.
Fullgör inte arbetstagare sin skyldighet enligt första stycket. skall avdrag för preliminär skatt göras enligt skattetabellen för den ort, där
arbetsgivaren har sitt kontor eller
lönen i annat .fäll utbetalas. jämte
tio procent av nämnda avdrag.

I) i fruga om inkomst som arses i
4 f 4 1110111.: I'// he/opp. 11101sraran- ·
de al'iirag enlig! skattetabellen .fi"ir
sådan inkomst jämte tio procent av
nämnda avdrag;
lJ i.fi"aga om inkomst som arses i
7 f .fUrs1a .11pcker: cfl hdopp, mot.1Tarande ardf"llg .fiir 111iinadslön rnligt den i 4 .~· l mom . .fi"ir.1·ta stycket
rid I) al'seclcla kolumnen i ska11e1ahellcn jämte tio f)J"occnt ar nämnda
ardrag:
3) i.fi"åga 0111 inkomst som arses i
7 § andra st_rcket: ell belopp. 11101srarande awfrag .ti'ir sådan inkomst
hcLriU/ande skallskyldig, som arses
i 4 .~· 2 mom . .fi"irsta styck Cl rid I).
jämtl' tio procent ar nämnda ardrag:
4) i iirriga.fall: ctl helopp, motsraral/(k anlrug 1!11/igt den i 4 § 2
m0111 . .fi"irsta .1·t_rck1·t rid i J arsedda
kolumnen i ska1tewhellcn jämte tio
pmcc•n/ ar nämnda ardrag.

Åtnjuter arbetstagaren, förutom
kontant inkomst. natur(lfi"irmån
som avses i 8 första stycket, skall
skatteavdraget enligt andra stycket
beräknas även på naturaldrmanrns
viirde för den tid lönen avser.
Förhi.ijningen a\' avdrag som av-

*

'"Senaste lydl'lsc 1990: 329.

Åtnjuter arbetstagaren, förutom
kontant inkomst. annan ./i:irmån
som avses i 8 § första stycket. skall
skatteavdraget enligt andra stycket
beräknas även på .fiirmdnens värde
för den tid lönen avser.
förhöjningen av avdrag som av51
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Föreslagl'n lydelst'

ses i andra stycket I) - 4) skall
utgöra minst en krona för daglön.
fem kronor för veckolön, tio kronor
för halvmånadslön och tvåveckorslön samt tjugo kronor för månadslön.

ses i andra stycket skall utgöra
minst en krona för daglön. fem kronor för veckolön. tio kronor för
halvmånadslön och tvaveckorslön
samt tjugo kronor för månadslön.

Prop. I 990/91: 5

4H
I 1110111. 17 Sedan skattsedel på preliminär skatt har utfärdats, får. om
bättre överensstämmelse mellan den preliminära och den motsvarande
slutliga skatten därigenom kan antagas uppkomma. genom jämkning föreskrivas ändrade grunder för uttagande av den preliminära skatten. Jämkning skall göras bland annat i följande fall. nämligen
i) dä ska11skyldig har 11/f <'rliigga
preliminär .+skall och sådan ändring har ske/I i den ska11skyldige.1·
ciril.11a11d. rart i/I hän.1pz skall wga.1·
rid taxering eller debi1ering under
J.rel l:',/ier inko111ståre1:
2) dä skal/skyldig ri.\'ilr eller. särill gäller .1a111ba11cli't 111ella11 honom
1illkommandi' ska1taed11k1io11 och
111akes inko111.11. gör .1a11nolikt all
p1"t'/imi11iir .·I-skall skall erläggas <!f
ler annan kolumn i skalletabdlen
iin som tidigare harfastställts:
3) då skattskyldig gör sannolikt
eller det annars för myndigheten
framstår sasom troligt, att den preliminära skatten till följd av ändring i inkomst eller i avdrag för omkostnader i forvärvskälla eller beträffande allmänna avdrag eller av
annan anledning kommer att avvika från motsvarande slutliga
skatt:

I J då skattskyldig gör sannolikt
eller det annars for myndighctrn
framstar säsom troligt. att den preliminära skatten till följd av ändring i inkomst eller i avdrag för omkostnader i förvärvskälla eller heträffande allmänna avdrag eller av
annan anledning kommer att a\·vika från motsvarande slutliga
skatt: din

4) da skausk,rldig risar ella 111.rndiglu·ten annars ,lär kiin11cdo111 0111
all dt'n skawkyldige.1· skall(fiir111ägu har Nirit räs('Jll/igt neclsall ar
anledning. smn anges i 50 f 2 1110111.
ko111m111wlska11t'lagen I I Y28: 3 71J).
Jämkning ar skiil. som a11gt'.1 i lrcdfL' styckd nämnda 111011u·n1. skall
dock inlc ske. om di'n .1ka11skyldigc
skall lwta/,1 prc/imilliir ..J-skalt och
SLilede.1· hestii111111dst'ma i 41 .~· l
mom. är tillämpliga: eller
5) då genom ändring i inkomstförhallandena eller av annat skäl

17

SL'nastl' lydds.: I '>'JO: 3~9.

2) då genom ändring i inkomstförhållandena eller av annat skäl
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ändrad skatteform synes påkallad.
I fall. som avses i första stycket
under 3). bör såvitt angår preliminär A-skatt jämkning rid1aga.1 bara
då på grund av jämkningen preliminär skatt skulle uttagas med
minst en femtedel högre eller lägre
belopp än som utan jämkning skulle erläggas. Jämkning av preliminär
B-skatt i nyss angivna fall bör göras
bara då påräknelig lr..nerad inkom.1·1
med minst en femtedel över- eller
understiger den tidigare antagna inkv111s1rn. dock med minst 2 000
kronor.
Oavsett vad som sägs i föregående stycke. far jämkning verkställas
om skillnaden mellan slutlig och
annars utgaende preliminär skatt
skulle bli mer betydande eller det är

ändrad skatteform synes påkallad.
I fall. som avses i första stycket
under /). bör såvitt angär preliminär A-skatt jämkning göras bara då
på grund av jämkningen preliminär
skatt skulle fas ut med minst en
femtedel högre eller lägre belopp än
som utan jämkning skulle erläggas.
Jämkning av preliminär B-skatt i
nyss angivna fall bör göras bara då
påräknelig skall med minst en femtedel över- eller understiger den tidigare antagna skallen, dock med
minst 2000 kronor.
Oavsett vad som sägs i föregående stycke, får jämkning verkställas
om skillnaden mellan slutlig och
annars utgående preliminär skatt
skulle bli mer betydande eller det

ji-äga 11111 11ed.1a11 skallt'.fi"irmaga C'!ler annan särskild omsländighl'l.

.foran/eds ar särskilda omständighe1er.

Prop. 1990/91: 5

Jämkning skall i fdrsta hand ske
ar preliminär skall pil andra inkomster än ränta ol'h utdl!!ning.
I _ti-dga vm weliminär skall pa
rällla och utdelning får jämkning
ske ä1·c11 om skallsedel avscende annan preliminär skall in1e har ll(färdats.
Far en skattemyndighet genom anmälan av skattskyldig eller annars
vetskap om att preliminär skatt har blivit påförd obehörigen eller med
oriktigt belopp eller att felaktighet har ägt rum vid utskrivandet av skattsedel. skall myndigheten vidtaga den jämkning av nämnda skatt. som kan
behövas.
Innan jämkning äger rum. skail den skattskyldige beredas tillfälle att
yttra sig, om detta inte uppenbarligen är obehövligt.
Jämkning får inte verkställas efter inkomstårets utgång med mindre den
preliminära skatten därigenom nedsätts. Ansökan om sådan jämkning
skall av skattskyldig inges före utgången av april månad året efter inkomståret.

46

~

2 mom. 1i; Beslut om jämkning skall tillställas den skattskyldige. Innebär
beslutet, att debiterad preliminär skatt. som förfaller till betalning efter det
beslutet meddelats. skall betalas med annat belopp än som tidigare utfärdad skattsedel utvisar. skall därjämte utfärdas ny skattsedel upptagande
den ändrade skatten.
Sker jämkning av preliminär
skatt, l'i/ken beräknas enligt skalleik

Senaste lyddsc 1979:489.

Sker jämkning av preliminär
skatt. skall i beslutet anges. att skat-
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tabell. m· an/cd11i11g .10111 i 4.\~ l
1111da i) d/cr :!) sägs. skall i
beslutet a11girns ri/ken kolumn i tabi!llen som skall 1i//ämpa.1 rid .1ka1ten.1 bl'räk11ing. I "id1age.1 jämkning
ar satfan pre/imiwir skall ar annan
anledning än nyss sag1.1. skall i besllile! diirom angiras. alt skallen
skall beräknas t. ex. J viss del av
inkomsten eller d inkomsten minskad med visst belopp eller ock att
skatten skall urga med viss procent
av inkomsten.
Vid jämkning av preliminär
skatt. ri/ken wgar efter i 7 § omjormä/d procentsats, skall i beslutet
a11gil'as efter vilken procentsats
den ändrade skatten skall 111ga.

ten skall beräknas t. ex. pa viss del
av inkomsten eller pä inkomsten
minskad med visst belopp eller att
skatten skall /as utmed viss procent
av inkomsten.

1110111.

Sker jämkning av preliminär Bskatt, skall skatten beräknas pa enahanda sätt som i l 3. I 5 och 25 §§
angirc.1 beträffande påföring av sådan skatt efter preliminär taxering.

Prop. 1990/91: 5

Vid jämkning av preliminär
skatt, som tas lll efter i 7 § .fi"irsta
stycke! niimnd procentsats. skall i
beslutet angc.1· efter vilken procentsats den ändrade skatten skall ta.1
111.
Sker jämkning m· preliminär
skall på ränta eller utdelning skall i
bes/ute/ anges au preliminär skau
in le skall tas u1 pä ränta pa eller 111ddning .fi'iln risst kvnra eller rissa
värdepuf'!Jt'/'.
Sker jämkning av preliminär Bskatt. skall skatten beräknas på
samma sätt som i 13, I 5 och 25 §§
anges beträffande påföring av sådan skatt efter preliminär taxering.

48 §
19

4 mom. Skattskyldig, som avyttrat fastighet eller rörelse eller del
av sådan tillgång eller aktie eller
andel i bolag, vars aktier eller andelar vid tiden för avyttringen ägdes eller innehades på sätt som anges i 35 § i a mom. sjunde s1_vcke1 a
kommunalskattelagen ( 1928: 370),
mot betalning under minst tre år.
kan, om till följd härav hans !il/
stallig inkom.11ska11 taxerad/! inkomst blivit mer än dubbelt så stor
som medeltalet av hans 11wt.1Tww1de taxerade inkomster för närmast
föregående tre beskartningsår, efter
ansökan beviljas anstånd av skattemyndighet med l!rläggande av
kvarstående skatt för det taxerings-

19

Senaste lydelse 1990: 329.

4 mo m. Skattskyldig, som avyttrat fastighet eller näringsrerksamhet eller del av sådan tillgång
eller aktie eller andel i bolag, vars
aktier eller andelar vid tiden för avyttringen ägdes eller innehades på
sätt som anges i punkt 14 auomk
stycket a ar anrisningarna till 32 §
kommunalskattelagen ( 1928: 370).
mot betalning under minst tre år,
kan, om till följd härav hans slutliga skall blivit mer än dubbelt så
stor som medeltalet av hans s/11t/iga
skatt för närmast föregående tre
taxeringsår. efter ansökan beviljas
anstånd av skattemyndighet med
bl!ta/ning av kvarstående skatt för
det taxeringsår, då försäljningen ta-
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år. då försäljningen tagits till beskattning. Anstånd får a,·se högst
två tredjedelar av den kvarstående
skatt1.:n. Det belopp, för vilket anstånd medges. skall erläggas med
halva beloppet före utgången av
april månad unde~ ell rart av de två
år, som följer närmast efter det år.
da den kvarstående skatten enligt
debiteringen skolat erläggas.

Prop. 1990/91: 5

gits till beskattning. Anstånd får
högst två tredjedelar av den
kvarstående skatten. Det belopp,
för vilket anstånd medges. skall hl'talas med halva beloppet före utgången av april manad under rart
och ell av de två år. som följer närmast efter det år, då den kvarstående skatten enligt debiteringen skulle ha betalt.1·. Vid baäkningl'n al'
den slutliga skatten gälla 14 §.

avse

Har avyttringen föranlett debitering av tillkommande skatt. får anstånd
medges efter motsvarande grunder.
(Se vidare anvisningarna.)

52 §~
Skatt, som har innehållits genom
skatteavdrag, skall betalas genom
insättning på skattepostgirokonto
hos skattemyndigheten i det län där
arbetsgirnren är registrerad för inbetalning och redovisning av arbetslllgares skatt. Är arbetsgiraren
ej registrerad. skall skatten betalas
till skattemyndigheten i det län där
arbct.v;iraren är bosatt. Inbetalning
från landstingskommun och kommun skall dock. såvitt gäller preliminär /\-skatt. ske genom avräkning mot fordran enligt 4 ~ lagen
( 1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt
m.m.

0

Skatt. som har innehållits genom
skatteavdrag, skall betalas genom
insättning på skattepostgirokonto
hos skattemyndigheten i det län där
den som har innehållit skallen är
registrerad för inbetalning och redovisning av sådan skatt. Är han
inte registrerad. skall skatten betalas till skattemyndigheten i det län
där han är bosatt. Inbetalning från
landstingskommun och kommun
skall dock, såvitt gäller preliminär
/\-skatt. ske genom avräkning mot
fordran enligt 4 § lagen ( 1965: 269)
med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt m. m.

Sådan preliminär A-skatt eller kvarstående skatt. som ej har innehållits
genom skatteavdrag. preliminär B-skalt samt tillkommande skatt skall
betalas genom insättning på skattepostgirokonto hos den skattemyndighet
till vilken skatten skall betalas enligt skattsedel.
Insättning enligt första eller andra stycket kan göras också genom inbetalning hos de banker. med vilka regeringen har träffat avtal därom.
Om arbetgirare eller skattskyldig
<'.i vet till vilken skattemyndighet
inbetalning skall göras. skall skatten sättas in på skattepostgirokonto
hos skattemyndigheten i det län där
arbetsgiraren respektive den skattskyldige är bosatt.

Om den som har innehållit skatt
eller skattskyldig inte vet till vilken
skattemyndighet inbetalning skall
göras, skall skatten sättas in på
skattepostgirokonto hos skattcmyndighetcn i det län där den som har
innehållit skalll!ll respektive den
skattskyldige är bosatt.

Betalas skatt genom girering från postgirokonto. skall skatten anses vara
2

n Senaste lydelse 1990: 329.
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Prop. 1990/91: 5

inbetald den dag då gireringshandlingarna kom in till postanstalt. Statlig
myndighet. som använder det centrala redovisningssystemet (system S) for
betalning av skatt. skall anses ha betalt den dag då uppdrag att betala
skatten sändes till redovisningscentral i systemet.
Inbctalning av skall sker kostnadsfritt.

1 nrn m. 21 Vid inbetalning av
skall. som har innchållits genom
skatteavdrag. skall på inbeta/11i11gsha11d/ingen anges arhelsgirarens namn och postadress.

I mom. Vid inbetalning av
skatt. som har innehållits genom
skatteavdrag. skall namn pa och
postadress till den som har innehållil skallen anges på inbcta/ni11gsha11d/ingrn.

Skallemyndigheten får på ansökan av arbetsgivare eller när särskilda
skäl föreligger besluta att skatt, som innehålls genom skatteavdrag. och
arbetsgivaravgifter som uppbärs enligt lagen (1984: 668) om uppbörd av
socialavgifter frän arbetsgivare skall redovisas till skattemyndigheten under särskilt redovisningsnummer. Beslutet meddelas av den skattemyndighet till vilken redovisning skall lämnas under det särskilda redovisningsnumrct.
Vid inbetalning av skall som avses i 52 §andra stycket. skall på inbctalningshandlingen anges den skattskyldiges namn och postadress, personeller organisationsnummer, skattens beteckning samt det år som skatten
avser.

54
1 m om. 22 En arbetsgivare, som
har gjort skatteavdrag för preliminär A-skatt eller utgett lön för vilken månadsavgift skall redovisas
enligt lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall. 0111 inle anna/ fii(ier ar
.1jällc styckt'l, utan anmaning lämna uppgift (uppbördsdeklarat i o n ) om detta till den skattemyndighet som avses i 52 § första stycket. Arbetsgivare som avses i 3 §
andra stycket sista meningen lagen
om uppbörd av socialavgifter frän
arbetsgivare skall dock lämna deklarationen till skattemyndigheten
i Stockholms län. Deklaration skall
lämnas av landstingskommun och
kommun senast den 12 och av annan arbetsgivare senast den 18 i
uppbördsmånaden efter den månad då skatteavdraget gjordes eller
lönen utgavs.

2
'
12

Senaste lvdelse 1990: 329.
Senaste lydelse 1990: 329.

*

I mom. En arbetsgivare, som
har gjort skatteavdrag för preliminär A-skatt eller utgett lön för vilken månadsavgift skall redovisas
enligt lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall utan anmaning lämna
uppgift
(uppbördsdeklarat i o n) om detta till den skattemyndighet som avses i 52 § första stycket. Arbetsgivare som avses i 3
andra stycket sista meningen lagen
om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare skall dock lämna deklarationen till skattemyndigheten
i Stockholms län. Deklaration skall
lämnas av landstingskommun och
kommun senast den 12 och av annan arbetsgivare senast den 18 i
uppbördsmånaden efter den månad då skatteavdraget gjordes eller
lönen utgavs.

*
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Prop. I 990/91: 5

Efter anmaning av skattemyndigheten är också den. som inte är deklarationsskyldig enligt första stycket. skyldig att avge uppbördsdeklaration.
Uppbördsdeklaration skall avges pa heder och samvete samt avfattas på
blankett enligt fastställt formulär.
Uppbördsdcklaration skall upptaga
I) arbetgivarens personnummer. organisationsnummer eller särskilda
rcdovisningsnummcr:
2) uppgift om den tid för vilken redovisning lämnas:
3) det belopp som har dragits av
för preliminär A-skatt;
4) sådan utgiven avgiftspliktig
lön eller ersättning som avses i 2
kap. 3 ~ första .1·tycket lagen
( 1981: 691) om socialavgifter. dock
inräknat det belopp som avses i
punkt 5;

3) det belopp som har dragits av
för preliminär A-skatt,li-ån hin:
4) sådan utgiven avgiftspliktig
lön eller ersättning som avses i 2
kap. 3 9 första och andra .1·t.rckena
lagen ( 1981: 691) om socialavgifter.
dock inräknat det belopp som avses
i punkt 5:

5) det belopp med vilket avdrag görs enligt 6 ~ lagen om uppbörd av
socialavgifter frän arbetsgivare:
6) den lön cHer ersättning på \·ilken månadsavgiften beräknas:
7) månadsavgiftens belopp:
8) summan av skatt enligt punkt 3 och avgift enligt punkt 7.
En arbetsgivare, som har gjort skatteavdrag för kvarstående skatt. skall
lämna uppgift (uppbörd.w/ek/ara1io11.f('Jr krarstående skmt) om detta. Sädan
deklaration skall lämnas senast den l 8 i uppbördsmånaden april och
upptaga. förutom uppgift som avses i fjärde stycket I. det belopp som
dragits av för kvarstående skatt. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som
sägs i första - tredje styckena.

En arbetsgimn·. som skall redorisa 111ä11ad1m·g!fi Jiir sådant bidrag
som likställs med /i.in rn/igt :! ka11.
3 § am/i-a stycket lagen 11111 socia/argifia. skall lämna uppgift (uppb ö r d s de k I ara tio n för vi 11.1· 1and e!,s bidrag) om detta. Sadan
deklaration skall upptaga uppgi/i
som a1·scs i.ffiirde stycket I. :!. 6 och
7. I övrigt gäller i tillämpliga delar
vad som sägs i första - tredje
styckena.

2 mo m. 2 ·1 Undcrlåtcr den som
är deklarationsskyldig enligt I
mom. första .1'(rckd att liimna uppbördsdcklaration eller är deklara~ 3 Senaste lydelse 1990: 329.

Oi'n som har gjort ska//cardrag
jiir 1,,-diminär :I-skall på ränta eller
111ddni11g skall lämna uppgift
(uppbördsdeklaration
för
ränta och 11tdc/11i11g)omdetta.
Sädan deklaration skall lämnas
s1•11ust Jn1 18 i uppbiirdrnul nw/rn
(fia den manad dci ska11eavdraget
gjordes ndz ta llf'P
I) den
di'k/aratio11ssky!diges
11011111 och person- eller organisat io11.1·1111111111er:
:!) llf'{lg!fi om den tid f('ir rilken
redori.rning lämnas:
3) det be/opp .10111 har dragits ar
jdr prt'liminär A-skall.
I övrigt gäller i tillämpliga delar
vad som sägs i första · - tredje
styckena.
2 mo m. Underlåter den som är
deklarationsskyldig enligt I mom.
att lämna uppbördsdcklaration eller är deklaration ofullständig, kan
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tion ofullständig, kan skattemyn- skattemyndigheten anmana den
digheten anmana den dcklarations- dcklarationsskyldige att l:imna deskyldige att lämna deklaration eller. klaration eller komplettera den.
komplettera den.
3 mo m . Har den som skall läm3 111 om. c4 Har arb<'lsgirare. som
skall lämna uppbördsdeklaration na uppbördsdeklaration utan anutan anmaning. underlåt it att full- maning, underlåtit att fullgöra dengöra denna skyldighet inom före- na skyldighet inom föreskriven tid.
skriven tid. påförs honom förse- påförs honom förseningsavgift med
100 kronor.
ningsavgift med 100 kronor.
Har den som anmanats att lämna uppbördsdeklaration inie fullgjort
denna skyldighet inom tid. som har angivits i anmaningen. skall förseningsHvgift paföras med 200 kronor.
Förseningsavgift får helt efterges av skattemyndigheten om särskilda
skäl föreligger. Närmare förcskritier härom meddelas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.

Örriga hestämme!\'er
87 a ~
Vad .10111 sägs i 46 § 3 1110111., 4 7,
58, 65 och 66 .H. 69 § / 1110111 .. 70 § 2
mom .. 71. 75 - 77 a och 78 .{~'.1a1111 i
80, 81. 83 och 84 H". 85 .~· I mom ..
86 § / 1110111. samt 86 a .~§gäller i 1illlä111p/iga delar också iji'iiga om de11
som är skyldig all gr:ira ska!Mmlrag
ji-än sii.dan räma eller 111dc/11i11g som
ar.H'S i 3 .~· 2 mom. i 1redje .1·1yckc1.
l'ad som där sägs 0111 arbe!sgirare
och arb1·1s1agarc skall då gälla den
som är skyldig all göra ska11eardrage1. res{J('klil'e den Jiir rilkrn ska11eardrage1 gjor/s.
Anvisningar
till 3
2
I. Frågan 0111 skattskyldig skall
1. ' Frågan hururida skattskyldig
skall trlägga prdiminär A-skatt el- bi'ta/a preliminär A-skatt eller preler prdiminär B-skatt skall. da pre- liminär B-skatt skall. då preliminär
självdeklaration som i 16 *sägs inte
liminär självdeklaration som i 16
sägs icke argirits eller upplysning lä11111ats eller om ska11e111y11Jigheom den skattskyldiges inkomstför- 1e11 annars i111e /iill upplysning om
hållanden eljest icke 1w111irs. bedö- den skattskyldiges inkomstförhålmas med ledning av senast verk- landen. bedömas med ledning av
ställda årliga taxering. Därest där- senast verkstiillda årliga taxering.
rid den skattskyldiges inkomst av Om den skattskyldigcs inkomst av
annat än tjänst och ril(lallig .fdr- annat än tjänst och kapi1al därrid
1·iirr.\\'erksa111het uppgår till högst uppgår till högst en fjärdedel av den
en tjärdedcl av den sammanlagda sammanlagda uppskattade inkoms-

*

*

24
2

Srnaste lvdclsc 1990: 329.
~ Senaste I}·delse 1974: 853.
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uppskattade inkomsten, bör den
skattskyldige i regel erlägga preliminär A-skatt. Eljest bör han påföras preliminä'r B-skatt. Preliminär
A-skatt skall utgå även om den
skattskyldige uppger sig driva rörelse, där det av utredning i ärendet
framgår att hans verksamhet bedrires under sådana förhållanden
som motsvarar arbetsanställning.
Har preliminär självdeklaration avlämnats eller upplysning om den
skattskyldiges inkomstförhållanden
eljest rnnnits, skall frågan hururida
preliminär A-skatt eller preliminär
B-skatt bör erläggas bedömas med
motsvarande tillämpning av vad
nyss sagts. därvid hänsyn dock skall
tagas till förhållandet mellan annan
inkomst än i 3 § 2 mom. under I
första och andra styckena sägs och
den sammanlagda uppskattade inkomsten.

ten, bör den skattskyldige i regel
be1ala preliminär A-skatt. Annars
bör han påföras preliminär B-skatt.
Preliminär A-skatt skall utgå även
om den skattskyldige uppger sig
driva näringsrerksamhet, där det
av utredning i ärendet framgår att
hans verksamhet bedril's under sådana förhållanden som motsvarar
arbetsanställning. Har preliminär
självdeklaration avlämnats eller
har skattemyndighl'len annars fåll
upplysning om den skattskyldiges
inkomstförhållanden. skall frågan
om preliminär A-skall eller preliminär B-skatt bör betalas bedömas
med motsvarande tillämpning av
vad nyss sagts. därvid hänsyn dock
skall tas till förhållandet mellan annan inkomst än i 3 § 2 mom. under
1 första och andra styckena sägs
och den sammanlagda uppskattade
inkomsten.

Prop. 1990/91: 5

Av 3 § 2 mom. framgår. att preliminär B-skatt må påföras i stället för
preliminär A-skatt, därest särskilda omständigheter. t. ex. speciella svårigheter att verkställa i 39 § omförmält skatteavdrag. föreligga. Aandra sidan
kunna omständigheterna vara sådana. att preliminär B-skatt visserligen
framstår som den naturliga skatteformen. men att preliminär A-skatt
likväl bör erläggas. exempelvis därför att den skattskyldige vid upprepade
tillfällen tidigare år underlåtit att i vederbörlig ordning inbetala debiterad
preliminär skatt.

*

till 39
l. ~ 0 I 39 § I mom. angil'es när
I. I 39 § l mom. anges när fråga
fråga är om arbetsgivare och arbets- är om arbetsgivare och arbetstagare
tagare i uppbördslagens mening. Så i uppbördslagens mening. Så är i
är i princip fallet då nagon utbe- princip fallet då någon utbetalar betalar belopp, som för mottagaren lopp, som för mottagaren motsvamotsvarar i nämnda paragraf av- rar i nämnda paragraf avsedd insedd inkomst av tjänst. Härav komstav tjänst. Härav följer att exföljcr att exempelvis den som är empelvis den som är självständig
självständig företagare och vars in- företagare och vars inkomst är hänkomst är hänförlig till inkomst av förlig till inkomst av näringsl'erkn'irelsc ickl' skall vidkännas skatte- samhet inte skall vidkännas skatteavdrag pd nämnda inkomst.
avdrag ä nämnda inkomst.
I handelsholag eller enkelt bolag är det icke ovanligt, att en eller flera
delägare utföra arbete för bolagets räkning och därför uppbära bestämd
lön. beräknad för vecka, månad eller annan bestämd tidsperiod, varjämte
vederbörande. utöver lönen. erhåller viss del i vinsten. Sådan delägare är
icke arbetstagare enligt denna lags mening.
~"Senaste lydelse 1974: 771.
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Den omständigheten att någon vid sidan av fastställd lön uppbär tantiem eller avlönas medelst provision förhindrar i och för sig icke att skatteavdrag verkställes.
till 45
I. 27 liar ska1tsky/dig, som skal/

*

erlägga pri!liminär A-skatt. enligt
underrä11e/se Fån skattemyndigheten ändrat ciri/stånd under/i~irra delen ar inkomståret, skal/ skattemyndighet wan särskild anmälan ./fån
den skal/skyldige l'id1aga den jämkning ar nämnda skall. som må beLingas ar ändringen.
Skattemyndighet äger jämrä/
utan särskild anmälan från den
skattskyldige upplaga fråga om
jämkning av preliminär skatt i iirriga i 45 on~formälda fall. Vid höj-

s

ning al' preliminär skall !//an ska11skyldigs medgim11de bör iakllagas
.tiirsik1ighc1, så all j("ir hi~~ sada11
skall icke ul/ages.
2. 28 För att ernå bättre överensstämmelse mellan slutlig skatt och
erlagd preliminärskatt kan genom
jämkning föreskrivas. att utbyte
skall ske av preliminär A-skatt beräknad enligt skattetabell eller av
preliminär B-skatt mot preliminär
A-skatt beräknad enligt särskild av
skattemyndighet angiven grund.
Jämför vidare 3 9 och anvisningarna till samma paragraf.

I. Skattemyndighet äger utan särskild anmälan från den skattskyldige Uf1[1ta fråga om jämkning av preliminär skatt ifall som ar.1es i 45 *·

2. För att .få bättre överensstämmelse mellan slutlig skatt och erlagd preliminärskatt kan genom
jämkning föreskrivas. att utbyte
skall ske av preliminär A-skatt beräknad enligt skattetabell eller av
preliminär B-skatt mot preliminär
A-skatt beräknad enligt särskild av
skattemyndighet angiven grund.
Jämför vidare 3 *och anvisningarna till samma paragraf.

J. De11 bcrisning. som s/..:a11s/..:y/dig måste prestera .f{"ir all erhålla
jämk11i11g, är icke lika i de i 45 .~· I
mom. under 2)-4) omnämnda fallen. Begäres jämkning jämlikt 2) i
nämnda momcn1 pli grund ar sådan
ändring i makes inkomst. som pål'l'!"kar den s/..:a11sky/diges s/..:a11ercd11ktion. eller jämlikt samma mome11t 3). behifrer rederbärande endast göra sa11nolikt. all de Urågararande .fdrhdllawlena komma all
rara .tl"ir handrn. I Öl'riga fall har
han däremot all s1yr/..:a. au de beriirda omständigheterna l'erkligen .fijreligga.
27
2

R

Senast~ lvdclsc 1990: 329.
Senaste l)·dclsc 1990: 329.

60

Numrandl' Jydl'fo'

h"ires/agcn Jydc!sl'

5.~" Har skattskyldig under inkomståret. innan beslutet om jämkning meddelats, erlagt högre prclimin~ir skatt än han rätteligen bort
göra, skall den för mycket inbetalda
skatten icke restitueras. 1 stället
skall den preliminära skatt som
skall erläggas efter beslutet om
jämkning i motsvarande mån reduceras. så att den sammanlagda preliminärskatten kommer att uppgå
till belopp, som beräknas böra utgå
för inkomståret. Fall kan förekomma. särskilt vid jämkning under senare delen a\ inkomstaret. då preliminärskatten nedsätts med så stort
belopp att den skattskyldige. trots
att han helt befriats från att betala
s::idan skatt under återstacnde uppbördsmänader. ändå har inbetalt
högre skatt än han kan antas ha
rätteligen bort göra.
Uppgår det för mycket inbetalda
beloppet till minst en fcmte'del av
den slutliga skatt, som kan beräknas komma att utga. dock till minst
500 kronor. har den skattskyldige
rätt att fa tillbaka det för mycket
inbetalda beloppet utan avvaktan
på debitering av den slutliga skatten ..Ä.r särskilda förhallanden för
handen - fråga ärt. ex. om nl!dsal/
ska11i:tilr111åga eller 0111 ett särskilt
stort skattebelopp - kan myndigheten. även om det angivna villkoret ickl' är uppfyllt. 111edgira att det
för mycket erlagda beloppet återbetalas till den skattskyldige.

3. Har skattskyldig under inkomståret. innan beslutet om jämkning meddelats. erlagt högre preliminär skatt än han rätteligen bort
göra. skall den för mycket inbetalda
skatten icke restitueras. 1 stället
skall den preliminära skatt som
skall erläggas efter beslutet om
jämkning i motsvarande mån reduceras, så att den sammanlagda preliminärskatten kommer att uppgå
till belopp. som beräknas böra utgå
för inkomstaret. Fall kan förekomma. särskilt vid jämkning under senare delen a\· inkomståret. da preliminärskatten nedsätts med så stort
belopp att den skattskyldige, trots
att han helt befriats från att betala
sådan skatt under återstående uppbördsmånader. ändå har inbetalt
högre skatt än han kan antas ha
rätteligen bort göra.
Uppgår det för mycket inbetalda
beloppet till minst en femtedel av
den slutliga skatt, som kan beräknas komma att utgå. dock till minst
500 kronor. har den skattskyldige
rätt att få tillbaka det för mycket
inbetalda beloppet utan avvaktan
på debitering av den slutliga skatten ..Ä.r särskilda förhållanden för
handen - fråga ärt. ex. om ett särskilt stort skattebelopp - kan myndigheten, även om det angivna villkoret inte är uppfyllt. ml'dgc att det
för mycket heta/Ja beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Prop. 1990/91: 5

Denna lag träder i kraft den 31 december 1990 och tillämpas första gången
vid uppbörd av skatt på. inkomst som skall taxeras 1992.
Den äldre bestämmelsen i I ~beträffande särskild vinstskatt gäller dock
vid uppbörd av skatt enligt 1992 års taxering:

2
''

Srnastr lydelse 1985: 404.
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Lag om ändring i taxeringslagen ( 1990: 324)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 §. 4 kap. 3, 4 och 23 *§, 5
kap. 5 samt 6 kap. 13 § taxeringslagcn ( 1990: 324) skall ha följande
lydelse.

*
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1 kap.
1 '81
:.\
Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller
avgift (taxering) enligt
I. kommunalskattelagen ( 1928: 370),
2. lagen ( 194 7: 5 76) om statlig inkomstskatt.
3. lagen ( 194 7: 577) om statlig förmögenhetsskatt.
4. lagen ( 1984: I 052) om statlig fastighetsskatt,
5. lagen ( 1927: 321) om utskiftningsskatt,
6. lagen (I 933: 39 5) om ersättningsskatt,
7. lagen ( 1946: 324) om skogsvårdsavgift.

8. lagen ( 1983: 1086) vm l'instddningsskall.
9. lagen ( 1989: 346) om särskild
ri nstskau.

8. lagen .' 1990:661) om arkastningsskall 11å {J<'nsionsmedel.

Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter
(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.
Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål
om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.
Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för
fastställelsc av mervärdeskatt i vissa fall framgår av 21 § lagen (1968: 430)
om mervärdeskatt.
3 kap.
3§
Beslut om taxering får fattas på
grundval av en förenklad självdeklaration utan att den som avgett
deklarationen underrättats om och
fått tillfälle att yttra sig över

I. rad som från jillkbok/oringsmyndighet har inhämtats i fråga
om Ji'irutsä//ningarna _for sådan
ska//creduktion enligt :! .~ 4 mom.
uppf)('irds/agen ( 195 3: 2 7:!) som får
ges <'Il ogtJi skal/skyldig eller
2. kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen
( 1990: 325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter och som avser inkomst av tjänst eller kapital

eller arser räntefil/ägg.
' Senaste lydelse 1990: 580.

Beslut om taxering får fattas på
grundval av en förenklad självdeklaration utan att den som avgett
deklarationen underrättats om och
fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgift som skall lämnas utan
föreläggande enligt lagen ( 1990:
325) om självdeklaration och kontrolluppgifter och som avser inkomst av tjänst eller kapital.

Kan det antas all den skalfskvldige inte är deklarationsskyldig e~i/igt
bestämmelserna i lagen om .ijälrdek/aration och kontrol/uppgZ,tcr ,tar
hes/ut om taxering .fiwas på grundraf ar kontrofluppg!ft om inkomst
ar kapital utan all drn skal/skyldige
62

Fö!"l'slagl'n lrdclse

Nurarandl' l_rdelse

Prop. l 990/91 : 5

u11derrä11a1.1· 0111 och .fåll til(fal/e all
v11ra sig Öl"('!" kontrolluppg(lil'fl.
4 kap.

3*
Har den skattskyldige, trots all
han rarit skyldig att lämna sjiilrd('klaration. inte argcll någon .widan.
eller kan, på grund av brister i eller
bristfälligt underlag för deklarationen, inkomsten av en viss förvärvskälla eller den skattpliktiga förmögenheten inte beriiknas tillförlitligt,
skall inkomsten eller förmögenheten uppskattas till det belopp som
framstår som skäligt med hänsyn
till vad som framkommit i ärendet
(skönstaxering).

Har den skattskyldige inte lämnat s/äfrdek/aration eller kan, på
grund av brister i eller bristfälligt
underlag för deklarationen, inkomsten av en viss förvärvskälla eller den skattpliktiga förmögenheten
inte beräknas tillförlitligt. skall inkomsten eller förmögenheten uppskattas till det belopp som framstår
som skäligt med hänsyn till vad
som framkommit i ärendet (skönstaxering).
4§

Har den skattskyldige lämnat en
förenklad självdeklaration. får taxeringsbcslut fattas på grundval av
den, även om förutsättningarna enligt 2 kap. 10 och 11 §~ lagen
(1990: 325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter för en sådan
självdeklaration inte föreligger i
alla delar. Detta giiller dock inte om
uppgift skall lämnas om rörelse eller jord/Jruk1jästig/f('/ dia 0111 annan .filstiglu'I .. for l'ilken intäktl'n
skall beräknas enligt 24 § I mom.
ko111mwwlska11elage11 ( 1928: 3 70).

Har den skattskyldige lämnat en
förenklad självdeklaration, fär taxeringsbeslu! fattas på grundval av
den. även om förutsättningarna enligt 2 kap. I0 och 11 §* lagen
( 1990: 325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter för en sådan
självdeklaration inte föreligger i
alla delar. Detta gäller dock inte om
uppgift skall lämnas om 11äri11gs1·e1ksamht'l.

23 §

Skattemyndigheten skall snarast
efter det att en domstol meddelat
beslut i ett mål om taxering fastställa den skattskyldiges beskattningsbara inkomst och vidta de taxeringsåtgärder i övrigt som föranleds av domstolens beslut.

Skattemyndigheten skall snarast
efter det att en domstol meddelat
beslut i ett mål om taxering fastställa den skattskyldiges beskattningsbara .få"rvärrsinkomst och inkomst
ar kapital och vidta de taxeringsåtgärder i övrigt som föranleds av
domstolens beslut.

5 kap.

H

Om deklarationsskyldig inte har kommit in med självdeklaration inom
föreskriven tid, skall en särskild avgift (ldr.1cni11gsargU() påföras honom.
Sådan avgift påförs aktiebolag med I 000 kronor och andra skattskyldiga
med 500 kronor.
Har skattskyldig, som utan föreläggande skall lämna självdeklaration,
inte kommit in med deklaration senast den I augusti under taxeringsåret.
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bestäms förseningsavgiften till fyra gånger det belopp som anges i första
stycket.
Förseningsavgift enligt första stycket p:lförs ocks:i skattskyldig som har
avgett t'n förenklad självdeklaration inom föreskriven tid men som inte
följt ett föreläggande att avge en allmän självdeklaration inom den tid som
föreskrivs i föreläggandet.
Har den skattskyldige inom föreskriven tid liimnat en deklarationshandling. som inte är behörigen undertecknad. tas förseningsavgift ut endast
om handlingen inte undertecknas inom den tid som föreskrivs i ett förcliiggande. I sådant fall beräknas avgiften enligt första stycket.
I "ad som sägs om dl'f..-!arllli11nssky/dig och skauskyldig i .fdrsla och

andra s1.1·ckl'na gäller också.fi.ir handelsbolag. rederi .fi)r regi.11rai11gsp/ik1ig1 .fiJrt.rg och sådan/ dödsbo
som rid inkomst- och .tiirmiigcnhl'ls/a.n'ring skall anses som handdsho/ag, 0111 ho/agl'/, redl'ri<'I eller
diid1hoe1 i111e har /ä11111a1 111111g!/;('f"
som ar.ws i 2 kap. 19 .~· lagen
( 1990: 325) 0111 sjä/rdcklaralion och
kon I rol /11p11g!f i< ·r ino111 .fi"ireskri ren
!id.

6 kap.

IH
Om den skattskyldige överklagar länsriittens eller kammarrättens beslut.
skall överklagandet ha kommit in inom tva månader frän den dag d:i han
tick det av beslutet.
Om länsrättens beslut överklagas
av skattemyndigheten. riksskatteverket eller kommunen. skall överklagandet ha kommit in inom tvä
månader från den dag beslutet
meddelades. Detsamma gäller om
riksskatteverket överklagar kammarrättens beslut.

Om länsr;ittens beslut överklagas
av skattemyndigheten. riksskatteverket eller kommunen. skall överklagandet ha kommit in inom tva
månader från den dag beslutet
meddelades. Detsamma gäller om
riksskatteverket eller ko1111111111en
överklagar kammarrättens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och till;impas fran och med
1992 års taxering. ,Äldre bestämmelser i I kap. I ~ första stycket 9 gäller
dock till och med 1992 ;irs taxering.
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4 Förslag till

Prop. 1990/91: 5

Lag om ändring i skatteregisterlagen ( 1980: 343)
Härigenom föreskrivs att 4. 7 och I 0
skall ha följande lyqelse.

** skatteregisterlagen ( 1980: 343)

1

Nuvarandl:' lydelse

Färi:slagen lyddsi:

Riksskatteverket förfogar över
det centrala skatteregistret. l.ä11s-

Riksskatteverket förfogar över
det centrala skatteregistret. Skallemyntlighell!n i lä11e1 förfogar över
det centrala skatteregistret såvitt
gäller uppgifter som hänför sig till
länet samt över det regionala registret för länet.

skatte111y11dighe1 och lokal ska11e111p11Jighl'I förfogar över det centrala skatteregistret såvitt gäller uppgifter som hänför sig till länet re-

spek1il'e jiigderiet. Länsska11cmy11diglwte11 ji'i1Ji1gar över det regionala
registret för länet.

För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5 och

6

**· det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

I. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i 25 § 8) taxeringslagrn
(1956: 623).

I. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, Jörl'lag
som enligt 3 § 12 mom. nionde .1·1.vcket lagen (1947:576) om statlig in-

ko111s1ska11 skall behandla.i· som fåman.yforetag,.famansägt handelsbolag och dotter/(irl!tag som avses i 2
kap. 16 § lagl:'n (1990: 325) om .1jäfrdcklaration och kontrolluppg(fier.
2. Uppgifter angående avslutad
revision. verkställt taxerings- eller
mervärdeskattcbesök eller annat
sammanträffande enligt 31 .~· 2
1110111. tre1fi<' s/yckct taxeringslagen
eller 26 a ~ lagen ( 1968: 430) om
mervärdeskatt. För varje sådan åtgärd får anges tid, art. beskattningspcriod, skatteslag, myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar'
av skatt eller underlag för skatt med
anledning av åtgärden samt uppgift
huruvida bokföringsskyldighet har
fullgjorts.

2. Uppgifter angående avslutad
revision, verkställt taxerings- eller
mervärdeskattebesök eller annat
sammanträffande enligt 3 kap. 7 §
1axeringslagen ( 1990: 324) eller 26
a § lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod,
skatteslag, myndighets beslut om
beloppsmässiga ändringar av skatt
eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet har
fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som
behövs för att bestämma skatt enligt uppbördslagen ( 1953: 272) och lagen
om mervärdesskatt eller avgift enligt lagen ( 1982: 423) om allmän löncavgift
1

Lagen omtryck! 1983: 141.

~ Senast1: lvdelse 1986: 130 I.

) Senaste lydelse 1989: 441.
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Nurarande lydelse
och lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt
uppgifter om redovisning. inbetalning och återbetalning av sådana skatter
ellc.:r avgifter.
4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till sådant beslut som enligt lag
eller förordning skall antecknas i skattelängd.
5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med
betalning a\' skatt. dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att laga
förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra dcklarationsskyldighct.
6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. U ppgiftcr som skall lämnas i allmän självdeklaration i sammanställningarna för statlig och kommunal inkomstskatt. i förmögenhetsredovisningen om skattepliktig förmögenhet samt uppgifter som skall lämnas i
förenklad självdeklaration.
8. Uppgift om beslut om beskattning. dock ej skälen för beslutet. samt
uppgift om utmätning enligt 68 ~ 6 mom. uppbördslagen.
9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemyndighet. uppgift 0111 indrivningsresultat. uppgift om beslut om ackord. likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.
I 0. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
11. Uppgift 0111 telefonnummer. särskild adress för skatt sedelsförsändelse
samt namn. adress och telefonnummer för ombud.
12. Uppgift från kontrolluppgift
12. Uppgift från kontrolluppgift
enligt 3 7 § I mvm. 1- 3. 3 h-3.t: 4. som enligt 3 kap. lagen 0111 själrde4 a-4 c. S och 10. 8 111om. samt klara1io11 och komrol/11ppg(fier.1kal/
42 .~ J 1110111. och 3 mmn . .försw strc- lämnas 111a11 .fiireläggande samt
ke1 taxerings/agen samt från sådan från sådan särskild uppgift som avsärskild uppgift som avses i 3 S ses i 3 Slagen ( 1959: 551) om beräklagen ( 1959: 55 I) om beräkning av ning av pcnsionsgrundande inpensionsgrundandc inkomst enligt komst enligt lagen ( 1962: 381) om
lagen ( 1962: 381) om allmän försäk- allmän försäkring.
nng.
13. Uppgift om beteckning. kö13. Uppgift om beteckning. köpeskilling. taxeringsvärde. delvär- peskilling. t:ixeringsvärde. delvärde. beskattningsn:itur. typ av fång de. beskattningsnatur. typ av fång
och tidpunkt för fänget for fastighet och tidpunkt för fånget för fastighet
som ägs eller innehas :iv personen. som ägs eller innehas av personen.
andelens storlek om fastigheten har andelens storlek om fastigheten har
!lera ägare. sådan uppgifi omfastig- !lera ägare och övriga uppgifter som
heten .10111 behiirs .for lw1ki11111i11g behövs för beräkning a\' statlig fashururida inkomst a1· fastighe1n1 tighetsskatt samt uppgift som beskall heräknas med 1illä111p11i11g ar hövs för värdering av bostad på fas24 .~· 2 1110111. ko111111u11alska1telage11 tighet.
(/ 928: 3 70j och uppgifi nm intäkt
som har beräknats med tillä111p11ing
ar nämnda /agru111, övriga uppgifter som behÖYS för beräkning av
statlig fastighetsskatt samt uppgift
som behövs för värdering :iv bostad
pa fastighet.
14. Uppgift om tid och art för
14. Uppgift om tid och art för
planerad eller pågående revision planerad eller pågående revision
samt beskattningspcriod och skat- samt beskattningspcriod och skatteslag som denna avser samt upp- teslag som denna av~er samt upp-
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Nurarande lydelse

Föres/agrn lydelse

gift om tid för planerat taxeringscller mervärdeskattebcsök eller annat sammanträffande enligt 3 i _I:/ 2
mom. tredje stycket taxeringslagcn
eller 26 a § lagen om mervärdeskatt.

gift om tid för planerat taxeringseller mervärdeskattebesök eller annat sammanträffande enligt 3 kap.
7 .~ taxeringslagen eller 26 a '§ lagen
om mervärdeskatt.

Prop. 1990/91: 5

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer. om personen är näringsidkare.
16. Uppgift om bruttointäkt av tjänst och dennas fördelning på olika
kategorier av tjänst samt summan av avdrag från intäkten och dennas fördelning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats ä ena sidan och
övriga kostnader å andra sidan.
17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.

18. Uppgifi angående raru/ager.
resultat av bruttovinstberäkning.
annan beräkning av relationstal eller liknande. nellointäkt clla un-

18. Uppgifier som skall lämnas
enligt 2 kap. 19 .~·lagen om .1jä/rdek/ara1ion och kontrvlluppg(lil!r.
samt uppgZfier angående resultat av

der.1ko11 ar .fdrrärrskälla med angirande ar den del därur som be/iiper
på delägare, skönsmässig beräk-

bruttovinstberäkning, annan beräkning av relationstal eller liknande,
skönsmässig beräkning och belopp
som under beskattningsåret stått
till förfogande för levnadskostnader.

ning. belopp som under beskattningsåret har stått till förfogande
för levnadskostnader, raruul/ag, to-

tala bi/kostnader samt prirat andel
därar. biltiirmiin. bo.Y1at!ytiJrman el/a annan såda11./i:ir111ån, arsällning
tilljillld. inre1·teringsrescrr eller liknande. insällning på skogskonto eller liknande. 11ed1kril'fling ar .lim/ringar samt al'Och n<!dskrirning med
hiigsta möjliga belopp, dock endast
uppgifi 0111 au här angil'et .färhållan1k Ji.irc/igger och 0111 helopp, procrn11a/ eller arta!.
19. Uppgift frän centrala bilregistret om innehav av fordon samt om
fordonets registreringsnummer. märke. typ och årsmodell.
20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift.
21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättningsland.

22. Uppgifier 0111 antal arsanställda i rn koncern i .fall som arses i 2
kap. 16 .~· .1ista s1_rcket /agen 0111 sjä/l'dcklaration och kontrolluppgifier.
totalt respektire i Srerige, koncemomsä11ning och koncemba/anso111slu 111 ing.fiir koncern 111ode1:ti:irt'lag.
10 §4
Terminalåtkomst till uppgitkr i register enligt denna lag får finnas
endast för de ändam:il som anges i I § och i den utsträckning i övrigt som
anges i andra - femte styckena.
4

Senaste lyJdsc 1986: LlO I.
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Nurarandc lydelse

Fiireslagen lydelse

Länsskallemyndighet och lokal
skallemyndighct får ha terminalåt-

Ska11emy11digheten i lä11l'I får ha
terminalåtkomst till uppgifter som
avses i 5 och 6 §§, 7 § 1-6, 9. 13,
15. 17 och l2 samt de uppgifter
därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.
Ska11emy11digheten får vidare ha
terminalåtkomst till uppgifter som
avses i 7§ 7, 8. 10-12. 14, 18. 20
och 21 och som hänför sig till länet
eller gäller skattskyldig som taxeras
i länet.

komst till uppgifter som avses i 5
och 6§§, 7 § 1-6. 9. 13. 15 och 17
samt de uppgifter därutöver som
behövs för utfärdande av skattsedel
och dubblettskattsedel.

Läns.1ka11emyndighet och lokal
ska11emyndighe1 fär vidare ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 7 § 7. 8. 10-12, 14. 18, 20 och
21 och som hänför sig till länet eller
gäller skattskyldig som taxeras i länet.
Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5
och 6 §§ samt 7 § I - 15, I 7, 18, 20
och 21.

Prop. 1990/91: 5

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5
och 6 §§ samt 7 § I - 15. 17. 18 och

20-2l.

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala skatteregistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 §§samt 7 § I, 3 och 4. Kronofogdemyndighet i det län där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder får
vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 § 7. 8, 12
och 13. Terminalåtkomsten fär avse den som är registrerad som gäldenär
hos kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan som sambeskattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 § I får terminalåtkomsten avse också den som är delägare i fåmansföretag där någon som
avses i tredje meningen är delägare.
Denna lag träder i kraft den I januari 1991. ;\Idre bestämmelser i 7 § 13
tillämpas dock t. o. m. 1991 års taxering.
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5 Förslag till
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Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs att punkt 3 av anvisningarna till 32 *kommunalskattdagen ( 1928: 370) skall ha följande lydelse.

Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

Anvisningar
till 32
3. Såsom intäkt av tjänst skall
3. 1 Såsom intäkt av tjänst skall
upptagas. bland annat. hyresvärdet
upptagas, bland annat. hyrcsvärdet
av bostad. som kan vara åt den an- av bostad, som kan vara åt den anställde upplåten. För den, som är ställde upplåten. För den. som är
anställd och såsom löneförmån åt- anställd och såsom löneförmån åtnj utcr bostad, skall alltså värdet av
njuter bostad, skall alltså värdet av
denna bostadsförmän medräknas denna bostadsförmån medräknas
vid löncförmåncrnas uppskattning.
vid löneförmånernas uppskattning.
Vidare skall såsom intäkt upptagas Såsom intäkt skall ären upptagas
rärdet ar andra utal' den skattskyl- exempelvis värdet av fri kost och
dige atnjl//na formaner, därest han fria resor ävensom skatter. försäkicke skulle rarit bl'räl/igad att åtnju- ringar o. d., som arbetsgivaren beta al'lirag ,tiir lllgifierna ji"ir jormå- talat för den anställdes räkning eller
nerna.1 fi.irrärrande .fdr den händel- eljest tiHhandahållit. Arbetsgivares
se. all han sjäfr .färska.flat sig dem.
kostnader för tryggande av arbetsSåsom intäkt skall således, under tagares pension genom avsättning
nyss angirna .fdrwsäuning. uppta- eller pensionsförsäkring utgör dock
icke skattepliktig intäkt för den angas exempelvis värdet av fri kost
och fria resor ävensom skatter, förställde.
säkringar o. d .. som arbetsgivaren
betalat för den anställdes räkning
eller eljest tillhandahållit. Arbetsgivares kostnader för tryggande av
arbetstagares pension genom avsättning eller pensionsförsäkring
utgör dock icke skattepliktig intäkt
för den anställde.

*

Angacndc värdesättningen å bostadsförmån och andra naturaförmåner,
som kunna ingå i avlöningen. meddelas bestämmelser i 42 § och därtill
hörande anvisningar. Är tjänstebostad med hänsyn till vederbörande
tjänstinnehavare i tjänsten åliggande rcprescntationsskyldighct större än
som skäligen kan anses erforderligt för en person i motsvarande ställning
men utan särskild, med tjänsten förenad reprcsentationsskyldighet, skall
såsom värde å bostadsförmåncn upptagas allenast vad som kan anses
motsvara en bostad av sistnämnda beskaffenhet. Motsvarande gäller. därest tjänstebostad av annan anledning är större än som kan anses erforderligt för- tjänstinnehavarens och hans familjs behov. Har tjänstinnehavare
fått utgiva ersättning för bostadsförmån, skall givetvis bostadens uppskattade värde därmed minskas.
Denna lag träder i kraft den I januari 1991 och tillämpas första gången
vid 1992 års taxering.
1

Senaste lydelse 1990: 650.
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Lag om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person
under uppbördsåret 1991 /92
Härigenom föreskrivs följande.
Under uppbördsåret den I februari 1991 - den 31 januari 1992 skall.
med undantag av vad som sägs i 13 I mom. första stycket uppbördslagcn
( 1953: 272). preliminär B-skatt från en fysisk person tas ut med belopp
motsvarande 110 procent av den slutliga skatt som har påförts den fysiska
personen året före inkomståret.

*
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7 Förslag till

Prop. 1990/91: 5

Lag om ändring i lagen ( 1990: 750) om betalningar till och
från utlandet m. m.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1990: 750) om betalningar till
och fran utlandet m. m.
·
'
dels alt 7 *skall upphöra att gälla,
cie/.1 att 13 *skall ha följande lydelse.
1V11rnra11de lyddl'l'

1-ii"rcslagen ./ycid\'i'

*

13
Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
I. bryter mot förbudet i 3 *att verkställa eller ta emot betalning på annat
sätt än genom valutahandlare,
2. köper eller säljer fondpapper i strid med vad som sägs i 4
3. underlåter att till valutahandlare lämna i 5 föreskrivna uppgifter
eller lämnar oriktiga uppgifter.
4. bryter mot förbudet i 6 §att sätta in medel på ett eget inlåningskonto i
utlandet eller alt verkställa eller ta emot betalningar över clt sådant konto,
5. bryter 11101 l'lld som .ti"ireskrirs i
7 § 0111 bl'W!ning m· premil' j{"ir !il'_Nirsäkring,

*

6. bryter mot vad som föreskrivs
om förvaring i depå i 8 eller 9
7. lämnar oriktig uppgift i ansökan om undantag enligt 11
8. underlåter alt iaktta med stöd
av 12 föreskriven skyldighet alt
lämna uppgifter eller visa upp
handlingar eller lämnar oriktiga
uppgifter.

*·

*·

*

*·

5. bryter mot vad som föreskrivs
om förvaring i dep:'.I i 8 eller 9
6. lämnar oriktig uppgift i ansökan om undantag enligt 11 §,
7. underlåter att iaktta med stöd
av 12 föreskriven skyldighet att
lämna uppgifter eller visa upp
handlingar eller lämnar oriktiga
uppgifter.

*·

*

I ringa fall döms inte till straff.
Denna lag träder i kraft den I januari 1991.
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Lag om ändring i tullregisterlagen ( 1990: 13 7)
Härigenom föreskrivs att i 7 §tullregisterlagen ( 1990: 137) ordet "länsskattemyndigheter" skall bytas ut mot "skattemyndigheter".
Denna lag träder i kraft den I januari J99 I.
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Finansdepartementet

Prop. 1990/91: 5

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 augusti 1990.
Närvarande: statsråden Engström, ordförande, Hjelm-Wallen, Gradin,
Dahl. R. Carlsson, Hellström,.lohansson, Lindqvist. G. Andersson, Lönnqvist, Thalcn, Freivalds, Wallström. Persson, Molin. Sahlin, Åsbrink
Föredragande: statsrådet Åsbrink

Proposition om en modernisering av företagens
självdeklarationer och förfarandefrågor i anslutning
till skattereformen, m. m.
l Inledning
Den reformering av inkomst- och företagsbeskattningen som riksdagen
nyligen beslutat om (prop. 1989/90: 110. SkU 30. rskr.356) medför att
ätskilliga ändringar och anpassningar maste göras på taxerings- och uppbördsområdena. Det nämnda riksdagsbeslutet (skattereformen) innebär
såvitt gäller förfarandefrågorna i huvudsak bara vissa ändringar i uppbördslagcn ( 1953: 272). UBL. Sådana förfarandefrågor som avser exempelvis kontrolluppgifts- eller deklarationsskyldighet och taxering lämnades av
olika skäl åt sidan för att tas upp till lagstiftning i ett senare sammanhang.
Riksdagen har under våren också fattat beslut om en genomgripande
förändring av skatteorganisationen och de olika förfarandena på skattcomr:ldet (prop 1989/90:74, SkU32, rskr. 217). Taxcringslagen (1956:623)
upphävs och ersätts av två nya lagar. taxcringslagen ( 1990: 324), NTL. och
lagen ( 1990: 325) om självdeklaration och kontrolluppgifter. LSK.
Dessa nya förfarandclagar och U BL måste nu bli föremål för en viss
översyn, bl. a. krävs att terminologin och systematiken ändras för att
överensstämma med de lagändringar som skattereformen har föranlett.
De omfattande materiella ändringarna av företagsbcskattningen medför
bl. a. att företagen måste lämna delvis andra uppgifter än i dag för taxeringsarbctet. I den här delen tar jag nu upp det principförslag till standardiserade räkenskapsutdrag som kommissionen mot ekonomisk brottslighet lämnade i delbetänkandena (SOU 1983: 75 och 76) Företagens uppgiftslämnande for bcskattningsändamal. Principförslaget har legat till
grund för ett ytterligare utredningsarbete utfört av riks'skattcvcrket (RSV)
som i rapporten (RSV Rapport 1986: 7) Ett reformerat uppgiftslämnande
redovisat sitt arbete. Rapportens lagförslag birogas detta ärende som bilaga I. Både kommissionens och RSV:s förslag har remissbehandlats. En
förteckning över de remissinstanser som har yttrat sig över betänkandet
resp. rapporten bör fogas som bilaga:: till protokollet. Sammanställningar
av remissyttrandena har upprättats inom finansdepartementet och finns
tillgängliga i lagstirtningsärendena (Dnr 20/84 och 222/87).
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RSV har i en kompletterande framställning till regeringen den 9 mars
1990 lagt fram förslag om en del ändringar i rapportförslaget med anledning av den förväntade skattereformen samt redovisat vissa ADB-tekniska
överväganden och lagt fram förslag till ändringar i skatteregisterlagen
( 1980: 343). Framställningen har remissbehandlats. Yttrande h<ir lämnats
av kammarrätten i Sundsvall. datainspektionen. bokföringsnämndcn och
företagens uppgiftslämnardelcgation.
Jag tar i detta sammanhang upp en :innan mer genomgripande fråga som
också ansluter till skattereformen. Frågan avser förslaget i betänkandet
(SOU 1989: 33) Reformerad inkomstbeskattning om uttag av preliminär
skatt på räntor och utdelningar. Kommittens författningsförslag i denna
del bör fogas till detta ärende som bilaga 3. En sammanställning av
remissyttrandena finns tillgänglig i ärendet (Dnr 3406/89).
Regeringen beslutade den 23 maj 1990 att inhämta lagrådets yttrande över
de lagförslag som upprättats inom finansdepartementet med anledning av
vad jag nu redogjort för. Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende
som bilaga 4.
Lagrådets yttrande bör fogas till protokollet som bilaga 5. Jag godtar i allt
väsentligt lagrådets förslag till ändringar i de remitterade förslagen. Till
detta återkommer jag i avsnitt 5.6 och författningskommentarerna till 2 kap.
4 *och 3 kap. 43 * LSK samt 87 a ~ UBL. Lagrådets synpunkter återkommer
jag också till i avsnitt 5.3 och författningskommentarerna till 3 kap. 57 ~
LSK.
Jag kommer nu också att redovisa ett förslag rörande uppgiftsskyldighet
i koncernförhållanden på grundval av en skrivelse den 30 augusti 1989
fran RSV. Över skrivelsen har yttranden avgetts av kammarrätten i Sundsvall. datainspektionen. statistiska centralbyrän. Företagens uppgiftslämnardekgation och Sveriges industriförbund. En sammanställning av remissyttrandena har upprättats inom finansdepartementet och finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (Dnr 4453/89).
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2 Allmänna utgångspunkter
Den målmedvetna satsningen under ett antal år på att förbättra och
förenkla skattesystemet har resulterat i flera stora reformer. Föriindringarna gäller såväl de materiella beskattningsreglerna som beskattningsförfarandet och skatteorganisationen.
En av reformerna med tonvikt på taxeringen av personer med enklare
bcskattningsförhållanden var den om en förenklad självdeklaration
fr. o. m. 1987 års ta.xering. Det förenklade förfarandet bygger pä förutsättningen att den enskilde och skattemyndigheterna i stor utsträckning har
tillgång till samma information. Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter
utökades. Bl. a. blev banker och andra kreditinstitut skyldiga att lämna
kontrolluppgifter i fråga om räntor. Sammantaget ger den obligatoriska
kontrolluppgiftsskyldigheten skattemyndigheterna ett tämligen fullständigt kontrollunderlag i frilga om tjänsteinkomster- samt kapitalinkomster i
form a\' räntor och utdelningar. Vad gäller sådana inkomster kan tax-
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eringsarbetet normalt löpa smidigt och friktionsfritt. Lämnas en förenklad
självdeklaration grundas taxeringen normalt pil de detaljerade uppgifter
som arbetsgivaren m. Il. lämnar. Det finns dock inkomstformer som inte är
föremål för en sådan granskningsinformation som är en förutsättning för ett
förenklat lorfarande hos skattemyndigheten. Detta gäller bl. a. i fdga om
realisationsvinster. som den enskilde måste detaljredovisa i en allmän självdeklaration.
När det gäller inkomst av näringsverksamhet är gransknings- och taxeringsarbetet uppbyggt på ett annat siitt. Av naturliga skäl kan man i fråga
om den stora mängd transaktioner av skatterättslig betydelse som i regel
äger rum för ett företag inte ha en omfattande obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet. Skattemyndigheternas arbete måste därför bygga på företagets självdeklaration. I denrta skall inkomsterna redovisas men endast i
klumpform. En ingående granskning av ett företags inkomstförhållanden
kan därför bara göras genom en kontroll av företagets bokföring vilket kan
ske först efter beslut om taxeringsrevision.
Den sedan några år förenklade hanteringen av majoriteten av självdeklarationerna har i ett väsentligt avseende förstärkt obalansen i taxcringsarbetet. Visserligen har tyngdpunkten vid den manuella granskningen allt
mera kunnat IOrskjutas mot IOretagens och andras deklarationer som
innehåller mera komplicerade förhållanden. De uppgifter som lämnas av
ett företag ger emellertid som antytts endast mera sällan tillräckligt underlag fOr en tillfredsställande granskning. Detta innebär dock inte att man.
när det gäller att jämna ut dagens betydande skillnader mellan löntagarbeskattning och företagsbeskattning. bör söka en lösning som medför att
granskningsinformationen frän företagen svarar mot vad som erhalls i
fråga om bl. a. löntagare. Av flera skäl måste även i framtiden en djupgående granskning grunda sig på en kontroll av bokföringen. Att utföra sådana
kontroller är förhållandevis resurskrävande. Det är inte aktuellt att råda
bot pä missförhållandet genom att tillföra skatteförvaltningen ytterligare
resurser. något som för övrigt endast punktvis skulle leda till en ökad
likformighet. Skattekontrollen bör i stället effektiviseras genom att det
skapas förutsättningar så att tillgängliga resurser kan koncentreras mot
företag och forhållanden som från olika aspekter är kontrollvärda. Jag
tänker då på företag i allmänhet. Det är närmast en självklarhet att det
regelmässigt är av intresse att närmare kontrollera stora företag, inte bara
för att det där rör sig om stora belopp och komplicerade förhållanden utan
också för att de som stora arbetsgivare har en betydelsefull roll i beskattningen genom sitt ansvar för bl. a. kontrolluppgifter och sin medverkan
vid skatteuppbörden.
Det av kommissionen mot ekonomisk brottslighet lämnade principförslaget till nya regler för företagens uppgiftslämnande syftar till en effektivisering av skattekontrollen och förenkling av deklarationsförfarandct for
näringsidkare. Principförslaget fick vid remissbehandlingen ett övervägande positivt mottagande. Utredningsarbetet fortsatte i RSV:s regi. Därvid
medverkade en referensgrupp med hl. a. företrädare för redovisningsorganisationer. personalorganisationer och skattemyndigheter.
Det av RSV i rapporten Ett reformerat uppgiftslämnande lämnade
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förslaget skiljer sig frän det nuvarande uppgiftslämnandet framför allt i
fråga om kravet på enhetlighet. Uppgiftsskyldigheten blir förenklad så till
vida att uppgifterna som skall lämnas i stor utsträckning anknyter till hur
de flesta företag har sin bokföring ordnad. Därigenom kan näringsidkarna
på ett enkelt sätt hämta uppgifterna från sina räkenskaper. Uppgifterna
skall lämnas på ett standardiserat sätt och möjligheter kommer att ges att
lämna uppgifterna på ADB-medium. För de näringsidkare som har sin
bokföring ordnad så att det föreslagna uppgiftslämnandet inte kan ske
utan beaktansvärda olägenheter skall möjligheter till dispens finnas .
.Ä. ven rapportförslaget har nästan genomgående tillstyrkts av remissinstanserna. Den kompletterande framställningen från RSV med författnlngsförslag m. m. avseende ADB-frågan har i allt väsentligt godtagits av
bl. a. datainspektionen.
För egen del anser jag det i hög grad angeläget att få till stånd en
effektivare skattekontroll av företagen. Jag delar RSV:s och det stora
flertalet n:missinstansers uppfattning att effektiviseringen bör bygga på att
företagens uppgiftslämnande standardiseras och förenklas genom en anpassning till företagens bokföring.
Enligt min mening har vi nu kommit till en tidpunkt då de nödvändiga
åtgärderna måste vidtas. Först och främst ger den reformerade inkomstoch förctagsbeskattningen i sig upphov till att uppgiftslämnandet från
företagen måste förändras. Dessutom skapar reformen om en ny taxeringsoch skatteorganisation väsentligt förbättrade möjligheter för skatteförvaltningen att i praktiken ta vara på de olika fördelar som ett förändrat
uppgiftslämnande erbjuder. Mina närmare överväganden och förslag i den
här delen återkommer jag till i avsnitt 3.
Skattereformen påverkar deklarationsförfarandet och andra förfarandeområden inte bara i fråga om företagen.
Vad gäller inkomst av tjänst innebär skattereformen bl. a. att beskattningen av traktaments- och andra kostnadsersättningar samt förmåner
ändras ..Ä.ndringarna medför att arbetsgivarna i fortsättningen kan underlåta att i kontrolluppgifterna ta upp utgiven kostnadsersättning i den mån
den inte överstiger de schablonmässiga avdragsbcloppen. Av motsvarande
skäl bör den enskilde inte behöva lämna uppgifter om mottagen ersättning
i sin självdeklaration. Bl. a. denna fråga tar jag upp närmare i avsnitt 4.
Skattereformen innebär vidare att grundavdrag i fortsättningen endast
medges från förvärvsinkomster. För inkomst av kapital slopas vidare det
s. k. sparavdraget. Med oförändrade förfaranderegler skulle detta innebära
att personer med enbart ränte- eller utdelningsinkomster blev deklarationsskyldiga. Detta bör enligt min mening undvikas. Förfarandet kan
ytterligare förenklas om den skatt som belöper på sådana kapitalinkomster
i allt väsentligt tas ut i form av preliminär skatt. Detta ämne behandlar jag
i avsnitt 5.
I avsnitt 5 tar jag också upp något om konsekvenserna av skattereformen
i fråga om uttaget av preliminär skatt.
I samband med att valutaregleringen avvecklades infördes vissa bestämmelser om betalningar till och från ullandel. Jag tar i avsnitt 6 upp frågan
om upphävandet av en av dessa bestämmelser. nämligen förbudet mot att
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betala högre premie på utländska livförsäkringar än 3 000 kr. Skattereformen medför att något påtagligt behov av ett sådant förbud inte kvarstår.
Skattereformen förutsätter även justeringar i andra avseenden. Exempelvis måste både den allmänna och den förenklade självdeklarationen i
många stycken ges en ny utformning. Blanketterna fastställs av RSV.
Förslag till de nödvändiga författningsändringarna lägger jag fram nu.
Manga av dessa är av sådan karaktär att jag endast går in på dem i
avsnittet med författningskommentarer (avsnitt 8).

Prop. 1990/91: 5

3 Företagens uppgiftsskyldighet för taxeringen
3. l Uppgifter om näri ngsvcrksamhet
Mitt förslag: Den som har inkomst av näringsverksamhet. med
undantag för bl. a. delägare i handelsbolag. skall i självdeklarationen
för varje förvärvskälla lämna uppgifter om varje slag av intäkter,
kostnader, bokslutsdispositioner. skatter och skattemässiga avsättningar samt tillgångar, skulder och eget kapital.

EKO-kommissionens förslag: Överensstämmer i princip med mitt. Alla
företag med årsbokslut skall lämna enhetliga uppgifter enligt ett allmänt
räkenskapsschema. Detta bör utformas i nära överensstämmelse med
BAS-kontoplanen. Undantag från uppgiftsskyldigheten görs endast för
försäkringsrörelse.
Rcmissinstanscrna: Huvuddelen av remissinstanserna är positiva till
kommissionens förslag. Statskontoret, Srö1ska reri.w1rsa111fi111det (SRS)
och Srenska sparhank.1:fl'ire11ingrn anser emellertid att ytterligare utredning
behöver göras innan man tar ställning. Srenska hank.fi>reningen resp.
S1·enska .fÖrsäkringsbolag.1· rik.~(örbund anser att bankerna resp. försäkringsbolagen inte bör omfattas av den nya uppgiftsskyldigheten. Fiiretagrns 11ppg(fisläm11ardc/ega1io11 (FUDJ anför bl. a. att i första hand är en
förenkling av de materiella bcskattningsreglcrna önskvärd. FUD anför
vidare att de föriindringar som kommissionen föreslår rent faktiskt innebär att fler uppgifter skall lämnas. men eftersom de del uppgifter som skall
lämnas ligger närmare företagens civilrättsliga redovisning bedöms de nya
kraven innebära en faktisk lindring av uppgitlslämnarbördan för de flesta
företag. Srenska arbetsgiran:foreningen, S1wiges grossis(!i'irb1111d och Sraiges Jndu.1·1r(lurb1111d hänvisar i sina remissvar till FUD:s yttrande. Bokti>ringrnämnden (BFN) avstyrker att räkcnskapsschemat genomförs i den av
kommissionen föreslagna formen. BFN anser att man först måste undersöka om det är möjligt att åstadkomma den eftersträvade förenklingen och
e!Tektiviseringen av skattekontrollen genom ett räkcnskapsutdrag som är
mer neutralt med hänsyn till den av företagen tillämpade kontoplanen.
Kan neutralitet inte uppnås måste risken för att räkenskapsschemat de
facto kommer att innebära en obligatorisk normalkontoplan noga studeras. BFN anför vidare att kommissionens förslag aktualiserar behovet av
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att skilja mellan utvecklingen av god redovisningssed i näringslivet och
framtagandet av uppgifter för beskallningsändamål.
RSV:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitl. Fysisk person och
dödsbo vilka bedriver verksamhet hänförlig till inkomstslagen jordbruksfastighct. konventionellt beskattad annan fastighet eller rörelse. aktiebolag
med undantag för försäkringsaktiebolag. ekonomisk förening samt sparbank skall lämna sammanställning av i verksamheten förda räkenskaper.
Uppgifterna skall lämnas på ett enhetligt sätt i form av ett standardiserat
räkcnskapsutdrag, vilket skall utformas enligt den systematik som ligger
till grund for llAS-kontoplanen.
Remissinstanscrna: Större delen av de instanser som ytlrat sig är i
huvudsak positiva till RSV:s fi)rslag. Bl. a. FUD och l.a111fmilwmas riks.fiirh1111d (UU) förordar att man bör avvakta med reformen till dess utredningen om reformerad företagsbeskattning är klar med sina förslag. RFN
är kritisk mot principen att sambandet mellan skatte- och bokföringsreglerna stärks om förslaget genomförs. BFN framhåller att RSY:s rapport är
skriven utifrån perspektivet uppgiftsliimnare kontra skattemyndighet och
att detta endast är relevant för en redovisning som syftar till skattekontroll. BFN anför att företagens externa redovisning dock skall tillgodose
även andra intressenters krav på information t.cx. ägare. långivare och
kunder. BFN anser det emellertid uppenbart att ett nytt system för uppgiftslämnandct behövs och man har i detta hänseende inga invändningar
mot förslaget.
Bakgrunden till mitt förslag: För ett företag som avslutar räkenskaperna
med ärsbokslut gäller i dag att den skattemässiga inkomstberäkningen
utgiir fran resultatet enligt företagets resultaträkning. Det bokförda resultatet skall justeras om det i den förvärvskälla som redovisningen avser
förekommit skattepliktiga intäkter som inte bokförts på ett s{tdant sätt att
resultatet påverkats eller om företaget resultatfort skattefria inkomster
eller ej avdragsgilla kostnader. Omfattar bokföringen även nagon annan
forvärvskälla än den aktuella, skall intäkter och kostnader som är hänförliga till en sildan förvärvskälla avföras. Vidare gäller att avskrivningar som
gjorts i riikenskapcrna skall återföras i deklarationen. varefter skattemässiga värdeminskningsavdrag skall yrkas öppet. Nagon allmän utgiftsspecifikation skall inte lämnas i deklarationen. Dessa företag lämnar alltsa inte
nagon egentlig specifikation av intäkter och kostnader.
För en näringsidkare som inte avslutar sina räkenskaper med årsbokslut
gäller att han i deklarationen skall redovisa kontanta bruttointiikter och
utgifter i fi.irvärvskällan varvid en relativt utförlig specifikation av utgilierna skall lämnas. Därefter räknas resultatet fram rnligt bokföringsmässiga
grunder genom att hänsyn tas till in- och utgående lager. \·arufordringar
och varuskulder m. m.
Bestämmelserna om de uppgifter som företagen skall lämna till ledning
för sina egna taxeringar. dvs. i självdeklarationen. återfinns numera i tkn
av riksdagen nyligen antagna lagen ( 1990: 325) om sjiilvdeklaration cch
kontrolluppgifter ( LSK) och där i 2 kap. 13- 26
Restiimmclserna går
emellertid i sina huvuddrag tillbaka till 1920-talet och återspeglar principer som J'ormulcrats ännu tidigare.
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När uppgiftsskyldighcten för l(in~tag infördes fanns varken mervärdeskatt eller sociala\·giftcr. Inte heller gjorde arbetsgivarna avdrag för preliminär eller kvarstående skatt för sina anställda. Oe ändringar som under
årens lopp har gjorts i uppgiftsskyldighctL'n har nästan uteslutande haft
karaktären av följdändringar till iindringar i de materidla beskattningsreglerna.
Den beskrivna utvecklingen har medfört alt syslemet för uppgifisliirnnande har blivit alltmer otidsenligt och bristfälligt. Det har tidigare inte
heller blivit föremål for nagon genomarbetad analys. Behovet av de detaljuppgifter som lämnas nu har inte alltid prövats tillräckligt noggrant.
Det finns exempel på att uppgifter infordrats fastän de redan funnits
tillgängliga för myndigheten.
Bestämmelserna om uppgiftsskyldighet har fått negativa konsekvenser
även för företagen. De tvingas niimligen i många fall till ett uppgiftslämnandc som inte är anpassat till deras redovisning och som dessutom i vissa
fall är onödigt.
De stora materiella förändringar i beskattningen av bl. a. enskilda näringsidkare och andra företag som skattereformen innebär mL'dför att det
nu iir nödvändigt att se över och att anpassa de uppgifter som företagen
skall lämna som underlag för granskning av deras självdeklarationer till de
nya materiella beskattningsrcglerna. Som jag nämnde inledningsvis finner
jag det ocks:.1 lämpligt att i anslutning härtill se över och föreslå de ändringar i uppgiftslämnandet som är nödvändiga för att ra en bättre skattekontroll och astadkomma ett mer förenklat och enhetligt uppgiftslämnande.
Det rader i dag en stor oenhetlighet i uppgiftslämnandet från företagen.
Denna bestar inte bara i skillnaden mellan de som avslutar sina räkenskaper med arshokslut och de som inte gör det utan också i olikheter i
dctaljeringsnivån mellan olika typer av uppgitier. I vissa fall. t. ex. niir det
gäller representation och avsättningar till pensioner. anges i 2 kap. 19 och
23 LSK dctaljernt vilka uppgifter som krä\S, medan det i andra fall. t. ex.
niir det gäller avdrag för värdeminskning. endast anges att de uppgiticr
som behövs för taxeringen skall lämnas.
Del har scd;in läng tid varit en strävan från skatteforvaltningens sida att
försöka förskjuta tyngdpunkten i skattekontrollen från den skrivhordsmässiga deklarationsgranskningen till revisioner och annan fördjupad kontroll
av företagen. Att man ännu inte har lyckats med detta i önskvärd utsträckning har i och l'ör sig flera förklaringar. Men det står klart att många av
problemen på granskningsområdct hänger samman med bristerna i grunderna för företagens uppgiftslämnandc.
Uppgiftslämnandet i självdeklarationerna är i mångt och mycket avgörande för skattemyndigheternas kontrollarbete. En illa vald utformning av
uppgitlsskyldighctcn styr därför kontrollen p{J ell oliimpligl sätt. Granskningen av viss detaljerad information kan låsa en betydande del av resurserna till fragor som sedda i ett större sammanhang är av en underordnad
betydelse. Vissa dctaljbesliimmelser. t. ex. reglerna om resekostnader, representation samt bil- och hostadskostnader. blir föremill för en mycket
noggrann kontroll medan andra förhållanden, som kanske har betydligt
större intresse för helhctsresultatct. måste förbigås.
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Oenhetligheten i uppgiftslämnandet medför att det är svårt för skatteförvaltningen att fä fram de nyckeltal och formulera de kriterier som
behövs för att man skall kunna få ett likformigt och rationellt urval av
sådana företag som bör granskas närmare. Dagens förhållanden gör att
inslagen av en sådan systematisk granskning blir alltför fä. ADB-tekniken
kan inte användas på ett effektivt och rationellt sätt.
I EKO-kommissionens delbetänkande Företagens uppgiftslämnande för
beskattningsändamål framhålls att kontrollresurserna i ökad utsträckning
måste styras från deklarationsgranskning till en fördjupad kontroll företrädesvis genom revisioner - inom företagssektorn. Enligt EKO-kommissionens uppfattning är det på sikt nödvändigt att datateknik används i
behandlingen av deklarationerna. En grundläggande förutsättning för det
av kommissionen föreslagna systemet är att reglerna om företagens uppgiftslämnande ändras radikalt. Kommissionen slog fast att de uppgifter
som infordras måste vara relevanta för det systematiska urvalet. Oberoende av vilken teknik som tillämpas vid hanteringen av deklarationsmaterialct ansågs en stor enhetlighet i uppgiftslämnandet nödvändig.
Kommissionen anförde bl. a. att de uppgifter som skall krävas in från
företagen skall möjliggöra jämförelser mellan företag i samma bransch,
storlek och region. Uppgifterna skall vidare ge incitament till kontroll av
de uppgifter som arbetsgivare lämnar till ledning för de anställdas taxeringar. Uppgifterna bör även möjliggöra kontroll av underlaget för socialavgifter och en överslagsmässig avstämning mellan inkomstdeklarationer
och mcrvärdeskattcdeklarationer. Kommissionen ansåg att de nu nämnda
uppgiftskravcn måste prioriteras framför sadana som styr granskningen
mot enskilda detaljbestämmelser såsom reglerna om avdrag för representationskostnader.
För att motsvara kraven måste uppgiftslämnandet ske på ett enhetligt
sätt. Kommissionen föreslog därför att näringsidkare till sin deklaration
skall foga standardiserade räkenskapsutdrag. Uppgifterna som fordras in
skall vara enhetliga för att möjliggöra ett rationellt urvalsförfarande och en
likformig kontroll. De av kommissionen föreslagna räkcnskapsutdragen
anknyter mycket nära till företagens redovisning, vilket underlättar för
näringsidkarna att ta fram de begärda uppgifterna.
Ett ytterligare förslag som kommissionen lämnade var att om en näringsverksamhet har fler delägare eller om två makar gemensamt deltar i
verksamheten skall bara en av delägarna resp. makarna behöva lämna en
fullständig redovisning i form av standardiserade räkenskapsutdrag.
RSV:s förslag i rapporten Ett reformerat uppgiftslämnande överensstämmer i huvudsak med kommissionens. När det gäller författningsutformningcn föreslår RSV att de regler som skall styra näringsidkarnas
uppgiftslämnande skall införas i en särskild lag om räkenskapsutdrag (se
bilaga 1). RSV föreslår att alla uppgifter skall specificeras i lagen. Denna
innehåller alltså en uppräkning av alla de poster som kan komma att ingå i
ett räkenskapsutdrag.
Skälen för mitt förslag: Som jag inledningsvis påpekat har en rad reformer p:i organisations- och förfarandcområdct beslutats under senare år.
Den grundläggande målsättningen har varit att höja kvaliteten på taxering-
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arna för att därigenom få större likformighet och rättvisa. Ett viktigt syfte
har också varit att förbättra och förenkla förfarandet för såväl myndigheter
som enskilda och företag.
De beslutade förändringarna har endast i mindre utsträckning tagit sikte
på företagen. Den allt större roll företagen har getts i skattesystemet ställer
ökade krav på att skattemyndigheterna får de nödvändiga hjälpmedlen för
en effektivare uppföljning och kontroll av företagens funktioner inom
beskattningen. Samtidigt bör det ses till att de olika funktionerna, först och
främst uppgiftslämnandet, så långt som möjligt anpassas till företagens
egna förhållanden. Det råder i huvudsak också enighet om att det krävs
förbättringar och förenklingar i uppgiftslämnandet från företagen.
En effektivisering av beskattningsarbetet grundad på ett till dagens
förhållanden anpassat uppgiftslämnande bör enligt min mening innebära
att skattemyndigheternas kontrollresurser förskjuts från sedvanlig deklarationsgranskning till en fördjupad kontroll - ofta genom revisioner - hos
de företag där man kan förvänta sig att finna mer betydande felaktigheter.
Förutsättningarna bör förbättras att i ett sammanhang granska så många
skatter och avgifter som möjligt med hänsyn till de starka samband som
ofta föreligger mellan olika skatte- och avgiftsslag. Företagsstorleken har
därvid också betydelse. Systematiska fel som avser stora belopp rör vanligen många andra än företaget självt och kan bl. a. leda till ett avsevärt
skattebortfall.
Utgångspunkten för en integrerad och förbättrad granskning bör vara
företagets inkomstdeklaration. Denna bör innehålla sådan information att
det är möjligt att göra åtminstone en överslagsmässig kontroll mot uppgifter som lämnas i företagets perioddeklarationer, t. ex. uppbördsdeklarationer. Härigenom kan kravet på uppgifter i perioddeklarationer även i
framtiden ställas lågt.
Det står klart att skattemyndigheterna inte kan förfoga över så stora
resurser at! alla företag regelbundet kan bli föremål för någon djupare
granskning, närmare bestämt revision. Ett förändrat uppgiftslämnande
bör därför vara inriktat på att underlätta skattemyndigheternas urval av
lciretag som bör bli föremål för sådan granskning. Dessutom skall deklarationsmaterialet i stort inte behöva något tidskrävande manuellt granskningsarbetc. I stället bör ADB-tekniken utnyttjas i stor utsträckning. En
genomlysning av deklarationsuppgifterna bör kunna ske med ADB-stöd på
ett sådant sätt att det går att upptäcka de deklarationer som kan antas
innehålla väsentliga fel. Därefter går man vidare och djupgranskar dessa.
Övriga deklarationer kan anses i huvudsak godkända efter genomlysningen.
En förskjutning av deklarationskontrollen i den nu angivna riktningen
förutsätter att företagen lämnar uppgifter som återger de väsentliga beskattningsförhållandena. och detta på ett enhetligt sätt. Det av RSV lämnade lcirslaget till ett reformerat uppgiftslämnande har denna inriktning.
Förslaget tar också vara på möjligheten till förenkling för företagen och
anpassning till den redovisning som företagen har för sina egna behov. I
likhet med det stora flertalet remissinstanser ansluter jag mig till huvuddragen i förslaget.
6 Riksdag('// l'NU/91. /sam/. Nr 5
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Ett stöd för förslaget kan man också finna vid en internationell järnföre!se. I t. ex. Danmark. Norge. Västtyskland och USA lämnar företagen
utdrag ur sina räkenskaper enligt visst schema som underlag för dcklarationskontrollen.
Det är framför allt i tre avseenden som det nya uppgiftslämnandet bör
skilja sig från det nuvarande, nämligen i fråga om enhetlighet. detaljeringsgrad och koppling till företagens redovisning.
När det gäller enhetligheten bör som RSV föreslagit uppgifterna lämnas
efter ett visst schema. vilket i praktiken kan styras genom utformningen av
deklarationsblanketterna. De avses få en utformning som ansluter till
flertalet företags redovisning varför uppgiftslämnandet kan sägas avse ett
standardiserat utdrag ur räkenskaperna. Enhetligheten är närmast en förutsättning för att man skall kunna ta till vara de fördelar som ADBteknikcn kan ge genom att med utgångspunkt i olika urvalsmetoder skilja
ut deklarationer som visar tecken på att en närmare granskning bör företas. Ett mera formbundet uppgiftslämnande innebär också att det vid
granskningen blir betydligt lättare än i dag att snabbt bilda sig en uppfattning om företaget. De för beskattningen relevanta uppgifterna bör alltså i
framtiden lämnas på ett för praktiskt taget alla företag likformigt sätt. som
en del av självdeklarationen.
Vad gäller detaljeringsgraden på uppgifterna bör utgångspunkten vara
att den vid granskningsarbetet leder till skärpt uppmärksamhet på väsentligheter.
Enligt RSV bör ett komplett utdrag ur räkenskaperna omfatta knappt
130 olika poster, där en väsentlig nyhet i förhållande till i dag avser
likformigheten och specificeringen av kostnaderna, i första hand kostnaderna för arbetskraft. Skillnaden är påtaglig främst för företag som avslutar sina räkenskaper med årsbokslut, eftersom dagens deklarationsblanketter för sådana fall inte innehåller krav på någon närmare redovisning av
intäkter och kostnader. Den föreslagna detaljeringsgraden är vald med
hänsyn till den fördelning på olika poster som nu i regel finns i företagens
egna redovisningssystem. en fördelning som samtidigt utgör ett lämpligt
kontrollunderlag vid deklarationsgranskningen. Bl. a. underlättas jämförelsen av ett företags uppgifter med motsvarande genomsnitt för den
aktuella branschen.
Några remissinstanser har menat att det är en alltför stor mängd uppgifter som skulle behöva lämnas. Det stora antalet poster som anges i RSV:s
schema är emellertid en spegling av att en modell för räkenskapsutdrag
måste täcka många typer av näringsverksamheter och praktiskt taget alla
de företeelser som bör mynna ut i en särskild uppgift. För det övervägande
antalet företag blir det endast fråga om att lämna uppgifter om en mindre
del av posterna. Exempelvis skall ju inte den som inte driver jordbruk lämna
uppgifter om en sådan post i den fullständiga förteckningen som jordbruksarrende eller andra poster som avser jordbruksföretag. I praktiken kommer
flertalet företag med en årsomsättning om mindre än 20 basbelopp - vilket
svarar mot bortemot hälften av alla företag - inte att behöva lämna fler
uppgifter än i dag. För övriga företag kan det bli fråga om såväl fler som färre
uppgifter som skall lämnas. För i stort sett alla blir uppgiftslämnandet smi-
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digare. Det kan nämnas att RSV har uppgett att uppemot ett 30-tal av de
nuvarande deklarationsbilagoma kan avskaffas.
Den koppling mellan uppgifter som skall lämnas för skattekontrolländamål och företagens affårsredovisning som förslaget innebär har föranlett
viss remisskritik. framför allt från BFN som ifrågasatt lämpligheten i ett
stärkt samband mellan skatte- och bokföringsreglcr. Liknande kritik framfördes vid remissbehandlingen av utredningens om reformerad företagsbeskattning (URF) betänkande. I den proposition som ligger till grund för
skattereformen ( 1989/90: 110) framhöll jag att den nuvarande kopplingen
mellan redovisning och beskattning bör behållas i det nya systemet för
företagsbeskattning. Det påpekandet gjordes dock att det kunde finnas
anledning att i belysning av det nya skattesystemet senare ta upp frågan.
Redan det nära samband som således även i fortsättningen kommer att
finnas mellan skatte- och bokföringsreglema talar starkt för att också
uppgiftslämnandet från företagen knyts an till deras redovisning.
Inom den svenska affärsredovisningen har utvecklingen gått mot en
alltmer enhetlig redovisningsstruktur. En standard, den s. k. BAS-kontoplanen, har tagits fram inom näringslivet. Den kan betecknas som en
generell. systematisk katalog med ett stort antal konton från vilken varje
företag kan välja ut de konton som det behöver för just sin redovisning.
BAS-kontoplanen underlättar därför utformningen av enskilda företags
kontoplaner enligt en enhetlig grundsystematik. Planens indelning, t. ex. i
kostnadsslag, återger tillämpad praxis och baserar sig på undersökningar
av ett mycket stort antal företag. BAS-kontoplanen kan användas av i stort
sett alla företag oberoende av storlek, verksamhet och ägarförhållanden
även om den i första hand utvecklats för de små och medelstora företagens
räkning. Enligt vad jag har erfarit tillämpas den av även en del mycket
stora företag.
Det nya uppgiftslämnandet från företagen bör så nära som möjligt
ansluta till företagens interna redovisning och därmed i praktiken bygga på
BAS-kontoplanen, som rymmer de vanligast förekommande kontoslagen.
Det har hävdats att en koppling av deklarationsredovisningen till BASkontoplanen kan komma att hämma utvecklingen av nya metoder att
systematisera affårshändclsema, dvs. utvecklingen av god redovisningssed. För egen del anser jag inte att det kan väntas att så sker. Dessutom
måste man väga in de betydande fördelar som står att vinna med den
angivna kopplingen. Den framförda betänkligheten bör ändå föranleda
uppmärksamhet från RSV och BFN.
Det nya uppgiftslämnandet. som i praktiken avser utdrag ur företagens
räkenskaper, omfattar i princip alla företag. Detta hindrar givetvis inte att
RSV tar fram olika deklarationsblanketter med hänsyn till företagens
varierande storlek. branscher o. dyl. Jag återkommer till detta i avsnitt 3.4.
Såväl EKO-kommissionen som RSV har i sina förslag ansett att försäkringsföretag borde undantas frän skyldigheten att lämna räkenskapsutdrag. Försäkringsföretags inkomster skall emellertid efter skattereformen
beskattas som övrig inkomst av näringsverksamhet. Enligt min mening
finns därför inte längre några skäl för att ha särskilda bestämmelser får
dessa. Ett undantag bör dock göras och det gäller utländska skadeförsäk-

Prop. 1990/91: 5

83

ringsföretag som bedriver försäkringsverksamhet i Sverige. Dessa företag Prop. 1990/91: 5
beskattas på grundval av premieinkomsterna i Sverige (2 § 6 mom. elfte
stycket lagen ( 194 7: 576) om statlig inkomstskatt). Det bör vara tillräckligt
om de lämnar uppgifter om premieinkomsten i Sverige på samma sätt som
i dag.
Till den tidigare nämnda framställningen den 9 mars 1990 har RSV
fogat en förteckning över de poster en näringsidkare bör lämna uppgifter
om. Förteckningen bör bifogas denna proposition som bilaga 6. Den har
justerats jämfört med förslagen i RSV:s rapport med hänsyn till dels de
förändringar som nyligen föreslagits i fråga om de materiella beskattnings- .
reglerna, dels remissynpunkterna på rapporten. Enligt RSV bör samtliga
poster räknas upp i lag.
För min del anser jag att det skulle föra väl långt med en så detaljrik
uppräkning i lag. De olika posterna bör i stället kunna anges i föreskrifter
på en lägre nivå. För detta talar att den närmare bestämningen av vad en
deklaration skall innehålla i betydande grad bör vara beroende av den
praxis som råder på bokföringsområdet enligt god redovisningssed, där det
i en del fall finns skäl att beakta vilken bransch det är fråga om. Detta
förutsätter en följsamhet i bestämmandet av uppdelningen på olika poster,
något som bör kunna accepteras utan att villkoret ff.r det är att en lagändring sker i varje enskilt fall. Hänsynstagandet till ett företags interna
redovisning är till fördel också vid skattekontrollen, eftersom underlaget
för deklarationsgranskningen då kommer att direkt kunna återfinnas vid
en granskning hos företaget.
Enligt min mening bör man här i någon mån också väga in att det rör sig
om uppgifter till ledning för egen taxering, där det i 3 kap. 5 § NTL finns
en övergripande bestämmelse om att var och en är skyldig att efter föreläggande lämna alla de upplysningar som behövs för kontroll av att uppgifterna i självdeklarationen är riktiga. I samband med att sådana kompletterande upplysningar begärs uppkommer merarbete för både den uppgiftsskyldige och skattemyndigheten. Självdeklarationen bör ha ett sådant innehåll
att den täcker praktiskt taget hela behovet för skattemyndigheterna av att
få ett tillfredsställande kontrollunderlag. Ytterligare upplysningar skall
mera sällan behöva efterfrågas. Mot denna bakgrund ser jag i den här
frågan en skillnad mot kontrolluppgifter och motsvarande uppgifter som
skall lämnas till ledning för någon annans taxering där det enligt min
mening bör ställas högre krav på lagform när det gäller enskildheter.
Även om de närmare omständigheterna, som jag ser det, inte behöver
framgå av lag måste man i lag ange en snäv ram med en tämligen långtgående precisering av vilka uppgifter som en självdeklaration skall innehålla.
Till stor del bör man kunna bygga på nuvarande bestämmelser, främst 2
kap. 19 ~ LSK. Vad gäller uppgifter som hör till resultatredovisningen bör
till skillnad från i dag bl. a. anges att varje slag av intäkter, kostnader och
bokslutsdispositioner skall tas upp. I likhet härmed bör i fråga om balansredovisningen anges att varje slag av tillgångar och skulder skall tas upp.
Den fullständiga förteckningen över de olika posterna avseende näringsverksamhet bör alltså göras i form av verkställighetsföreskrifter. Detta bör
enligt min mening ingå som ett led i utformningen av deklarationsblanket84

tema och anförtros RSV. Som jag framhållit bör därvid hänsyn tas till
uppgiftslämnarnas intressen och redovisningstekniska synpunkter av civilrättslig art. Att så bör ske följer också av förordningen (1982: 668) om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner. I 3 § i förordningen föreskrivs bl. a. att en myndighet, innan
den beslutar om ett nytt formulär till blankett eller om icke obetydlig
ändring i ett tidigare fastställt formulär, skall samråda med organisation
eller annan som kan anses företräda de näringsidkare som skall lämna
uppgifterna.
I och med att näringsidkarna kommer att ge in uppgifter som direkt kan
hämtas ur räkenskaperna finns inte längre något behov av att generellt
kräva in bestyrkta kopior av resultat- och balansräkningarna. Det finns
inte heller behov av att begära in uppgifter om särskilt balanskonto eller
vinst- och förlustkonto eller de övriga särskilda uppgifter för fåmansföretag som för närvarande anges i 2 kap. 22 § LSK.
I 2 kap. 16 § LSK ges för närvarande bestämmelser som anger att
uppgifterna om avdrag för kostnader för representation och liknande
ändamål skall vara mycket detaljrika. En sådan utförlig redovisning är
enligt min mening mindre lämplig. Uppgiftsskyldigheten bör i stället följa
den föreslagna principen om likformighet. De mera summariska uppgifter
som behövs bör således lämnas enligt vad som framgår av den av RSV
ingivna förteckningen. Bestämmelserna i 2 kap. 16 §bör därför upphävas.
Med det nya systemet för uppgiftslämnande bör man vidare kunna lätta
på några av nuvarande skyldigheter att lämna kontrolluppgifter. Detta
gäller i fråga om bestämmelserna i 3 kap. 37 och 38 §§ LSK, vilka bör
upphävas resp. ändras. Jag kommenterar detta närmare i avsnitt 8.
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3.2 Handelsbolag m. m.
Mitt förslag: För den som har inkomst från handelsbolag eller rederi
för registreringspliktigt fartyg skall bolaget eller rederiet - och inte
delägaren - lämna de närmare uppgifterna om näringsverksamhet.
Uppgifterna skall lämnas enligt de regler som gäller för självdeklaration.
Förseningsavgift skall kunna påföras handelsbolag m. Il som inte
lämnar uppgifter i rätt tid.
För näringsverksamhet som makar tillsammans deltagit i skall
endast en av makarna lämna en närmare redovisning.

EKO-kommissionens förslag: För handelsbolags- och makefallen föreslås som huvudregel att endast den som har ledande ställning i verksamheten i sin självdeklaration utan anmaning skall lämna en fullständig redovisning för hela verksamheten. Samma skattskyldig skall också lämna
uppgift om delägares resp. makes andel i inkomst och förmögenhet.
I fråga om handelsbolag m. fl. bör den som är företagsledare enligt 35 § I
a mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370). KL, anses ha ledande ställning.
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Om det finns flera företagsledare skall den som är bosatt i kommun där
bolaget bedriver rörelse från fast driftställe lämna fullständig redovisning.
Finns det flera sådana personer får de själva avgöra vem av dem som skall
lämna redovisningen. Om det inte finns någon företagsledare enligt 35 § I
a mom. KL bör skyldigheten att lämna redovisningen läggas på den som
har störst andel eller vid lika andelsinnehav på den som är bosatt i
kommun där bolaget bedriver verksamhet från fast driftställe. I sista hand
bör delägarna själva få avgöra vem av dem som skall lämna uppgifterna.
I fråga om makars verksamhet har i medhjälparfallet den make som står
för verksamheten en ledande ställning. Om verksamheten bedrivs av makarna gemensamt bör skyldigheten att lämna redovisningen läggas på den
som är registrerad till mervärdeskatt för verksamheten eller. om båda är
registrerade, den som är bosatt i kommun där verksamheten bedrivs från
fast driftställe. I sista hand får makarna själva avgöra vem av dem som
skall lämna uppgifterna.
Remissinstanserna: Endast ett par remissinstanser har berört frågan om
uppgiftsskyldighet i handelsbolags- och makefallen. Länsst_vrdsen i Stockholms län förordar att handelsbolag skall bli deklarationsskyldigt och
samtidigt göras till skattesubjekt. Länsst_rrelscn i A!almöhus län anser att
kommissionen har överbetonat vinsterna vad avser de praktiska hanteringsfrågorna i förhållande till andra frågor. Problem skulle uppkomma
bl. a. vid utredningar och beslut om avvikelser från uppgifterna i självdeklarationerna och om skattetillägg.
RSV:s förslag: Överensstämmer i stort med EKO-kommissionens förslag.
Remissinstanserna har inte uttalat sig särskilt i frågan.
Skälen för mitt förslag: När det gäller handelsbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg samt näringsverksamhet som makar gemensamt
deltagit i anser jag i likhet med kommissionen. RSV och remissinstanserna
att det är tillräckligt att de närmare uppgifterna om en och samma näringsverksamhet lämnas från ett håll.
En bättre lösning än att företagsledaren eller en av delägarna i ett bolag
skall lämna uppgifterna anser jag emellertid vara att bolaget är ansvarigt
för att uppgifterna lämnas. En motsvarande ordning gäller redan enligt 2
kap. 25 § LSK. Härigenom undviker man den osäkerhet som kan uppstå
om man väljer kommissionens förslag, nämligen i bedömningen av vem i
bolaget som egentligen skall lämna uppgifterna.
Motsvarande lösning kan dock inte väljas i makefallet utan där ansluter
jag mig till kommissionens förslag. För makar som gemensamt deltagit i
näringsverksamhet behöver således endast en av makarna lämna räkenskapsutdrag. I fråga om vem av makarna som skall lämna uppgifterna bör
det som kommissionen anfört härvidlag tjäna till ledning.
Från en remissinstans har framförts farhågor om att problem skulle
uppkomma vid frågor om bl. a. skattetillägg om räkenskapsuppgifterna
lämnas av bara en av delägarna i ett handelsbolag eller, om två makar
bedriver näringsverksamhet tillsammans. av endast den ene maken. Det
förhållandet att den fylligare redovisningen om näringsverksamheten lämnas av någon annan inverkar emellertid inte på varje delägares eller makes
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skyldighet att lämna en riktig deklaration med en summarisk uppgift om
inkomsten av näringsverksamhet. Har för låg inkomst tagits upp, kan
skattetillägg komma att påföras.
Handelsbolag som inte lämnar in uppgifter om näringsverksamhet i rätt
tid bör kunna påföras förseningsavgift med 500 kr på samma sätt som nu
kan ske ifråga om självdeklaration. Detta föranleder en ändring i 5 kap. 5 §
NTL.
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3.3 Formen för uppgiftslämnandet
Mitt förslag: Uppgifter om näringsverksamhet skall lämnas på blankett enligt fastställt formulär eller på ADB-medium eller på annat
lämpligt sätt som RSV närmare anger.

EKO-kommissionens förslag: Överensstämmer i stort med mitt. Kommissionen föreslår även att inom ramen för det enhetliga uppgiftslämnandet skall uppgifterna under vissa förutsättningar få lämnas på blanketter
som t. ex. branschorganisationer själva framställer.
Remissinstanscrna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig i denna
fråga. Länsstyre/.w:n i Göteborgs och Bohuslän är tveksam till om uppgifter
skall få lämnas på blanketter som de skattskyldiga själva framställer. Ett
godkännande av RSV bör vara en förutsättning för att få använda särskilda blanketter. Fiircningen Sreriges 1axering.1Tl'\'isorer avstyrker att standardiserade räkenskapsutdrag skall kunna göras branschanpassade. Föreningen anser att man bör undvika att reducera den enhetlighet som standardiserade räkenskapsutdrag innebär genom olika detaljbestämmelser och undantag. Srerigcs .fiislighctsägan'.fi'irbund och l.antbrukarna.1· rik.~förbund är
positiva till möjligheten för branschorganisationer att utforma branschanpassade blanketter.
RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt förslag.
Rcmissinstanserna har inte uttalat sig särskilt i frågan.
Skälen för mitt förslag: Granskningsarbetet ställer krav på en hög grad
av enhetlighet med hänsyn till den stora ärendemängden och den begränsade tid som står till buds. Att uppgifterna om näringsverksamhet bör
lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av RSV på samma sätt
som gäller för alla andra uppgifter som skall lämnas i självdeklaration
råder det därför enligt min mening ingen tvekan om.
Det finns emellertid flera skäl att medge att uppgifterna lämnas på annat
än traditionellt sätt. En anpassning bör göras till den tekniska utvecklingen. Som tidigare nämnts bör granskningen i så stor utsträckning som
möjligt kunna ske med ADB-stöd. Om uppgifter bara lämnades på papper
skulle stora resurser få tas i anspråk för att klara registreringen av uppgifterna. För att undvika detta och för att underlätta för företagen, som
numera i stor omfattning sköter sin bokföring ADB-mässigt, bör de som så
önskar ges möjlighet att lämna sina räkenskapsutdrag på ADB-medium.
Det bör framhållas att möjligheten att lämna uppgifterna på ADB-medium
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innebär en stor fördel även för uppgiftslämnarna eftersom de därigenom
kan slippa en tyngande pappershantering. Dessutom medför ett lämnande
på ADB-medium att säkerheten i uppgiftslämnandet ökar i och med att
någon manuell bearbetning av uppgifterna inte behöver ske. Jag anser
dock inte att det skall vara fråga om ett helt papperslöst deklarationsförfarande. Även om räkenskapsutdraget lämnas på ADB-medium skall
huvudblanketten lämnas på fastställt formulär och undertecknas.
När det gäller EKO-kommissionens förslag att uppgifter under vissa
förutsättningar skall få lämnas på blanketter som branschorganisationer
själva framställer vill jag framhålla följande. Som jag nämnt tidigare
innehåller det kompletta räkenskapsschemat en mängd olika poster. För
många näringsidkare kommer det bara att bli aktuellt att lämna uppgifter
rörande endast ett fåtal av dessa poster. Det kant. ex. bero på att verksamheten bedrivs i begränsad omfattning eller att den har en sådan inriktning
att endast ett mindre antal uppgifter blir aktuella. Om detta gäller för en
större grupp näringsidkare eller en hel bransch kan det kanske vara lämpligt att utforma ett räkenskapsschema där man skalat bort alla poster som
inte blir aktuella för just denna grupp företag. En förutsättning för att få
använda en branschanpassad blankett bör emellertid vara att blanketten
fastställts av RSV. Om särskilda branschanpassade blanketter kommer att
utformas utgår jag ifrån att det sker inom ramen för det fullständiga
räkenskapsschemat.

Prop. 1990/91: 5

3.4 Revisionsberättelser
Mitt förslag: Revisionsberättelse~ som innehåller uttalande, upplysning eller anmärkning enligt 10 kap. 10 § aktiebolagslagen
(1975: 1385) eller enligt 4 kap. 10 § lagen (1980: 1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag skall ges in till skattemyndigheten. Är
det endast fråga om uttalande att årsredovisningen upprättats enligt
aktiebolagslagen eller att styrelseledamöter och verkställande direktör bör beviljas ansvarsfrihet skall dock revisionsberättelsen inte ges
in. Detsamma gäller uttalande enligt 10 kap. 10 § sjätte stycket
aktiebolagslagen.

RSV:s förslag: Överensstämmer delvis med mitt. RSV föreslår dessutom att ett s. k. revisorsintyg skall lämnas. Det innebär att företagets revisor
skall intyga att det råder överensstämmelse mellan i verksamheten förda
räkenskaper och det lämnade räkenskapsutdraget.
Remissinstanserna: Många remissinstanser har framfört kritik mot det
s. k. revisorsintyget. Kritikerna har framför allt hävdat att ansvaret för att
de lämnade uppgifterna är korrektil skall ligga på den skattskyldige och
inte övervältras på någon utomstående.
Skälen för mitt förslag: Enligt 2 kap. 22 § tredje stycket LSK skall
aktiebolag, ekonomisk förening och ömsesidigt försäkringsbolag avlämna
bestyrkt avskrift eller tryckt exemplar av revisionsberättelse som avgivits
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för beskattningsåret. Enligt lagen (1980: 1103) om årsredovisning m. m. i
vissa företag är revisorer i alla företag oavsett företagsform skyldiga att
avge en revisionsberättelse. Lagen omfattar således både handelsbolag och
mer omfattande bedriven enskild näringsverksamhet. En revisor har enligt
I0 kap. I0 § aktiebolagslagen och 4 kap. I 0 § lagen om årsredovisning
m. m. i vissa företag skyldighet att kontrollera att förelaget gör avdrag för
preliminär och kvarstående skatt enligt uppbördslagen. Vidare skall revisorn kontrollera att företaget låtit registrera sig till mervärdeskatt samt att
företaget betalar innehållna skatter, mervärdeskatt och socialavgifter i rätt
tid.
Om brister föreligger i något av dessa avseenden skall anmärkning göras
i revisionsberättelsen och denna skall genast sändas in till länsstyrelsen.
Det är uppenbart att revisionsberättelser med anmärkningar av ovan
angivet slag är av intresse för skattemyndigheten. Men också i de fall där
anmärkning, upplysning eller uttalande har gjorts av revisorn i revisionsberättelsen enligt I0 kap. I 0 § aktiebolagslagen eller 4 kap. I 0 § lagen om
årsredovisning m. m. i vissa företag av något annat skäl är den av intresse
för skattemyndigheten. Även i dessa fall fyller vad som sägs i revisionsberättelsen den för skattemyndigheten viktiga funktionen att uppmärksamhet riktas mot företag med bristfällig redovisning. Generellt sett krävs det
en djupare granskning för att avgöra om en revisorsanmärkning har någon
skattemässig effekt.
Av det som ovan sagts framgår att det finns ett berättigat intresse för
skattemyndigheten att få kännedom om att en revisor har avlämnat en
"oren'' revisionsberättelse. Däremot finns det inte något skäl att kräva att
alla företag skall ge in sina revisionsberättelser.
När det gäller revisorsintyg har jag viss förståelse för den kritik som
framförts mot förslaget i den delen. Ansvaret för att uppgifterna i självdeklarationen är korrekta bör inte övervältras på någon utomstående utan
ligga hos den skattskyldige. Jag lägger därför inte fram något förslag om
revisorsintyg.
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3.5 Dispens
Mitt förslag: Om det föreligger särskilda skäl får skattemyndighet på
ansökan av den deklarationsskyldige medge att de uppgifter som
skall lämnas ur räkenskaperna och som avser intäkter, kostnader,
bokslutsdispositioner. skatter och redovisat resultat får lämnas i
sammansatta poster.
Ett beslut om dispens får omfatta en period av tre år.
Skattemyndighetens beslut får överklagas till RSV.

EKO-kommissionens förslag: Alla företag som avslutar sina räkenskaper
med årsbokslut skall lämna uppgifter enligt ett standardiserat räkenskapsutdrag. Undantag frän uppgiftsskyldigheten görs endast för försäkringsrörelse. Försäkringsrörelse beskattas nämligen på ett väsentligt annorlunda
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sätt än andra företag. För dem som inte avslutar sina räkenskaper med
årsbokslut föreslås ett uppgiftslämnande som i hög grad överensstämmer
med det standardiserade räkenskapsutdraget. Detta uppgiftslämnande
överensstämmer emellertid också i hög grad med uppgiftsskyldigheten
enligt gällande rätt. Standardiserade räkenskapsutdrag kan i speciella fall
för vissa företag medföra problem, åtminstone under en övergångsperiod.
Skattechef skall därför kunna besluta om dispens från den föreslagna
uppgiftsskyldigheten under förutsättning att beslut om planmässig revision omfattar företaget.
Remissinst:mserna: Remissinstanserna nämner olika typer av företag
som bör undantas från det standardiserade räkenskapsschemat, bl. a. större företag, banker, finansbolag och försäkringsbolag.
Lantbrukarna.i· rik.~törbund och Sl'l!ll.l'ka byggnadsentrcprenörföreningen
förelår ett förenklat uppgiftslämnande för dem som inte klarar av att
lämna ett fullständigt räkenskapsutdrag.
RSV:s förslag: Någon generell undantagskrets skall inte finnas. De företag som inte kan lämna räkenskapsutdrag skall i stället få göra en enklare
sammanställning av uppgifter ur sin redovisning som inte behöver finnas i
själva alfårsredovisningen. Dispensen skall endast omfatta de delar av
räkenskapsschemat där verkligt behov av dispens föreligger. Företag som
har dispens skall lämna fullständiga uppgifter enligt balansräkningsschemat.
Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig i denna
del. Förslaget tillstyrks av liinsskaucmyndigheten i Jönköpings län. Rik.1·Jdrsiikringsrerkct framhåller betydelsen av att dispens inte skall kunna ges
frän uppgifter rörande kostnader för arbetskraft. Uppgifterna har betydelse vid fastställande av underlag för egenavgifter och av pensionsgrundande
inkomst för anlitad arbetskraft.
Skälen för mitt förslag: En likformig behandling av företagen från skattemyndigheternas sida förutsätter ett likformigt uppgiftslämnande. Deklarationsgranskningen underlättas av en likformig rapportering. Många av de
maskinella kontrollerna kan inte göras om vissa företag befrias från det
föreslagna uppgiftslämnandet.
Ett enhetligt uppgiftslämnande även för de största företagen och deras
dotterbolag medför en fördel ur planeringssynpunkt vid revision av koncerner. Räkenskapsutdragen kan många gånger innehålla uppgifter av
betydelse för inrikningen av revisionen.
Jag delar därför RSV:s bedömning att en generell undantagskrets - med
undantag av utländskt skadeförsäkringsföretag som driver försäkringsrörelse i Sverige - inte bör förekomma. Om särskilda skäl föreligger bör
dispens i stället kunna ges efter ansökan i varje enskilt fall.
Dispens bör kunna ges till företag som har sådan utformning av sin
redovisning att man inte utan stora svårigheter och förhållandevis stora
kostnader kan lämna begärda uppgifter i form av räkenskapsutdrag.
Utländska skadeförsäkringsföretag som bedriver försäkringsverksamhet
i Sverige beskattas på grundval av premieinkomsterna i Sverige. För dessa
företag anser jag att man kan göra ett generellt undantag utan att få de
negativa konsekvenser som annars kan befaras. Det bör enligt min mening
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vara tillräcklig! att företagen lämnar uppgifter om premieinkomsten
Sverige.
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3.6 Skatteregistret
Mitt förslag: De uppgifter som skall lämnas om näringsverksamhet
skall få registreras i skatteregistret.
En skattemyndighet skall endast ha åtkomst till sådana uppgifter
om näringsverksamhet som avser företag som beskattas hos myndigheten.

RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt.
Remissinstanscrna: Kammarrätten i Sundsra/I har inga erinringar mot
förslaget under förutsättning att den lagtext till vilken hänvisning görs
utformas så att registrets innehåll blir klart redovisat och avgränsat. Datainspektionen har inte några erinringar mot att bestämmelserna ändras på
det sätt RSV har föreslagit. FUD anser att skatteregisterlagen inte bör
ändras förrän en utvärdering gjorts av räkenskapsutdragen och dess verkan på en ADB-baserad bokföring.
Skälen för mitt förslag: Med uppgifterna om näringswrksamhet som
grund skapas förutsättningar för att bygga upp ett ändamålsenligt ADBtekniskt stödsystem för företagstaxeringen. Avsikten är också att kont roll verksamheten skall kunna styras mot väsentligheter mer än vad som
nu är fallet. Detta skall kunna ske på två sätt. För det första skall deklarationerna genomgå maskinella rimlighetskontroller. Dessa skall utformas
på sådant sätt att de deklarationer som klarar kontrollerna i princip inte
skall behöva bli föremål för några ytterligare åtgärder. Kontrollerna skall
vara lika för alla företag. Resurser som nu åtgår för manuell hantering
kommer därigenom att frigöras. För det andra skall möjligheterna förbättras till riktade insatser av olika slag. Om tillräckligt många uppgifter från
företagen finns ADB-registrerade kan de deklarationer som behöver
underkastas fördjupad kontroll väljas ut på maskinell väg. En väsentlig
förutsättning för detta är att räkenskapsuppgifterna registreras och är
åtkomliga via terminal. En utgångspunkt för det granskningssystem som
skall byggas upp är alltså att alla uppgifter skall kunna ADB-registreras.
Jag delar RSV:s uppfattning om att det i det nya uppgiftslämnarsystemet
med räkenskapsuppgifter kommer att finnas ett behov av att registrera fler
uppgifter i skatteregistret än i dag för genomförande av de maskinella
kontrollerna. Detta ställer, som RSV påpekat, krav på att åtkomsten görs
begränsad. Skatteförvaltningens ADB-system har ett behörighetssystem
som medger att man kan begränsa åtkomstmöjligheten till uppgifterna i
registret till endast de tjänstemän som har behov av uppgifterna. Dessutom föreligger enligt 9 kap. l § sekretesslagen ( 1980: I 00) s. k. absolut
sekretess for uppgifterna.
I 7 § 18 skatteregisterlagen finns en bestämmelse som innebär att många
uppgifter om näringsverksamhet vilka hämtas ur företagens inkomstdekla-

91

rationer vid den årliga taxeringen får föras in i skatteregistret. Denna
bestämmelse bör ändras så att det framgår att de uppgifter som nu är i
fråga får antecknas.
Vad beträffar den kritik som FUD framfört vill jag framhålla att FUD:s
beskrivning, att syftet med det nya uppgiftslämnandet skall vara att göra
det lättare för skattemyndigheterna att vid en revision och andra kontrollåtgärder komma åt information, inte är riktig. Syftet är i stället att genom
ADB-stöd på ett effektivt sätt sålla bort alla de deklarationer som det inte
finns någon anledning att djupgranska. Uppgiftslämnandet och registreringen av uppgifterna har inte någon inverkan på vilka uppgifter som är
åtkomliga vid en revision.
När det gäller den ökade möjligheten att använda ADB i skattekontrollen innebär ju denna i och för sig inte någon ändring i skyldigheten att
lämna uppgifter till ledning för egen taxering eller rätten för skattemyndigheterna att kontrollera att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts. Ändringen
ligger i stället däri att kontrollen kan göras effektivare än hittills. Sådana
kontroller som på grund av bristande personella resurser tidigare inte har
kunnat ske i önskvärd utsträckning kan med ett vidareutvecklat ADB-stöd
företas i större omfattning. En sådan utveckling ligger i linje med strävandena mot ökad rättvisa och likformighet vid taxeringen.
Vad beträffar åtkomsten till de räkenskapsuppgifter som skall registreras
delar jag RSV:s uppfattning att den bör begränsas till uppgifter som gäller
företag som beskattas i länet. Skulle det när systemet tillämpats en tid
emellertid visa sig att ett starkt behov föreligger av åtkomstmöjlighet över
länsgränserna får en förnyad prövning göras i detta avseende.
Det bör framhållas att datainspektionen i sitt remissyttrande över RSV:s
skrivelse gör bedömningen att den föreslagna registreringen inte kan antas
leda till otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet, med hänsyn
till att uppgifterna hänför sig till juridiska personer och till fysiska personer endast i deras egenskap av näringsidkare, och mot bakgrund av regleringen om bl. a. möjligheterna till åtkomst, behörighet, utlämnande och
sekretess.
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3.7 Genomförande m. m.
Mitt förslag: Det nya uppgiftslämnandet skall gälla fr. o. m. 1992 års
taxering. Företag som avslutar sina räkenskaper med årsbokslut får
dock vid taxeringen 1992 i stället för att lämna uppgifter enligt 2
kap. 19 §första stycket LSK lämna de uppgifter som avses i 2 kap.
22 §samma lag i nu gällande lydelse.

RSV:s förslag: Uppgiftsskyldigheten måste vara fastlagd innan det första
räkenskapsår för vilket uppgifterna skall lämnas har påbörjats.
Remissinstanserna: Många remissinstanser framhåller att det är viktigt
att beslutet om ett nytt uppgiftslämnandc fattas i god tid före ikraftträdandet så att företagen får tid att förbereda sig och att skatteförvaltningen ges
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tillfälle att informera om det nya uppgiftslämnarsystemet. Småforetagens
Riksorgani.sation har framhållit att förslaget kan medföra ökade kostnader
för företagen eftersom de kan komma att behöva anlita revisorer i större
utsträckning än i dag.
Skälen för mitt förslag: Mot bakgrund av att ett riksdagsbeslut om det
nya uppgiftslämnandct inte kan komma förrän under hösten 1990 finns
anledning att ha ett genomförande med ett visst mått av frivillighet för
taxeringsåret 1992. Den bör avse företag som avslutar sina räkenskaper
med årsbokslut, dvs. enskilda näringsidkare vars årliga bruttoomsättningssumma normalt inte understiger 20 basbelopp, aktiebolag, handelsbolag
och ekonomiska föreningar. Dessa bör det första året som det nya uppgiftslämnarsystcmet skall tillämpas, taxeringsår 1992, i stället för att lämna uppgifter som avses i 2 kap. 19 § första stycket LSK få lämna de
uppgifter som avses i 2 kap. 22 § samma lag i den nu gällande lydelsen.
När det däremot gäller de som inte avslutar sina räkenskaper med
årsbokslut. dvs. enskilda näringsidkare med en bruttoomsättningssumma
som normalt understiger 20 basbelopp, är min bedömning att dessa bör
kunna lämna uppgifter enligt det nya systemet redan vid 1992 års taxering.
För dessa näringsidkare innebär det nya uppgiftslämnandet en ganska liten
förändring. Skulle det trots detta av någon anledning för någon i denna
grupp innebära betydande svårigheter att lämna uppgifter enligt 2 kap.
19 § första stycket LSK finns ju möjligheten att ansöka om dispens enligt
bestämmelserna i 19 §sista stycket.
Genom det nu beskrivna sättet för ikraftträdande tillgodoses många
företags, RSV:s och flera remissinstansers önskemål om att ett beslut om
nytt uppgiftslämnande bör fattas innan det räkenskapsår börjat för vilket
det nya uppgiftslämnandet skall tillämpas. För de enskilda näringsidkare
som har brutna räkenskapsår med början I juli 1990 eller I september
1990 och som dessutom har en bruttoomsättning som normalt understiger
20 basbelopp kommer beslutet om det nya uppgiftslämnandet efter det att
räkenskapsåret börjat. För denna kategori kommer det emellertid, som
nyss nämnts, inte att bli frågan om någon stor förändring i uppgiftslämnandet.
När det gäller kostnaderna för de skattskyldiga kan nämnas att även om
det för vissa blir aktuellt att lämna fler uppgifter än i dag blir det för de
flesta enklare att lämna uppgifterna. Uppgifterna kan normalt hämtas
direkt från redovisningen och kan utan bearbetning föras över till räkenskapsschemat. RSV har tillsammans med FUD bedömt frågan om företagens kostnader. Därvid konstaterades att någon meningsfull beloppsmässig beräkning inte gick att göra. Det ansågs emellertid att kostnaderna för
företagens totala uppgiftslämnande inte borde öka genom införandet av
standardiserade räkenskapsscheman och övriga ändringar i uppgiftsskyldigheten. Möjligheterna att få lämna uppgifter maskinellt bedömdes medföra att totalkostnaderna på längre sikt kan komma att minska.
Vad beträffar kostnaderna för det allmänna kan följande sägas. RSV har
beräknat de totala kostnaderna för utvecklingsarbete till 20 miljoner kr.
och därutöver resurser motsvarande ca 70 årsarbetskrafter avseende
främst registreringspersonal. Behovet av registreringspcrsonal bedömdes
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dock kunna minska om möjligheten att lämna räkcnskapsuppgifterna på
ADB-medium utnyttjas. RSV har vidare uppgett att när systemet med den
förenklade självdeklarationen trimmats in frigörs registreringskapacitet
varvid behovet av resurstillskott kan bli väsentligt mindre än 70 årsarbetskrafter.
Den förenklade självdeklarationen har nu funnits så länge att systemet
bör ha trimmats in ordentligt. Med hänsyn härtill bör resursbehovet, som
RSV påpekat, kunna bli väsentligt lägre. Enligt min bedömning bör behovet av registreringspersonal samt behovet av resurser för utveckling av
uppgiftslämnandet kunna rymmas inom skatteförvaltningens ordinarie
medclsramar.
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4 Övriga frågor om uppgiftslämnande för taxering
4.1 Uppgifter om skattepliktig intäkt av tjänst
Mitt förslag: Den som utgett lön, arvode, andra ersättningar eller
förmåner som utgör skattepliktig intäkt av tjänst skall lämna kontrolluppgift.
Har ersättningen eller förmånen utgetts av fysisk person eller
dödsbo och utgör den inte omkostnad i näringsverksamhet, behöver
kontrolluppgift för ersättning eller förmån som under året tillsammans understiger I 000 kr. lämnas först efter föreläggande av skattemyndighet.

Skälen för mitt förslag: l princip är den som utgett lön, arvode eller
andra ersättningar eller förmåner skyldig att lämna kontrolluppgift för den
som hos den uppgiftsskyldige innehaft anställning eller utfört tillfälligt
arbete eller fått pension, periodiskt utgående ersättning eller annan förmån. Kontrolluppgiftsskyldigheten för fysiska personer som är arbetsgivare är emellertid begränsad till de fall då skyldighet att göra avdrag för
preliminär skatt enligt UBL föreligger eller fall där ersättningen eller
förmånen utgått i verksamhet som han bedrivit. Någon kontrolluppgiftsskyldighet gäller i regel inte i fråga om ersättning eller förmån som utgör
intäkt av näringsverksamhet för mottagaren om inte ett s. k. likställighetsavtal har träffats. Därutöver finns det en del ytterligare undantag från
skyldigheten att i kontrolluppgift ta upp vissa ersättningar som jag återkommer till i det följande (avsnitt 4.2).
De nuvarande reglerna innebär bl. a. att en fysisk person som betalat ut
lön men inte är skyldig att göra preliminärskatteavdrag enligt reglerna i
UBL. inte heller är skyldig att lämna kontrolluppgift på den utbetalda
ersättningen. Detta gäller trots att skyldighet att betala socialavgifter föreligger så snart ersättningen överstiger I 000 kr.
Vidare torde inte skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligga i de fall
där en förmån har utgetts av någon som inte står i ett arbetsgivarförhållande till den som tar emot förmånen. Så kan vara fallet när en skattskyldig är
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anställd av ett företag inom en koncern men uppbär förmån av ett annat
företag inom koncernen. Det är också - med lagtextens nuvarande utformning - tveksamt om t. ex. en personalstiftelse som utgett förmåner är
skyldig att lämna kontrolluppgift. Ett annat exempel där den som uppbär
förmånen inte kan sägas ha utfört något arbete är då en idrottsman fått
ersättning av ett företag för att t. ex. ha företagets dekaler på sin bil. Även
vad gäller tävlingsvinster, som ju efter skattereformen utgör skattepliktig
inkomst om de utgår kontant eller värdet överstiger 0,0 I basbelopp och det
inte är fråga om minnesföremål. framgår det inte helt klart av lagtexten att
kontrolluppgiftsskyldighet föreligger.
Ett av huvudsyftena med skattereformen är att skapa en neutral beskattning av arbetsinkomster så att alla typer av ersättningar beskattas likformigt. Mot den bakgrunden anser jag det angeläget att kontrolluppgiftsskyldigheten träffar samtliga ersättningar och förmåner som utgör skattepliktig
intäkt av tjänst. De nuvarande bestämmelserna är utformade på sådant
sätt att det är tveksamt om skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger i
flera fall där en uppgiftsskyldighct ter sig rimlig och befogad. En mer
generell regel om uppgiftsskyldighet, kompletterad med undantag för de
situationer då någon skyldighet att utan föreläggande lämna uppgift inte är
motiverad, underlättar för uppgiftslämnarna att bedöma om uppgiftsskyldighet föreligger. Jag anser därför att bestämmelsen bör få en mer generell
utformning så att skyldighet att lämna kontrolluppgift i princip alltid
föreligger när det är fråga om skattepliktig intäkt av tjänst.
För att inte en utökad kontrolluppgiftsskyldighct skall bli alltför betungande för fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet anser jag
att skyldigheten att utfärda kontrolluppgifter i dessa fall bör begränsas till
belopp som uppgår till I 000 kr. eller mer. Därigenom får man också en
överensstämmelse med den beloppsgräns som gäller för skyldigheten att
betala socialavgifter. Har preliminär skatt innehållits bör dock kontrolluppgift alltid lämnas.
Mina förslag föranleder ändringar i 3 kap. 4 och 5 §§ LSK.
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4.2 Uppgifter om kostnadsersättningar
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Mitt förslag: Traktamentsersättning och ersättning för resa med
egen bil i tjänsten som understiger eller motsvarar schablonbelopp
behöver inte redovisas i den skattskyldiges självdeklaration. Arbetsgivaren skall i kontrolluppgift ange att sådan ersättning betalats ut
men inte beloppets storlek. Om det utbetalda beloppet överstiger
schablon skall den överskjutande delen redovisas särskilt för sig.
Kostnadsersättning för logi vid tjänsteresa motsvarande den faktiska utgiften behöver inte redovisas i självdeklarationen. Det skall i
kontrolluppgift anges om sådan kostnadsersättning betalats ut. Detsamma gäller för kostnadsersättningar för resa i tjänsten med allmänt kommunikationsmedeL hyrbil eller taxi och representationsersättning.
Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den kontrolluppgiftsskyldige lämna uppgift även om de utbetalda beloppens storlek.

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt.
Remissinstanserna: Förslaget har fått ett positivt mottagande av flertalet
remissinstanser.
Skälen för mitt förslag: Skattereformen innebär förenklingar av traktamentsreglerna. Avdraget vid endagsförrättningar har slopats. För tjänsteresor med övernattning gäller att avdraget för merkostnader för måltider
och småutgifter skall motsvara traktamentet om detta hålls inom vissa beloppsramar. Avdragsschablonen är. under förutsättning att inte tjänsteresan
varar längre än tre månader. 150 kr. per dag för skattskyldiga som uppburit
traktamente.Avdrag för logikostnad medges med den faktiska utgiften. Kan
den skattskyldige inte styrka någon logikostnad men har han uppburit traktamente medges avdrag med 75 kr. Vad gäller avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utom riket föreslås nuvarande principer för avdragsberäkningen behållas i stort oförändrade.
Kostnadsersättningar till anställda i offentlig tjänst blir genom förslagen
skattepliktiga. Avdrag får göras för däremot svarande kostnader på samma
sätt som gäller för privatanställda. Ersättningar skall således i princip tas
upp som intäkt och avdrag medges för de uppkomna kostnaderna.
Beräkningen av preliminär skatt på traktamentsersättning har kopplats
samman med de föreslagna avdragsschablonerna på motsvarande sätt som
tidigare föreskrivits beträffande ersättning för resa med egen bil i tjänsten.
Traktamentsersättning som uppgår till högst schablonbeloppet och ersättning för logikostnad motsvarande den faktiska utgiften ingår inte i underlaget för beräkning av preliminär skatt.
LSK innehåller för närvarande utförliga regler om hur resekostnads- och
traktamentsersättningar skall redovisas i kontrolluppgiften. De offentliganställda har tidigare inte alls berörts av dessa regler. Inte heller de
arbetsgivare som av skattemyndigheten fått dispens vad gäller kontrolluppgiftsskyldighet för tjänsteresor inom Sverige har behövt redovisa beloppen i kontrolluppgiften, utan det har räckt med att genom en kryssmar-
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kering anmärka att traktamente utgått. De anställdas självdeklarationer
innehåller i sådana fall inte några uppgifter om traktamenten och mot dem
svarande avdrag (tyst kvittning).
De förenklade traktamentsreglerna innebär att det finns förutsättningar
för att också förenkla redovisningen av traktamentsersättningarna för
samtliga uppgiftsskyldiga. Reglerna är så lättillämpade att varje arbetsgivare bör kunna hantera dem på ett riktigt sätt. Det är tillräckligt att
arbetsgivaren på kontrolluppgiften anger att traktamente har betalats ut.
Uppburna ersättningar motsvarande schablonbelopp och mot dem svarande avdrag behöver inte heller redovisas i självdeklarationen utan tyst
kvittning kan ske.
Överstiger utbetald ersättning schablonavdraget gäller för överskjutande
belopp både att arbetsgivaravgifter skall tas ut och att preliminär skatt skall
innehållas. Det finns därför skäl att, utöver vad jag framförde i lagrådsremissen, föreskriva att överskjutande belopp skall tas upp i en särskild post
i kontrolluppgiften. En sådan ordning torde öka den skattskyldiges möjligheter att själv kontrollera riktigheten av de uppgifter som lämnas till skattemyndigheten. Däremot kan uppgifter om antal dagar m. m. avvaras.
Vill den skattskyldige yrka högre avdrag än med schablonbelopp måste
han visa att den sammanlagda kostnadsökningen vid tjänsteresor i anställningen under beskattningsåret varit större än summan av schablonavdragen. I sådana fall måste naturligtvis de uppburna ersättningarna redovisas.
RlNK:s överväganden om förenklade förfaranderegler tog sikte på tjänsteresor inom Sverige. Någon avgörande skillnad för tjänsteresor utom
Sverige finns emellertid inte enligt min mening. Avdrag medges vid sådana tjänsteresor för faktisk logikostnad och ett s. k. normalbelopp som, vad
gäller resor i enskild tjänst, fastställs av RSV för varje land. För statligt anställda regleras utlandstraktamentena i utlandsresereglementet
( 1953: 666 ). De normalbelopp RSV fastställer överensstämmer med storleken på utlandstraktamentena för olika länder enligt utlandsresereglementet. Preliminär A-skatt beräknas endast till den del ersättningen överstiger
belopp som kan anses motsvara största normala ökning i levnadskostnaden under ett dygn i förrättningslandet. Jag anser därför att redovisningen
av traktamentet kan ske på samma sätt vid utlandsresor som vid resor
inom Sverige.
Den föreslagna ordningen medför att redovisningen av traktamentsersättningar och ersättningar för logikostnader får kontrolleras genom revisioner hos arbetsgivaren i stället för vid kontroll av arbetstagarens deklaration. Detta innebär dock inte någon reell minskning av kontrollmöjligheterna. Skattemyndighetens möjligheter att i löntagarnas deklarationer
verkligen kontrollera beskattningen av traktamenten är begränsade. Kontrollen inskränker sig normalt till en avstämning av deklarationen mot
arbetsgivarens kontrolluppgift. Det är alltså i praktiken så redan i dag att
det är arbetsgivarens bedömning av tjänsteresorna och traktamentsersättningarna som blir avgörande. En effektiv kontroll av traktamentsbeskattningen måste med nödvändighet rikta sig mot arbetsgivarna och de uppgif-
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ter de lämnar. Därigenom kan man också komma tillrätta med mer systcmatiska fel i uppgiftslämnandct som berör många skattskyldiga.
Ersättning för resa med cgl'.n bil i tjänsten bör behandlas på motsvarande sätt som traktamentsersättning i deklaration och kontrolluppgift.
Kostnadsersättning som den skattskyldige fått av sin arbetsgivare motsvarande gjorda utlägg för resa i tjänsten med allmänt kommunikationsmedel eller taxi eller representationsersättning som inte överstiger 500 kr.
behöver enligt nuvarande regler (3 kap. 5 § första stycket 9 LSK) inte
redovisas i kontrolluppgift förrän efter föreläggande.
Med resa med allmänt kommunikationsmedel bör enligt min mening
jämställas färd med hyrbil. Vad gäller representationsersättning motsvarande gjorda utlägg anser jag att den nuvarande gränsen på 500 kr. kan
slopas. Även redovisningen av ersättningar av detta slag bör kunna begränsas i kontrolluppgiften. Någon redovisning i deklarationen behövs inte
heller utan ersättningar och kostnader kan kvittas.
Vad gäller övriga kostnadsersättr.ingar föreslår jag inte någon ändring.
De skall således även fortsättningsvis redovisas i såväl kontrolluppgift som
deklaration.
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4.3 Uppgifter om ränta till utlandet
Mitt förslag: Kontrolluppgift om räntor m. m. skall lämnas även för
personer bosatta i utlandet.

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande regler anses skyldigheten att
lämna kontrolluppgifter om räntor enligt reglerna i 3 kap. 22-26 §§ LSK
vara begränsad till personer bosatta i Sverige.
Bedömningen av om en skattskyldig skall i skatterättsligt hänseende
anses vara bosatt i Sverige kan vara svår. En person som till ränteutbetalaren uppger att han har en utländsk adress och är bosatt i utlandet kan i
själva verket vara bosatt i Sverige. Avgörandet i frågan om bosättning bör
därför överlämnas till skattemyndigheten, vilket blir fallet om kontrolluppgift skall lämnas oavsett var personen är bosatt. Härigenom fäs också
underlag för att från svensk sida förbättra informationsutbytet med andra
stater inom skattckontrollområdet. Jag föreslår därför att kontrolluppgift
enligt reglerna i 3 kap. 22- 26 §§ LSK även skall lämnas för personer bosatta
i utlandet. Mitt förslag medför ett tillägg i 3 kap. 63 § lSK.
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4.4 Uppgifter om koncernförhållanden

Prop. 1990/91: 5

Mitt förslag: Ett dotterföretag skall i sin allmänna självdeklaration
lämna vissa uppgifter rörande moderföretaget. Det gäller uppgifter
om namn och organisationsnummer för moderföretag jämte aktieeller andelsinnehav med angivande av röstvärde samt, i förekommande fall. uppgifter om namn och organisationsnummer för dettas
moderföretag.
De av dotterföretaget lämnade uppgifterna samt uppgifter om
antal årsanställda i koncernen. totalt resp. i Sverige, koncernomsättning och koncernbalansomslutning för konccrnmoderföretag får föras in i centrala skatteregistret.
Skattemyndigheterna får ha terminalåtkomst till uppgifterna.

RSV:s förslag: Överenstämmer - såvitt nu är ifråga - i huvudsak med
mitt.
Remissinstanserna: Förslaget godtas av flertalet remissinstanser. Det avstyrks dock av fört!tagens uppg(tislämnardelt!gation.
Skälen för mitt förslag: För att i första hand genom revisioner förbättra
kontrollnivån m. m. avseende främst de största förerngen har riksdagen för
de senaste åren anslagit särskilda medel. Som jag tidigare nämnt pågår sedan
en tid också en förskjutning av skatteförvaltningens kontrollverksamhet
mot företagssektorn. Den ändrade inriktningen innebär framför allt att en
större del av kontrollresurserna ägnas åt de största koncernerna efter fasta
planer. De största koncernerna som kommer att omfattas av samordnade
planmässiga revisioner under RSV:s ledning uppgår till cirka 200 koncernmoderföretag med cirka 7 400 dotterföretag.
Planeringen och genomförandet av koncernrevisioner underlättas i hög
grad om skatteförvaltningen har tillgång till aktuella uppgifter om vilka
företag som ingår i en koncern och relationen dem emellan. Här kan kvaliteten på uppgifterna förbättras genom att berörda företag årligen lämnar
relevanta uppgifter. Genom att i det centrala skatteregistret föra in grundläggande uppgifter om koncernföretag kan skatteförvaltningen på ett smidigt sätt vidare fä ett tillförlitligt och aktuellt underlag för att bedöma vilka
koncerner och däri ingående företag som skall granskas, vilka skattemyndigheter som skall utföra granskningen och vilka resurser som krävs för
detta.
Jag ansluter mig till RSV:s förslag om att dotterföretag bör bli skyldigt
att i sin allmänna självdeklaration lämna uppgift om namn och organisationsnummer för moderföretag jämte aktie- eller andclsinnehav med angivande av röstvärde samt. i förekommande fall. uppgifter om namn och
organisationsnummer för dettas moderföretag. samt att uppgifterna förs in
i centrala skatteregistret. Jag ansluter mig även till RSV:s förslag om att för
kom:ernmoderföretag uppgifter om antal årsanställda i koncernen totalt
resp. i Sverige. koncernomsättning och koncernbalansomslutning förs in i
centrala skatteregistret. De sistnämnda uppgifterna är av stor betydelse för
samordade planmässiga revisioner. Registreringen kommer endast att avse
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juridiska personer. Uppgifterna är inte av integritetskänslig natur; samtidigt
fyller det ett praktiskt behov att ha uppgifterna lätt tillgängliga. RSV och
skattemyndigheten i länet bör ha terminalåtkomst till uppgifterna.
Det kan nämnas att RSV även föreslagit en utökad uppgiftsskyldighet för
bl. a. företag med s. k. intressegemenskap. RSV:s förslag i denna del övervägs inte i detta sammanhang.
Mitt förslag kräver ändringar i LSK. Där bör bestämmelser om uppgiftsskyldighct för dotterföretag tas in i 2 kap. 16 *· Vidare kräver förslaget
ändringar i 7 och 10 **skatteregisterlagen.
Den föreslagna bestämmelsen om uppgiftsskyldighctcn för dotterföretag
bör tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
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5 Preliminär skatt på avkastning av kapital m. m.
5.1. Skyldighet att betala preliminär skatt på räntor och
utdelningar
Mitt förslag: Fysisk person som är bosatt i Sverige och svenskt
dödsbo skall betala preliminär skatt med 30% på ränta och utdelning beträffande vilken kontrolluppgift skall lämnas.
På ränta på allemansparande och bonusränta på ungdomsbosparandc samt utdelning från allemansfond skall preliminärskatt betalas
med 20%.

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt.
Remissinstanserna: Många remissinstanser kritiserar förslaget under
åberopande av att det skulle uppkomma olika svårlösta praktiska problem.
llank,{<irrningrn m. fl. påpekar att eftersom kontrolluppgiftsskyldighet redan föreligger kan det ifrågasättas om den föreslagna ordningen över
huvud taget medför någon nytta för samhället. RSV föreslår att möjligheterna att i stället ta ut en 30-proccntig definitiv källskatt utreds.
Skälen för mitt förslag: Genom skattereformen ändras kapitalbeskattningen på ett genomgripande sätt. En proportionell 30-procentig statlig
skatt skall tas ut på inkomst inom det utvidgade inkomstslaget kapital. Det
nuvarande s. k. sparavdragct på I 600 kr. avskaffas och grundavdrag skall
inte längre medges i fråga om kapitalinkomster. Skatt kommer därmed att
utgå på all avkastning av kapital.
Konstruktionen av den nya kapitalbeskattningen gör att man med tämligen enkla medel kan utveckla vårt uppbördssystem så att den preliminära
skatten bättre än i dag överensstämmer med den slutliga skatten. Om
preliminär skatt tas ut med 30% på ränte- och utdelningsinkomster. kommer sålunda överensstämmelse mellan preliminär och slutlig skatt att
uppnås såvitt gäller sådana inkomster.
Den nya kapitalbeskattningen innebär också att många, främst barn.
som för närvarande inte behöver betala någon skatt på avkastning kommer
att få göra det. Detta beror på att något sparavdrag eller grundavdrag inte
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kommer att medges. Med oförändrade förfarandereglcr skulle de också bli
skyldiga att deklarera varje år liksom att själva verkställa inbetalning av
skatten.
RINK:s förslag om preliminär skatt på räntor och utdelningar ligger i
linje med syftet med källskattesystemet och medför att den som endast har
sådana kapitalinkomster kan slippa både att deklarera och att själv betala
in skatten på avkastningen. Jag ansluter mig därför till huvuddragen i
förslaget.
RSV har förespråkat en definitiv källskatt på räntor och utdelningar, en
punktskatt. Att som då förutsätts hålla den beskattningen helt i sär från
kapitalbeskattningen i övrigt går inte. Inkomsträntor och utdelningar skall
beskattas bara i den mån de överstiger ränteutgifter, reaförlustcr och
tomträttsavgäld. Den av RSV förslagna ordningen nödvändiggör därför
exempelvis bestämmelser om restitution och ett särskilt rapporteringssystem för avdrag för utgiftsräntor med hänsyn till att avdraget under vissa
förutsättningar skall begränsas till 70% (3 § 2 mom. SIL). Även om sådana
praktiska problem kunde bemästras ifrågasätter jag det lämpliga i att bryta
ut beskattningen av kapitalinkomsterna till ett särskilt system. Inkomsttaxeringen skulle då inte ge någon rättvisande bild av de skattskyldigas ekonomiska förhållanden, något som behövs i olika sammanhang,
t. ex. när bidrag av olika slag söks. Med hänsyn härtill är jag i dag inte
beredd att godta förslaget om en definitiv källskatt på räntor och utdelningar.
Jag delar RINK:s uppfattning att preliminär skatt endast bör tas ut på
avkastning beträffande vilken kontrolluppgifter lämnas. Kontrolluppgifter
skall lämnas av VPC, riksgäldskontoret. fondkommissionärer. banker och
andra som ·yrkesmässigt bedrivit inlåning eller på annat sätt yrkesmässigt
ombesörjt att pengar blivit räntebärande. Räntebetalningar från en privatperson berörs således inte av förslaget.
Kontrolluppgifter skall lämnas för den som mottagit eller gottskrivits
ränta. Undantag har dock föreskrivits i fråga om banker, hypoteksinstitut.
försäkringsföretag. aktiebolag, eller föreningar eller stiftelser som har tilldelats organisationsnummer. Att dessa undantag gjorts beror på att kontrolluppgiftsskyldigheten annars skulle bli alltför omfattande och att företag i regel inte skulle kunna taxeras för sina kapitalinkomster endast på
grundval av kontrollupgifter. Uppgiftsskyldigheten avser således främst
fysiska personer.
Även när det gäller skyldigheten att göra avdrag för preliminär skatt är
det enligt min mening lämpligt att begränsa sig till i första hand fysiska
personer. Juridiska personer utom dödsbon betalar B-skatt och debiteringen av denna innefattar också skatten på kapitalinkomster. Detsamma
gäller i och för sig också fysiska personer med B-skatt, exempelvis enskilda
näringsidkare. Det skulle emellertid uppkomma administrativa svårigheter för bankerna m. tl. med regler där skillnad görs inom gruppen fysiska
personer beroende på skatteform. Det förhållandet au fysiska personer
som betalar B-skatt vid sidan härav också skall betala preliminär skatt på
kapitalavkastning bör i stället beaktas vid debiteringen av B-skatt. Vid
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kommande B-skattedebiteringar bör alltså hänsyn tas till att preliminär
skatt om 30% tas ut pd merparten ränte- och utdelningsinkomster.
Jag föreslår således att preliminär skatt skall tas ut med 30%1 på ränta
och utdelning som utbetalas till eller gottskrivs en fysisk person eller
dödsbo av den som är skyldig att lämna kontrolluppgift om räntan eller
utdelningen. I fråga om ränta på allemanssparande och bonusränta på
ungdomsbosparande samt utdelning på andel i allemansfond hör dock preliminärskatteuttaget vara lägre. Efter skattereformen kommer två tredjedelar av sådana räntor och utdelningar att beskattas (2 och 3
lagen
(1988: 84 7) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande). 30% av två tredjedelar motsvarar en skatt på 20%. Uttaget av preliminär skatt bör vara detsamma.
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5.2 Avkastning på utländska värdepapper
Mitt förslag: Preliminärskatteuttaget på räntor och utdelningar på
utländska värdepapper skall vara sådant att det tillsammans med
vad som dragits av för skatt i utlandet uppgår till 30%.

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt.
Rcmissinstanscrna: Srenska ba11k.f0re11inge11 m..fl. har ställt sig avvisande till förslaget. Det framhtills att gällande dubbelbeskattningsavtal i förening med den föreslagna regeln i många fall skulle innebära att för mycket
preliminär skatt drogs samt att svårigheter skulle uppstå att avgöra vilken
valutakurs som skall användas vid de olika skatteavdragen.
Skälen för mitt förslag: Avkastningen på utländska värdepapper kan
vara föremål för beskattning också i utlandet. Vid beskattningen i Sverige
erhålls emellertid normalt avräkning för den utländska skatt som belöper
på avkastningen. Ett uttag av preliminär skatt efter 30 % skulle därför i regel
innebära ett överuttag av skatt. Om så mycket betalas. att beloppet tillsammans med den avdragna utländska skatten på avkastningen uppgår till 30 %
kommer normalt den slutliga skatten på avkastningen att överensstämma
med den slutliga. Uttaget av preliminär skatt bör därför begränsas på det
sättet.
Skatt bör inte innehållas om Sverige enligt dubbelbeskattningsavtal med
det land varifrån avkastningen kommer helt har avstått ifrån beskattningsrätten (exempt-metoden). Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalen används emellertid i allmänhet den s. k. "credit oftax"-metoden i fråga
om utdelningar och räntor. Metoden kan ibland leda till att preliminär
skatt enligt vad jag här förordat dras med för lågt belopp i Sverige. Detta
blir fallet om den skattskyldige inte har ansökt om nedsättning av den
utländska skatten i utlandet och utländsk skatt därför har innehållits med
ett högre belopp än vad som är 91edgivet i dubbelbeskattningsavtal med
det landet. Ett annat skäl till att preliminärskatteuttaget i Sverige kan bli
för lågt är att avräkning inte alltid medges för hela den utländska skatten.
Det är nämligen bara mot skatt som hänför sig till de inkomster på vilka
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·den utländska skatten utgått som avräkning får ske. Om den skattskyldige
har lånat pengar för att investera i utländska aktier har han också utgiftsräntor som skall dras från utdelningen innan den skatt som hänför sig till
utdelningen räknas fram.
Men normalt bör ett preliminärskatteuttag som beräknas med hänsyn
till innehållen utländsk skatt leda till att preliminär skatt tas ut med rätt
belopp.
Med anledning av invändningen från bankhåll om osäkerheten kring
frågan om tillämplig valutakurs vill jag framhålla att självfallet skall den
kurs användas som gällde då utbetalningen eller gottskrivningen skedde.
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5.3 Skyldighet att uppge personnummer
Mitt förslag: En skyldighet införs att ange personnummer när konto
öppnas i bank eller pengar annars placeras för förräntning hos någon
som är kontrolluppgiftsskyldig beträffande räntan eller skuldförbindelse för den allmänna marknaden anskaffas.

RINK:s förslag: RINK har föreslagit en ovillkorlig skyldighet för den
kontrolluppgiftsskyldige att upplysa om personnummer.
Remissinstanserna: Förslaget har kritiserats av vissa remissinstanser. På
bankhåll anses att det inte kan införas en ovillkorlig skyldighet att ange
personnummer eller organisationsnummer i kontrolluppgift beträffande
innehavare av konto med mindre en särskild lagstiftning införs om att
svenska medborgare skall vara skyldiga att till den som skall lämna kontrolluppgift ange personnummer och att styrka uppgiften.
RSV påpekar att det kan bli svårt att identifiera de personer som skall
gottskrivas den preliminära skatten. I dag kan många kontrolluppgifter
inte tas in i skatteregistret bl. a. pä grund av felaktiga eller utelämnade
personnummer.
Skälen för mitt förslag: Ett sådant system som jag nu har föreslagit
förutsätter - åtminstone om skattemyndigheterna skall kunna få en heltäckande bild av inkomst- och skatteförhållandena och återge den t. ex. på
slutskattesedeln - att den innehållna skatten kan gottskrivas rätt person.
Detta förutsätter i sin tur att personnummer anges i kontrolluppgiften på
samma sätt som sker beträffande preliminär skatt som dragits av från lön
och annan arbetsersättning.
Redan i dag föreskrivs (3 kap. 57 § LSK) att kontrolluppgifter skall
innehålla uppgift om personnummer för den som uppgiften avser. I de fall
personnummer inte kan anges. får i stället mottagarens födelsetid anges.
RSY har i sitt remissvar uppgett att ca 0.5 milj. (av totalt ca 13.7 milj.)
kontrolluppgifter om avkastning för taxeringsåret 1989 saknade personnummer eller inte hade rätt personnummer angivet. Det rör sig nästan
uteslutande om kontrolluppgifter på räntor.
Om personnummer saknas på en kontrolluppgift om ränta finns det risk
för att kontrolluppgiften inte kan paras ihop med mottagaren. Så är ofta
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fallet för närvarande. Kontrolluppgiften fyller då inte sin funktion att för
den som lämnar en förenklad självdeklaration utgöra underlag för taxeringen och för andra skattskyldiga för kontroll av att avkastningen tas upp
i deklarationen. I ett system med preliminär skatt på avkastning skulle
detta emellertid göra mindre än i dag. Om exempelvis den skattskyldige
underlåter att deklarera avkastningen slipper han ändå inte beskattning
eftersom preliminär skatt redan har dragits och inte kan tillgodoräknas när
kontrolluppgiften inte går att hänföra till mottagaren.
I två situationer skulle den enskilde emellertid kunna göra rättsförluster.
Den ena föreligger när han har underskott av kapital som ger rätt till
skattereduktion enligt 2 § 4 mom. UBLjämfört med 3 § 14 mom. SIL i den
lydelse dessa parafgrafer har fått genom skattereformen och skatten på hans
andra inkomster tillsammans med fastighetsskatt inte förslår till skattereduktionen. Den andra situationen är att den enskilde har utgiftsräntor överstigande 100000 kr. (i vissa fall 10000 kr.) och därför intresse av att från
dessa kunna räkna av inkomsträntor för att inte drabbas av en inte avsedd
begränsning i avdragsmöjligheterna.
I dessa båda fall skulle den enskilde alltså kunna förlora på att inte ta
upp sin inkomstränta i deklarationen och därigenom kunna tillgodoräknas
den preliminära skatten. Han har således - förutom skyldighet enligt LSK
att ta upp räntan - i sådana fall ett eget intresse av att redovisa räntan och
den avdragna preliminära skatten. En kontrolluppgift som saknar personnummer men har rätt adress kan mycket väl nå den enskilde som i så fall
inte skall ta upp avkastningen om han lämnar förenklad självdeklaration.
Om skattemyndigheten inte hänför kontrolluppgiften till rätt person, kommer den enskilde då att av skattemyndighetens underrättelse om taxeringsbeslutet kunna se att han taxerats till för lågt belopp. Han har då möjlighet
att begära att taxeringen rättas till. I taxeringsbeslutet bör också särskilt
anges om reglerna om avdragsbegränsning (3 § 2 mom. andra stycket SIL i
dess lydelse enligt skattereformen) har tillämpats.
Av vad jag nu sagt framgår att personnummer inte är en nödvändig
förutsättning för ett system med skatteavdrag från räntor och utdelning.
Jag föreslår därför att avdrag för preliminär skatt skall göras även när
utbetalaren saknar uppgift om mottagarens personnummer.
Ofullständiga kontrolluppgifter. i synnerhet sådana utan eller med felaktiga personnummer, orsakar ofta ett betydande merarbete och' krångel.
När den obligatoriska kontrolluppgiftsskyldigheten infördes (prop.
1984/85: 180) förutsattes att kreditinstitutens arbete med att komplettera
sina uppgifter om kontohavarna med personnummer skulle fungera, bl. a
genom att myndigheterna kostnadsfritt kunde erbjuda hjälp genom sina
register. Vid remissbchandlingen har emellertid framkommit att det finns
ett ökande antal aktiva konton där det av olika skäl saknas uppgift om
personnummer. Jag delar därför RINK:s uppfattning att en ovillkorlig
skyldighet att ange personnummer i kontrolluppgift beträtTande ränta bör
införas. Om den som öppnar kontot är skyldig att upplysa om sitt personnummer kan det inte längre hävdas att personnummer inte kan anges.
!_agrddci har funnit det tveksamt om en bestämmelse om skyldighet att
upplysa om sitt personnummer kommer fylla det avsedda ändamålet. då
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uppgiftsskyldigheten inte är sanktionerad. Enligt lagrådet torde man för
övrigt kunna utgå från att den generella skyldigheten enligt gällande rätt (3
kap. 57 första stycket) att i kontrolluppgift ange personnummer för den
uppgiften avser. även utan den förslagna bestämmelsen. rimligen bör medföra att den som vill öppna ett inlåningskonto eller placera pengar för
förräntning avkrävs uppgift om sitt personnummer.
Även för min del är jag av uppfattningen att gällande skyldighet att i
kontrolluppgitt upplysa om personnummer för den uppgiften avser bygger
på förutsättningen att t. ex. en bank kräver in uppgift om personnummer
för den som vill öppna ett inlåningskonto. Jag anser emellertid också inte minst mot bakgrund av vad som framförts från bankhåll - att en
uttrycklig bestämmelse i ämnet kommer att ge ett bättre stöd för berörda
kreditinstitut att fordra in de föreskrivna uppgifterna och därmed underlätta deras dagliga arbete.
Jag föreslår att en bestämmelse om skyldighet att uppge personnummer
när konto öppnas eller räntebärande fordran anskaffas förs in i LSK.
Regeln kan självklart endast gälla den som har eller kan få svenskt personnummer.
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5.4 Undantag
Mitt förslag: Om en borgenärs sammanlagda ränta på ett eller flera
konton hos ett kreditinstitut understiger I 00 kr. skall preliminär
skatt inte tas ut.
Preliminär skatt skall inte tas ut på konton som innehas av fler än
fem personer och där kontrolluppgift anger den som förfogar över
kontot i stället för samtliga innehavare (förfogarkonton). om räntan
på kontot understiger I 000 kr. Preliminär skatt skall inte tas ut på
ränta på konto för klientmedcl.
Om den kontrolluppgiftsskyldige saknar kännedom om anskaffningspriset på bankcertifikat eller annan marknadsnoterad fordran
och därför inte kan specificera räntan. skall preliminär skatt inte tas
ut.

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt såvitt gäller beloppsgränsen
100 kr. 1 övrigt föreslås inga särskilda undantag.
Remissinstanserna: Bankjorl!ningen m.jl. har i sitt remissvar utgått ifrån
att en beloppsgräns på I 00 kr. skulle gälla per konto. De har vidare
1 framfört att de särskilda skatteregler som gäller för uppfinnarkonton.
upphovsmannakonton, skogskonton och skogsskadekonton motiverar ett
uttryckligt undantag från skyldighet att dra preliminär skatt. Undantag
behövs enligt bankorganisationerna också för konton med fler än fem
innehavare och klientmedelskonton.
Riksgä/dskontoret har påpekat att det inte är praktiskt möjligt att införa
ett system för inbetalning av preliminär skatt vad gäller nu utestående
obligationslån. Skälet uppges vara att räntor inte betalas ut under lånens
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löptid utan först i samband med inlösen medan långivarcn enligt förord- · Prop. 1990/91: 5
ningen ( 1960: 659) angående beskattning av ränta på svenska statens sparobligationer måste betala skatt på det belopp som obligationernas .inlösen värde ökat med under beskattningsåret. För framtida lån säger sig
riksgäldskontoret kunna räkna in preliminärskatteinbetalningar i kalkylen
och anpassa lånevillkoren därefter. Detta förutsätter dock att ingen jämkning får förekomma.
Skälen för mitt förslag: Enligt 3 kap. 23 § punkt 5 LSK föreligger inte
kontrolluppgiftsskyldighet beträffande ränta om borgenärens sammanlagda ränta på ett eller flera konton inte uppgår till 100 kr. under året. Enligt
19 ~ KL föreligger inte heller skattskyldighct för sådan ränta. Följaktligen
bör heller inte preliminär skatt dras i dessa fall.
Enligt min mening finns inte anledning att frångå regeln att undantaget
skall avse sammanlagd ränta för borgenären från den som betalar ut eller
gottskrivcr räntan. En fråga är då hur man skall förfara om någon avslutar
ett konto under löpande år och därvid får exempelvis 90 kr. i ränta. En
möjlighet är att banken redan vid det tillfället får göra en prognos av om
den skattskyldige kommer att fä sammanlagt mer än 100 kr. i ränta under
året från banken. En annan möjlighet är att banken först när ytterligare
ränta tillgodoförs innebärande att 100-kronors-grämen passeras. innehåller preliminär skatt med så stort belopp att det uj)pgår till 30 % av den
sammanlagt utbetalda räntan. Enligt min mening kan man överlåta åt
banken att välja metod att fullgöra sin skyldighet att innehålla preliminär
skatt.
I fråga om sparobligationer gäller för närvarande att räntan tas upp till
beskattning med ett belopp som motsvarar ökningen under året av inlöscnvärdct. Räntan beskattas således även om obligationen inte lösts in och
någon ränteutdelning inte skett. Efter skattereformen likställs hela avkastningen på en sparobligation med ränta och beskattas enligt kontantprincipen. Någon särbestämmclse behövs därför inte längre för sparobligationer
utan preliminär skatt bör innehällas när räntan blir tillgänglig för lyftning.
Självklart bör preliminärskatteavdraget avse bara den del av räntan som
inte tidigare beskattats. dvs. som belöper på tid efter den I januari 1991.
Beträffande ränta på upphovsmannakonton, skogskonton och skogsskadekonton finns ingen kontrolluppgiftsskyldighet. Preliminär skatt skall
därför inte betalas för ränta på sådana konton som däremot skall beskattas
enligt en särskild lag om skatt på ränta på skogskontomcdcl m. m. Uppfinnarkontona avskaffas genom skattereformen.
Beträffande konton med fler än fem innehavare och klientmedelskonton
är det så att den som känner till hur stor del av räntan som belöper på varje
person är en annan än den som är skyldig att lämna kontrolluppgift.
För ränta på konton med flera innehavare än fem finns i 3 kap. 57 § LSK
en bestämmelse som säger att kontrolluppgiften får ange en person som
förfogar över kontot i stället för samtliga innehavare. Kontona avser i
flertalet fall insamlingar som skolklasser och andra grupper bedriver under
en period för ett visst ändamål. t. ex. en klassresa. Den angivna bestämmelsen motiveras av att banken inte skall behöva hämta in och lämna
uppgifter om samtliga delägare till kontot och om fördelningen av räntan.
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Detta resulterar emellertid enligt vad RSV påpekat för mig i bristande
överensstämmelse mellan kontrolluppgifterna beträffande en "förfogarc"
och uppgil'terna i hans deklaration och därmed ofta onödigt utredningsarbete vid deklarationsgranskningcn., Jag föreslår därför alt det i sådana
kontrolluppgifter skall anges. att det är fråga om ett "förfogarkonto" s:'l att
kontot inte framstår som enbart förfogarens.
Ett undantag skulle i och för sig kunna tänkas från skyldighet att betala
preliminär skatt på räntan på dessa konton med motivering att kontrolluppgiftslämnaren inte har uppgift om mottagarnas identiteter. Någon
gottskrivning av preliminär skatt kan därför inte verkställas med ledning
av kontrolluppgiften. Emellertid innebär ett sådant undantag enligt min
mening en nackdel. om det skulle medföra att mottagarna måste lämna in
självdeklaration även om den aktuella räntan var deras enda inkomst och
dessutom själva betala in skatt. Med hänsyn till att kontona har en speciell
funktion finns det dock skäl att ha en högre bcloppsgräns än 100 kr. för
skyldigheten att göra skatteavdrag. Jag anser att ett lämpligt belopp är
I 000 kr. På ränta på förfogarkonton bör alltså preliminär skatt tas ut
endast om räntan uppgår till J 000 kr. eller mera. Den som har intresse av
att hans andel av räntan tas upp vid taxeringen och att innehållen preliminär skatt tillgodoräknas på ordinärt sätt får själv lämna de uppgifter som
behövs.
Vad gäller klientmedclskonton skall här anmärkas att det finns två slag.
Om en advokat eller en revisor sätter in klientmedel på separata konton
för varje klient i klientens namn är banken skyldig att skicka kontrolluppgift till klienten och bör även vara skyldig att dra preliminär skatt om det
rör sig om en fysisk person som är bosatt i Sverige. Det är inte sådana
konton jag avser i det följande.
Om klientmedel sätts in i advokatens eller revisorns namn. antingen på
ett konto som är gemensamt för flera klienter eller separat för varje klient
har banken inte möjlighet att avgöra om räntan tillkommer t. ex. en juridisk person eller någon som är bosatt i utlandet. I vissa fall - om det rör
sig om ett litet belopp under kort tid - är det tveksamt om advokaten eller
revisorn har skyldighet att göra medlen räntebärande över huvud taget. I
så fall kan det vara så all räntan inte vidarebefordras till klienten. Enligt
min mening skulle uttag av preliminär skatt på sådan ränta mycket ofta
leda till merarbete i efterhand. Jag föreslår därför ett undantag för klientmcdelskonton.
I 3 kap 22 sista stycket LSK föreskrivs att, om en utbetalning avser
också annat än ränta, kontrolluppgift i vissa fall skall redovisa det sammanlagt utbetalda beloppet. Bestämmelsen tar sikte på t. ex. statsskuld växlar och bankcertitikat där hela mellanskillnaden mellan anskaffningskostnaden och det belopp som erhålls vid inlösen skall behandlas som ränta.
Efter skattereformen kommer motsvarande att gälla alla marknadsnoterade
fordringar i svenska kronor (29 2 mom.SlL). Men om den uppgiftsskyldigc
inte har kännedom om anskaffningspriset vet han inte hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta. I så fall skall, i stället för ränta. det sammanlagt
utbetalda beloppet uppges i kontrolluppgiften. I dessa fall kan räntan inte
särskiljas och preliminär skatt bör inte betalas.
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5.5

B~räkning

av preliminär skatt och jämkning

Prop. 1990/91: 5

Mitt förslag: Skattetabellerna för preliminär A-skatt på inkomst av
tjänst skall grundas bl. a. på förutsättningen att den skattskyldige
erhåller schablonavdrag med 4000 kr. dock högst 10°/ci av inkomsten.
Om preliminärskatteuttag på räntor och utdelningar skulle innebära ett överuttag av skatt kan skattemyndigheten besluta om jämkning eller särskild skatteberäkning. Jämkning skall i första hand
avse annat än kapitalinkomster.

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Kommitten har
dock inte föreslagit att schablonavdraget under inkomst av tjänst skall
beaktas mer än till hälften i skattetabellerna för preliminär A-skatt.
Rcmissinstanserna: Bl. a. riksgä/d1ko11torl'/, VPC och Sl'l:nska bank/i"irrningen har påpekat. att karaktären av massärenden medför att kreditinstituten inte utan svårigheter skulle kunna hantera jämkningar. Ba11k01"Ka11isatio11erna föreslår att preliminär skatt skall utgå antingen fullt ut eller
inte alls. dvs. jämkning till 0.
Skälen för mitt förslag: Enligt 4 § I mom. UBL grundas skattetabellerna
för preliminär skatt på lön på den förutsättningen att den enskilde erhåller
schablonavdrag under inkomst av tjänst med halva det belopp som följer
av 33 § 2 mom. KL, dvs. 2000 kr. i stället för 4000 kr. efter skattereformen. Att schablonavdraget under inkomst av tjänst i dag inte beaktas fullt
ut i skattetabellerna för preliminär skatt på tjänsteinkomster beror på att i
tabellerna heller inte har beaktats de övriga inkomster. t. ex. räntor. utdelningar eller andra sidoinkomster som den skattskyldige kan ha (se prop.
1984/85: 180 s. 119). Om. som jag föreslår. en ordning med preliminärskatteuttag på räntor och utdelningar införs, skulle oförändrade förutsättningar för skatteuttaget på tjänsteinkomster för flertalet skattskyldiga
medföra ett överuttag av preliminär skatt. Jag föreslår därför att schablonavdraget skall beaktas fullt ut.
Om den enskilde har avdragsgilla utgiftsräntor innebär preliminärskatteuttag på inkomsträntor ett överuttag av preliminär skatt. Detsamma
gäller redan nu när avdrag för underskott av kapital får göras och preliminär skatt på exempelvis lön innehållits direkt enligt tabell. I dessa fall kan
den enskilde få jämkning genom beslut av skattemyndigheten (45 § 1
mom. UBL).
Att ha ett särskilt jämkningsförfarande för kapitalinkomster skulle. som
jag ser det, inle innebära några nämnvärda fördelar utan nästan enbart ge
upphov till onödigt merarbete för kreditinstituten. Jämkningsbesluten bör
därför så långt som möjligt hanteras på samma sätt som i dag. dvs. främst
av arbetsgivarna. Jag delar således RINK:s uppfattning att jämkning bör
ske i första hand friln annat än kapitalinkomster. I undantagsfall. nämligen
om skatten på den enskildes inkomster av annat än kapital - i förekommande fall jämte skogsvårdsavgift och fastighetsskatt - inte ger utrymme
för skattereduktion som han kan antas bli berättigad till. dvs. inte uppgår
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till 30% av hans kostnader i inkomstslaget kapital. bör jämkningen få avse
kapitalinkomsterna. I ett hcslut om jämkning hör skattemyndigheten då
ange att preliminär skatt inte skall tas ut exempelvis på räntan på visst
konto eller utdelningen på vissa aktier. Enligt mitt förslag skall preliminär
A-skatt innchållas med 30% eller. efter beslut av skattemyndigheten, inte
alls.
Vid beräkning av preliminär B-skatt bör likaledes hänsyn om möjligt tas
till preliminär A-skatt som den enskilde har att betala på avkastning enligt
de här föreslagna reglerna på samma sätt som hänsyn i dag tas till preliminär A-skatt som den enskilde kan ha att betala på artistersättning och
sjukpenning.
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5.6 Uppbörd
Mitt förslag: Skatten skall innchållas och betalas in av den som är
skyldig att lämna kontrolluppgift om räntan eller utdelningen. Inbetalning skall ske till skattemyndigheten senast den I 8 i uppbördsmånadcn efter den månad då avdraget verkställdes. Beloppet skall
redovisas i en särskild uppbördsdeklaration.
Den som utan skälig anledning underlåtit att göra avdrag för skatt
trots att han varit skyldig att göra det kan göras ansvarig för beloppet på samma sätt som arbetsgivare kan göras ansvarig för arbetstagares skatt. Vidare kan han dömas till böter.
Om den som gjort skatteavdrag underlåter att betala in skatten i rätt
tid skall restavgift och tilläggsavgift kunna tas ut.

RINK:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt.
Remissinstanscrna: FUD och närings!il'ets ska11edelegation menar att
företagen i stället borde befrias från myndighctsuppgiften uppbörd och att
en utredning om uppbördssystcmct borde tillsättas.
Skälen för mitt förslag: Den nya ordningen med preliminär skatt på
räntor och utdelningar bör självfallet göras lättillämpad och smidig. Man
bör därför så långt som möjligt knyta an till nuvarande förfarandercglcr.
Skyldigheten att göra skatt ca vdrag bör ligga hos den som redan är skyldig
att lämna kontrolluppgift om avkastningen. Kontrolluppgiftsskyldiga är
bl. a. banker. liknande kreditinstitut och den som i övrigt bedriver yrkesmässig inlåningsvcrksamhet samt. i fråga om utdelning. exempelvis VPC.
Någon vidgning av den kretsen är enligt min mening inte befogad. Den
som är kontrolluppgiftsskyldig bör alltså också vara skyldig att göra skatteavdrag. På kontrolluppgiften bör denne ange med vilket belopp skatt
innehållits.
Belopp som innehållits genom skatteavdrag bör inbetalas i den ordning
som föreskrivs i UBL vilket innebär att den som utbetalat eller gottskrivit
avkastning skall avge uppbördsdcklaration i månaden efter den månad då
skatteavdraget gjordes och samtidigt betala in beloppet till skattemyndigheten i det län där han är registrerad för inbetalning och redovisning av
skatt. Är det institut eller det företag som betalar ut eller gottskriver ränta
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inte registrerat. skall skatten betalas in i det län där institutet eller företaget
har sitt säte.
När det gäller inbetalningstidpunkten framfördejag i lagrådsremissen att
den borde vara en annan än den som gäller för redovisning av preliminär
skatt på lön m. m. Jag föreslog den 25 i månaden efter den då skatten innehållits i stället för den 18 som gäller i fråga om annan preliminär skatt. Det
kan emellertid inte anses nödvändigt att ha en sådan längre tidsfrist. Jag
föreslår därför att samma redovisningstidpunkt skall gälla för all innehållen
preliminär skatt. nämligen den 18 i månaden efter den då skatten innehölls.
Såsom RINK föreslagit bör den som utbetalat eller gottskrivit avkastning vara ansvarig för skatt som han utan skälig anledning har underlåtit
att innehålla på samma sätt som en arbetsgivare kan åläggas betalningsskyldighet för arbetstagares skatt. Som lagrådet har påpekat bör också reglerna om straff och vite gälla vid underlåtenhet att innehålla skatt på räntor
och utdelningar. Dessutom bör restavgift och tilläggsavgift kunna utgå om
den som innehållit sådan preliminär skatt försummar att betala in den i
vederbörlig ordning.
För den som inte är skattskyldig för avkastningen i Sverige bör enligt
min mening preliminär skatt inte innehållas. Vid remissbehandlingen har
framförts att det kan uppstå problem att bedöma skattskyldigheten i
samband med in- och utflyttning. Motsvarande fråga uppkommer idag vid
utbetalning av utdelning när det gäller att avgöra huruvida kupongskatt
skall tas ut eller ej. En sådan fråga väcks också när ställning skall tas till om
skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger eller inte.
I 7 § kupongskattelagen (1970: 624) sägs att den som begär registrering
av aktieinnehav skall lämna skriftlig uppgift till VPC om huruvida han är
skattskyldig i Sverige för utdelningen eller inte. Vidare sägs att skriftlig
anmälan utan dröjsmål skall göras om förhållande som har betydelse för
bedömning av frågan om skattskyldighet till kupongskatt ändras samt att
kupongskatt skall innehållas om det ej av tillgänglig uppgift framgår att
den utdelningsberättigade inte är skattskyldig till kupongskatt.
Enligt 3 kap. 28 § LSK skall den. som tar emot bl. a. utdelning från
svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag eller ränta på obligation
som betalts ut mot att kupong eller kvitto lämnats, lämna särskild uppgift
på blankett enligt fastställt formulär till den som betalar ut utdelningen
eller räntan. På blanketten skall bl. a. personnummmer och hemvist anges.
Motivet härför är att utbetalaren skall kunna fullgöra kontrolluppgiftsskyldigheten och avgöra om kupongskatt skall innehållas eller ej (14 § kupongskattelagen ).
De nu nämnda bestämmelserna medför att den som betalar ut utdelning
for tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma kontrolluppgifts- och skattskyldighetcn.
Jag har i detta sammanhang (avsnitt 4.3) föreslagit att kontrolluppgifter
om ränta skall lämnas även om den skattskyldige inte är bosatt i Sverige.
Någon särskild skyldighet att uppge skatterättsligt hemvist behövs således
inte för att banker och andra som betalar ut ränta rätt skall kunna fullgöra sin
kontrolluppgiftsskyldighet.
Däremot kan det sättas i fråga om inte en sådan uppgift behövs för att
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den som betalar ut eller gottskriver ränta skall kunna avgöra om skatt skall
innehällas eller ej. Enligt min mening bör man normalt kunna avvara ett
särskilt uppgiftsinhämtande i den här delen. Presumtionen bör vara att
räntan är skattepliktig här i landet. Den kontrollupgiftsskyldige bör därför
självfallet kunna utgå ifrån att åtminstone den som har svensk adress är
skattskyldig för avkastningen i Sverige. Om avkastningen betalas till eller
gomkrivs någon i utlandet bör viss utredning ha gjorts för att skatteavdrag
skall få underlåtas. Om mottagaren på heder och samvete intygar att han
inte är skattskyldig i Sverige bör ränteutbetalaren anses ha skjilig anledning
att underlåta att verkställa skatteavdrag. Om osäkerhet råder finns också
möjlighet att få besked av skattemyndigheten enligt 44 § UBL.
Enligt min mening behövs det alltså inte någon bestämmelse om obligatorisk uppgiftsskyldighet vad gäller skatterättsligt hemvist i dessa fall.
Jag har tidigare föreslagit att, om Sverige har avstått från rätten att
beskatta räntor eller utdelning i ett dubbelbeskattningsvtal, preliminär
skatt inte heller skall innehållas. Jag kan inte förutse några nämnvärda
svårigheter att utreda detta för den hos vilken utländska värdepapper
förvaras i depå.
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5. 7 Preliminär B-skatt för uppbördsåret 1991 /92
Mitt förslag: Under uppbördsåret 1991/92 skall uttaget av preliminär B-skatt från en fysisk person sänkas från 120 % till 110% av den
slutliga skatt som har påförts året före inkomståret.

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande huvudregel i 13 § UBL skall
preliminär B-skatt tas ut med belopp motsvarande 120 % av den slutliga
skatt som har påförts den skattskyldige året före inkomståret. Om den
slutliga skatten understiger den ursprungligen debiterade B-skatten skall
dock preliminär B-skatt tas ut med 110%. Reglerna gäller för såväl juridiska som fysiska personer.
Skattereformen beräknas medföra ett i det närmaste oförändrat skatteuttag vid beskattningen av aktiebolag och andra juridiska personer. Under
övergångsåren, dvs. de år då en avskattning av tidigare skattemässiga
reserveringar skall ske. blir bilden delvis en annan. Här är det lämpligt att
skilja mellan icke-finansiella och övriga företag. där den största enskilda
gruppen utgörs av banker och liknande finansiella institutioner.
För de icke-finansiella företagen medför de nya reglerna om begränsningen av möjligheten till nedskrivning av lagerreserver m. m. som gäller
redan vid 1990 års taxering en höjning av 1989 års inkomster (prop.
1989/90: 50). Dessa ligger till grund för beräkningen av uttaget av preliminär skatt för uppbördsåret 1991 /92 och höjer sålunda den preliminära
skatten. Förslaget om återföring av obeskattade reserver medför emellertid
också en ökning av den motsvarande slutliga skatten på grund av den del
av uppskovsbeloppet som tas till beskattning taxeringsåret 1992. Ökningen av den preliminära skatten kan beräknas motsvara ökningen av den
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slutliga skatten. De nuvarande B-skattereglerna bör därför inte ändras i
denna del. Företag med avvikelser frän genomsnittet har givetvis möjlighet att lämna in en preliminär självdeklaration.
För övriga företag. bl. a. banker, skulle däremot en preliminärdebitering
enligt nuvarande huvudregel normalt ge ett för lågt uttag av B-skatt med
hänsyn till det ökade skatteuttaget. De olika företagen i den här gruppen
kan emellertid antas uppvisa mycket varierande förhållanden. Vidare är
gruppen förhållandevis liten. den omfattar endast ca 2 000 företag. och de
enskilda företagen kan i regel identifieras på förhand. Det finns därför inte
skäl att nu ändra lagstiftningen i den här delen. I stället bör dessa företag
anmanas att ge in preliminär självdeklaration. Jag räknar med att RSV
verkar för att så sker.
Av vad som sagts nu framgår att det inte finns skäl att ändra reglerna om
uttag av preliminär skatt från juridiska personer. När det gäller fysiska
personer är förhållandet ett annat. Enligt lagen ( 1990: 655) om återföring av
obeskattade reserver skall ett uppskovsbclopp beslutas vid 1992 års taxering. Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet har dock en ovillkorlig rätt att skjuta upp första årets återföring till 1993 års taxering. Det
kan förväntas att det stora flertalet väljer att skjuta upp återföringen till
1993 års taxering. Detta innebär att det normalt blir fråga om ett extra
skatteuttag först för inkomståret 1992. Med hänsyn härtill och till att
skattereformen i övrigt medför en inte obetydlig sänkning av skatteuttaget
för den genomsnittlige enskilde näringsidkaren bör prdiminärskatteuttaget för denna grupp av skattskyldiga minskas. Jag bedömer att den preliminära skatten under uppbördsåret 1991192 bättre kommer att ansluta till
den slutliga skatten om uttaget av preliminär skatt begränsas till 110 %
av den slutliga skatten för inkomståret två år tidigare. Jag har därvid också
vägt in att preliminär skatt. enligt vad jag nu har föreslagit, normalt också
skall betalas på räntor och utdelningar. Eftersom min bedömning är förenad
med ett visst mått av osäkerhet bör de nya reglerna gälla endast för uppbördsåret 1991 /92. Det kan finnas anledning att senare återkomma i fråga
om senare uppbördsår.
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5.8 Deklarationsskyldighet m. m.
Mitt förslag: Deklarationsskyldighet skall inte föreligga för den som
bara har ränte- eller utdelningsinkomster för vilka preliminär skatt
betalas.

RINK:s förslag: Överensstämmer med mitt.
Remissinstanserna har inte haft några invändningar i denna del.
Skälen för mitt förslag: Den som inte har andra inkomster än avkastning
av kapital och heller inte har några utgiftsräntor eller av annat skäl är
deklarationsskyldig kommer med mitt här framlagda förslag att betala rätt
inkomstskatt helt automatiskt. Enligt min mening är det en stor fördel om
denna person också slipper avge självdeklaration. Beslut om taxering bör i
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sådant fall kunna fattas enbart på grundval av kontrolluppgifter. Den
enskilde kommer därefter att fä. underrättelse om taxeringen med upplysning om hur han kan begära omprövning av eller överklaga beslutet. Inte
heller slutskattesedel behöver utfärdas i dessa fall om underrättelsen om
taxeringsbeslutct innehåller uppgift även om debitering och tillgodoräknad
preliminär skatt.
Jag anser dessutom att någon särskild skattsedel eller särskilt skattekort
för preliminär skatt på avkastning"inte behövs. Skatteavdrag skall ju göras
oberoende av om mottagaren har en A- eller B-skattesedel. Någon särskild
skattetabell behövs inte heller eftersom skatten är proportionell och skall
utgå från första kronan.
Betald preliminär skatt bör framgå av slutskattesedeln. om sådan lämnas.
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5.9 Ikraftträdande
Mitt förslag: Preliminär skatt skall betalas för räntor och utdelningar som gottskrivs eller utbetalas fr. o. m. den 1 januari 1991.

RINK:s förslag: Detsamma som mitt.
Remissinstanserna: Bankjoreningen m.jl. har anfört att bankerna och
fondkommissionärerna behöver minst ett år på sig efter det att RSV har
tillhandahållit anvisningar för den nya ordningen för att utveckla en total
systemlösning. Bestämmelserna om preliminär skatt kan således enligt
bankorganisationerna börja tillämpas tidigast den 1 januari 1992. 1 annat
fall mi'lste RSV ges möjlighet att övergångsvis lämna dispens från de nya
reglerna.
Skälen för mitt förslag: De nya materiella regler som föranleder mitt här
givna förslag om prcliminärskatteuttag pi'l räntor och utdelningar avses
träda i kraft den 1 januari 1991. Skälen för förslaget - i första hand att
undvika att en skyldighet att deklarera och själva verkställa inbetalning av
skatt införs för alla dem som endast har inkomst i form av räntor och
utdelningar - talar mycket starkt för att det nya systemet införs samtidigt.
När kreditinstituten gav sitt remissvar förutsåg de flera praktiska svi'lrigheter och behov av åtskilliga undantag. Det visar sig nu att systemet blir
enklare än vad de befarade. Vidare kan sägas att RSV kommer att vara
berett att utfärda sina anvisningar utan dröjsmål. För inlåningskonton
gäller dessutom att räntan för ett år gottskrivs den 31 december om kontot
inte avslutas under året. För bankerna kommer den stora preliminärskatteuppbörden således först ett ar efter ikraftträdandet. Avslutande av konton har inte samma omfattning utan preliminär skatt bör kunna innehållas
i det sammanhanget även om någon total systemlösning inte föreligger.
Vid dessa förhållanden anser jag inte att det är nödvändigt att föreslå
något senare ikraftträdande än den I januari 1991.
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6 Betalning av premie för utländsk livförsäkring
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Mitt förslag: Förbudet för den som är bosatt i Sverige mot att betala
mer än 3 000 kr. om året i premie för en livförsäkring i utlandet
upphävs.

Skälen för mitt förslag: I 7 .§ lagen (l 990: 750) om betalningar till och
från utlandet m. m. (betalningslagen) föreskrivs ett förbud för svenska
juridiska personer och fysiska personer som är bosatta i Sverige att betala
mer än 3 000 kr. om året i premie för en livförsäkring till ett utländskt
försäkringsbolag. Bestämmelsen innebär tidsförlängning av ett hinder som
tidigare följde av valutaregleringen. Förlängningen motiverades av att
man borde invänta resultatet av ett förslag om att för svenska livförsäkringsföretag införa en avkastningsskatt på pensionsmedel. En sådan skatt
skulle medföra en konkurrensnackdel för sparande i svenska livförsäkringsföretag i förhållande till försäkringssparande i utlandet om inte en
särskild beskattning av premier till utländska försäkringsföretag infördes. 1
det sammanhanget (se prop. 1989/90: 135 s. 51) sade jag att något påtagligt
behov av förbudet inte skulle kvarstå om regeringens förslag om beskattning av premier till utländska försäkringsbolag genomfördes. Riksdagen
har nu antagit lagen (l 990: 662) om skatt på vissa premiebetalningar, som
träder i kraft den 1 januari 1991. Det nämnda förbudet i betalningslagcn
bör därför upphävas.

7 Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag nu anfört har inom finansdepartementet upprättats
förslag till
I. lagom ändring i lagen ( 1990: 325)om självdeklaration och kontrolluppgifter.
2. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272).
3. lag om ändring i taxeringslagen ( 1990: 324 ).
4. lag om ändring i skatteregisterlagen ( 1980: 343 ),
5. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370).
6. lag om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991 /92,
7. lag om ändring i lagen ( 1990: 750) om betalningar till och från utlandet
m.m.,
8. lag om ändring i tullregisterlagen ( 1990: 137).

Lagrådet har granskat de under 1- 3, 5 och 6 upptagna lagförslagen samt
förslaget under 4 såvitt avser 7 § 18. De övriga förslagen är av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
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8 Författn i ngskom men tarer
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Lagrådets yttrande har föranlett vissa ändringar LSK och UBL i förhållande
till det till lagrådet remitterade förslaget. Ändringarna kommenteras under
resp. paragraf. Härutöver skiljer sig förslaget från lagrådsremissens genom
en del redaktionella ändringar.

8.1 Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter
2 kap.

3§
Begreppet självdeklaration används inte längre som beteckning för en viss
blankett. Uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av självdeklaration oavsett om uppgifterna lämnas på huvudblanketten eller på
bilaga. Blanketter som RSV utfärdar och som skall bifogas huvudblanketten är att anse som deklarationsformulär.

4§

Paragrafen innehåller de bestämmelser som fanns i det till lagrådet remitterade förslaget med undantag för reglerna om deklarationsskyldighct för
pensionärer. vilka återfinns i 6 § där de tidigare funnits. Lagtexten vinner
enligt min mening i klarhet genom denna utbrytning.
Förslagen i första stycket punkterna I och 2 föranleds av att grundavdrag
enligt 48 § 2 mom. KL får göras endast från andra tjänsteintäkter än sådana
som avses i 32 § I mom. första stycket h och i KL och intäkt av aktiv
näringsverksamhet och att grundavdraget kopplats till hasbcloppet enligt
lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring för året före taxeringsåret. Den som
endast har andra intäkter av tjänst än sådana som avses i 32 § I mom. första
stycket h och i KL eller intäkter av aktiv näringsverksamhet är således inte
skyldig att deklararera om intäkterna understiger grundavdragct.
Från sådana tjänsteinkomster som avses i 32 § I mom. första stycket h
och i KL inkomst av kapital och passiv näringsverksamhet får inte något
grundavdrag göras. Deklarationsskyldighet inträder enligt punkt 3 i första
stycket om bruttointäkterna överstiger I 00 kr. Har den skattskyldige endast
haft intäkter av kapital av sådant slag som det skall dras preliminär skatt på
är han inte deklarntionsskyldig. Bestämmelsen innebär således att alla de.
främst minderåriga, som inte tidigare Yarit skyldiga att deklarera eller betala
skatt men i det nya systemet blir skattskyldiga för intäkter på banktillgodohavanden inte heller i fortsättningen skall behöva lämna självdeklaration (se
avsnitt 5.8).
Nya punkt 6 har ändrats med hänsyn till reglerna i lagen ( 1990: 661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel. Det kan förekomma att underlag för
sädan skatt skall bestämmas även för fysisk person.
I andra stycket har ett tillägg gjorts som avser att förtydliga att när frågan
om dcklarationsskyldighet bedöms skall hänsyn tas till sådan inkomst eller
förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal skall vara helt eller delvis
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undantagen från beskattning i Sverige. Sådan inkomst eller förmögenhet
skall således räknas med vid bedömningen.
Tredje stycket har ändrats med anledning av att andre makens inkomster inte fangre har någon betydelse för beskattningen. Vid bedömningen av
om makar är deklarationsskyldiga skall hänsyn därför inte tas till den
andre makens inkomster utan endast till den sammanlagda förmögenheten.
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6§

Skattereformen innebär att det extra avdraget för folkpensionärer avskaffas
och ersätts med ett särskilt grundavdrag. Bestämmelserna om deklarationsskyldighet har anpassats härtill. Det särskilda grundavdraget är inte beroende av förmögenheten. Någon förmögcnhetsgräns erfordras därför inte.
För 1992 och 1993 års taxeringar gäller dock särskilda övergångsbestämmelser.

8§
I första stycket punkt I har en ändring gjorts i anledning av förslagen i
prop. 1989/90: 153 om att aktiefonder skall ersättas av värdepappersfonder.
Första stycket punkt 2 har ändrats med hänsyn till att en ideell förenings
samtliga intäkter alltid hänförs till en förvärvskälla.
Av första stycket punkt 5 framgår att juridisk person för vilken underlag för avkastningsskatt enligt lagen ( 1990: 661) om avkastningsskatt på
pcnsionsmedel skall fastställas är deklarationsskyldig.
I andra stycket har ett tillägg gjorts motsvarande det i 4 ~andra stycket.

10 §
Schablonbeskattningen av fastigheter föreslås avskaffad och ersatt av fastighetsskatt. En förutsättning for att en skattskyldig skall få lämna förenklad självdeklaration är att han inte innehar annan fastighet än sådan som
utgör privatbostadsfastighct. Vilka fastigheter som utgör privatbostad
framgår av 5 § KL. Någon begränsning i antalet sådana fastigheter för att
förenklad självdeklaration skall få lämnas föreskrivs inte. Däremot måste
den skattskyldige ha ägt fastigheten under hela beskattningsåret (se 11 § 6).
Uppgiften skall endast läggas till grund för fastighetsskatt. Det är inte
heller en förutsättning för att få lämna förenklad självdeklaration att
taxeringsvärde har bestämts för beskattningsåret. Däremot mastc det vara
fraga om en privatbostad här i landet (jfr 11 § 2).
En förutsättning för att en skattskyldig skall fä lämna en förenklad
självdeklaration är att han inte yrkar annat avdrag än schablonavdrag med
4000 kr. under inkomst av tjänst. Sker s. k. tyst kvittning av traktamentsersättning och avdrag för ökade levnadskostnader behöver någon redovisning inte göras i deklarationen, vilket innebär att den förenklade deklarationen kan användas om övriga förutsättningar är uppfyllda. Yrkar den
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skattskyldige avdrag för ökade levnadskostnader i deklarationen måste en
allmän självdeklaration lämnas.
Punkt 2 (hittillsvarande punkt 3) har ändrats med hänsyn till att tomträttsavgäld får dras av under inkomst av kapital. Vidare föreslås att en förenklad
självdeklaration skall få lämnas även i de fall den skattskyldige har en intäkt
av kapital som hänför sig till försäljning av teckningsrätt eller delbevis som
grundas på aktieinnehav i ett svenskt bolag. Anskaffningskostnaden vid
sådan försäljning är noll kr. (27 § 2 mom. SIL). De enda uppgifter som
behöver lämnas är således vilken teckningsrätt eller vilket delbevis det är
fråga om och försäljningsintäkten. Förenklad självdeklaration får enligt
punkt 2 såsom hittills lämnas även om den skattskyldige haft ränteintäkter
och yrkar avdrag för utgiftsräntor. Härmed avses endast egentliga räntoroch
inte exempelvis reavinster som skall behandlas som räntor eller vederlag vid
förtida återbetalning av lån som skall jämställas med ränta.
Ändringen i punkt 3 (hittillsvarande punkt 4) föranleds av att avdrag inte
längre får göras för underhåll av icke hemmavarande barn.
Punkt 5 föreslås upphävd på grund av att möjligheterna till avdrag för
nedsatt skatteförmåga slopas.
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11 §

Makens bosättningsförhållanden har varit av betydelse för den skattskyldiges rätt att få skattereduktion enligt 2 § 4 mom. UBL. Denna skattereduktion slopas genom skattereformen. Det nuvarande kravet i punkt 1 att
även den med vilken den skattskyldige samtaxeras skall ha varit bosatt i
Sverige under hela beskattningsåret för att den skattskyldige skall få lämna
förenklad självdeklaration kan till följd därav också slopas .
.Ä.ndringen i punkt 4 föranleds dels av att begreppet fåmansföretag inte
längre omfattar fåmansägt handelsbolag, dels av att inte heller företagslcdare, närstående till företagsledarc eller delägare i företag, som enligt 3 §
12 mom. nionde stycket SIL skall behandlas som fåmansföretag. skall få
lämna förenklad självdeklaration. Förenklad självdeklaration får inte heller
lämnas om uppgiftsskyldighet föreligger enligt 24 §andra stycket.
Punkt 5 föreslås justerad med hänsyn till den ändrade indelningen i
inkomstslag som införs genom skattereformen.
Har den skattskyldige förvärvat en privatbostadsfastighet under året är
han enligt punkt 6 förhindrad att lämna förenklad självdeklaration. Att
den skattskyldige inte kan använda en förenklad självdeklaration om han
under beskattningsåret sålt en fastighet framgår av JO§.
12 §
Nuvarande punkt 3 i första stycket föreslås slopad med hänsyn till att
schablonbeskattningen upphör och ersätts med fastighctsskatt.
Nya punkt 4 har justerats på grund dels av att avdrag för tomträttsavgäld far ske från inkomst av kapital. dels av att realisationsvinst vid
försäljning av teckningsrätter och delbevis som grundas på aktieinnehav i
ett svenskt bolag föreslås få redovisas i en förenklad självdeklaration.
Nuvarande punkt 6 föreslås upphävd på grund av att reglerna om
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räntetillägg slopas genom skattereformen. Ränteförmåner skall i stället tas
upp till beskattning i inkomstslaget tjänst.
Nya punkt 5 föreslås ändrad på grund av att avdrag för underhåll av icke
hemmavarande barn och för nedsatt skatteförmåga inte längre medges.
I nya punkt 6 har en justering gjorts av de beloppsgränser för förmögenhetstillgångar som gäller för förenklad självdeklaration.
I andra stycket har endast gjorts en följdändring till den nya punktindelningen i första stycket.
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13 §
Nuvarande första stycket 2 föreslås slopad till följd av skattereformen.
Den löpande beskattningen av en privatbostadsfastighet sker i form av
statlig fastighetskatt. Ränteutgifter och eventuella hyresintäkter redovisas
i inkomstslaget kapital. En fastighet som inte utgör privatbostadsfastighet
skall redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Vid blandad användning av en fastighet skall inte längre någon uppdelning av fastigheten
göras, utan det övervägande användningssättet skall vara avgörande. Utgör en fastighet till mer än hälften privatbostad skall även den del som
används i näringsverksamhet behandlas enligt de regler som gäller för
privatbostäder.
Nya punkt 2 i första stycket har ändrats i anledning av skattereformen.
En uppdelning på olika förvärvskällor kommer i fråga endast vad gäller
inkomst av näringsverksamhet. Att i sådana fall uppgifter skall lämnas om
varje förvärvskälla framgår av 19 §.
Bestämmelserna i första stycket 7, 9 och lO har flyttats till 16 §.
Den nuvarande punkt 8 i första stycket upphör på grund av att bestämmelserna om räntetillägg slopas genom skattereformen.
Ändringen i andra stycket föranleds av att uppgifter behövs även för
beräkning av den avkastningsskatt på pensionsmedel som införs genom
skattereformen.
Vid bedömandet av deklarationsskyldigheten skall - under förutsättning att skattskyldighet för inkomsten eller förmögenheten föreligger enligt
KL. SIL eller lagen om statlig förmögenhetsskatt - hänsyn tas till inkomst
eller förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal skall vara helt eller
delvis undantagen från beskattning i Sverige. Den deklarationsskyldige
skall således i självdeklarationen lämna uppgifter om sådan inkomst eller
förmögenhet. Skattemyndigheten får därigenom möjlighet att ta ställning
till om inkomsten eller förmögenheten enligt ett dubbelbeskattningsavtal
är undantagen från beskattning här.

*

14
Punkterna I och 2 har slopats på grund av de ändrade reglerna för realisationsvinstberäkning. För att inte tvinga alla dem som under beskattningsåret
sålt teckningsrätter och delbevis som grundas på aktieinnehav i ett svenskt
bolag att använda den allmänna självdeklarationen föreslås att sådana
intäkter skall få redovisas i den förenklade självdeklarationen (se I 0 § 2 c).
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Som framgår av första stycket behöver uppgift inte lämnas i självdcklarationen om de ersättningar som enligt 3 kap. 5 § inte behöver tas upp i
kontrolluppgift. l ett nytt andra stycke föreskrivs emellertid att uppgifter
om uppburen ersättning skall lämnas om den skattskyldige yrkar avdrag
för ökade levnadskostnader.
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15 §
Ändringen föranleds av att samtliga räntor avseende privatbostadsfastighet skall redovisas i inkomstslaget kapital. Sista meningen har slopats med
hänsyn till att de uppgifter som lämnas till ledning för egen taxering
lämnas i självdeklaration. även om de inte lämnas i huvudblanketten.

De nuvarande bestämmelserna i 16 §om specifikation av representationskostnader föreslås slopade.
Första och andra styckena har flyttats till 16 § från 13 § första stycket 7
och 9. Första stycket har ändrats i förhållande till 13 §första stycket 7 i ett
avseende. De uppgifter som avses i bestämmelsen skall även lämnas av
företag som enligt 3 § 12 mom. nionde stycket SIL skall behandlas som
fåmansföretag.
Bestämmelserna i tredje stycket har flyttats från 13 §första stycket I0.
I fjärde stycket finns bestämmelserna om den nya uppgiftsskyldigheten i
självdeklaration för dotterföretag. Bestämmelsen innebär. då dotterföretag
i flera led förekommer, att uppgifter om det egna moderföretaget jämte
uppgifter om det för hela koncernen gemensamma moderföretaget skall
lämnas.

17 §

Första stycket har justerats på grund av att även uppgifter som lämnats i
t. ex. en bilaga bör anses ha lämnats i självdeklarationen. Vidare har
hänvisningen till vissa regler ändrats med anledning av att reglerna, som
hittills funnits i KL har flyttats till 25 § 2 mom. SIL. Sista meningen har
justerats i anledning av den nya lydelsen av 24 § 4 mom. SIL.
Andra stycket slopas på grund av att skattskyldighct för realisationsvinster genom skattereformen inträder redan vid avyttringstidpunkten (24 § 4
mom. första stycket SIL).

19 §
I paragrafen finns de centrala bestämmelserna om den nya uppgiftsskyldigheten i självdeklarationen för den som bedriver näringsverksamhet.
Någon skillnad i uppgiftslämnandet görs inte mellan verksamheter som
bedrivs som enskild näringsverksamhet eller genom en juridisk person. En
hänvisning görs emellertid till 25 §av vilken följer att för den som bedriver
verksamheten som handelsbolag eller rederi för registreringspliktigt fartyg
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skall uppgifterna lämnas av bolaget resp. rederiet i stället för av delägarna.
Uppgifter skall lämnas för varje förvärvskälla. Det innebär att den som
skall redovisa mer än en förvärvskälla måste lämna separata uppgifter för
var och en av dem. Uppgiftslämnandet skall vara likformigt. Specifikationsgraden skall vara enhetlig och därmed oberoende av om företaget
avslutar sina räkenskaper med årsbokslut eller inte. Genom att det anges
att uppgifter skall lämnas om varje slag av intäkter och kostnader samt
tillgångar och skulder osv. ställs krav på en betydande specificering av
uppgifterna. Först och främst avses att en uppdelning skall ske av poster
som är specifika av någon av verksamheterna rörelse. jordbruk och fastighetsförvaltning. I övrigt skall sådana poster skiljas ut som behövs för att
det vid deklarationsgranskningen skall vara möjligt att göra bedömningar
t. ex. om rimligheten i redovisade belopp. Avsikten är också att den närmare uppdelningen i huvudsak skall svara mot de redovisningssystem som
företagen har. Den av RSV ingivna förteckningen (bilaga 6) utgör en
sammanvägning av olika intressen och i allt väsentligt ett klarläggande av
den närmare innebörden av lagtexten.
Lagen bör kompletteras med verkställighetsföreskrifter. Dessa avses
utformas enligt den av RSV ingivna förteckningen. Härigenom räknar jag
med att man trots den högre grad av specificering som kommer att bli
följden av det nya systemet skall kunna tillgodose kravet på flexibilitet och
följsamhet till hur företagen har och i framtiden kan komma att ha sin
redovisning ordnad. Det är naturligtvis inte meningen att det skall uppstå
en osäkerhet och oklarhet i bedömningen av vilka uppgifter som skall
lämnas genom ständiga ändringar i specifikationskraven. Det som RSV
har framfört i sin rapport bl. a. om att avsikten är att de räkenskapsuppgifter som skall lämnas enkelt skall kunna hämtas från bokföringen skall äga
giltighet även med den av mig föreslagna lösningen.
I detta sammanhang kan erinras om bestämmelserna i 3 förordningen
( 1982: 668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter frän näringsidkare och kommuner. Där föreskrivs bl. a. att innan myndighet beslutarom
ett nytt formulär till blankett eller om en icke obetydlig
ändring i ett tidigare fastställt formulär. skall myndigheten samråda med
organisation eller annan som kan anses företräda de näringsidkare som
skall lämna uppgifterna.
I paragrafens andra stycke finns bestämmelser om att uppgifter skall
lämnas som skattemyndigheterna måste känna till bl. a. för att kunna avgöra
om verksamheten utgör aktiv eller passiv näringsverksamhet. Hit hör också
upplysningar om i vad mån verksamhet bedrivits i utlandet. Skattemyndigheterna behöver kompletterande information också för att kunna göra en
riktig värdering av uppgifterna som skall lämnas enligt första stycket. Det
gäller t. ex. hur värdesättning på lager och fordringar har skett och hur det
bokföringsmässiga resultatetjusterats för att överensstämma n1ed de för den
skattemässiga inkomstberäkningen stadgade grunderna.
Punkten 4 i andra stycket motsvarar i stort sett punkten 4 i gällande
lydelse och punkten 5 motsvarar punkten 6 med det tillägget att uppgifter
även skall lämnas om vad den skattskyldige satt in i näringsverksamheten i
form av pengar.
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I den nya punkt 6 föreslås att uppgitl skall lämnas om ändrade redovisningsprinciper. Det är nödvändigt bl. a. för att korrekta jämförelser mellan
olika år skall kunna ske.
I paragrafens tredje stycke ges delvis nya regler för makar som tillsammans bedriver näringsverksamhet. För att underlätta för de skattskyldiga
och för att begränsa antakt räkenskapsuppgifter som skall ges in till
skattemyndigheterna anser jag att det bör vara tillräckligt att endast den ene
av makarna lämnar räkcnskapsuppgifter. När det gäller frågan om vem av
makarna som skall lämna uppgifterna får jag hänvisa till vad som sagts om
detta i den allmänna motiveringen (avsnitt 3.2). När det däremot gäller
uppgifter om arten och omfattningen av resp. makes arbete i förvärvskällan
samt de uppgifter som behövs för att tillämpa anvisningarna till 52 §KL bör
båda makarna vara uppgiftsskyldiga.
Bestämmelserna i paragrafens fjärde stycke ger möjligheter till att fä
lämna uppgifterna i sammansatta poster, dvs. med en lägre specifikationsgrad än i räkenskapsschcmat. Det är alltså fråga om en dispensmöjlighet. Det bör ankomma på RSY att i verkställighetsföreskrifter ange hur
uppgiftslämnandet skall utformas i dispensfallen. Dispens kan bara meddelas efter ansökan. Det kan alltså inte bli fråga om att generellt undanta
en viss grupp företag. Ett beslut om dispens bör emellertid kunna omfatta
en period av tre år. Förutsättningarna för att dispens skall meddelas bör
vara att det skall vara förenat med betydande olägenheter och förhållandevis stora kostnader för företaget att lämna uppgifterna enligt första stycket.
Vid prövning av en dispensansökning bör även sådana omständigheter
vägas in som huruvida företaget nyligen har blivit eller inom en snar
framtid kan antas bli föremål för revision. För att uppnå fördelarna i det
nya uppgiftslämnarsystemet, bl. a. att en stor mängd deklarationer bara
skall granskas ADB-mässigt medan de kontrollvärda objekten djupgranskas. är det viktigt att antalet dispenser kan hållas lågt. Skattemyndigheterna bör därför vara restriktiva med att ge dispenser. Mqt bakgrund av den
relativt korta förberedelsetid som ges anser jag dock att man i ett inledningsskede kan vara något mer generös än sedan reformen varit i kraft
något år.
I paragrafens sista stycke föreskrivs att uppgifterna skall lämnas på
blankett enligt fastställt formulär. Det är givetvis RSV som skall fastställa
formulären (4 kap. 11 §). Möjlighet till branschanpassade formulär bör
finnas. Någon särskild bestämmelse om detta behövs dock inte eftersom
det även i dessa fall måste krävas att formulären fastställs av RSY. Bestämmelsen att uppgifterna efter medgivande av RSV kan få lämnas på
annat lämpligt sätt ger möjlighet för näringsidkarna att lämna uppgifterna
på ADB-medium.
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20 §
Förutvarande 21 §har fått beteckningen 20 §. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 3.5.
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Förutvarande 20 § har fått beteckningen 21 §. Begreppet fåmansföretag
inbegriper efter skattereformen inte längre fåmansägt handelsbolag. De
uppgifter som av~es i bestämmelsen skall lämnas även av delägare i fåmansägt handelsbolag och företag som enligt 3 § 12 mom. nionde stycket
SIL skall behandlas som fåmansföretag.
22 §
Uppgifterna i paragrafens första och andra stycken i deras gällande lydelse
behövs inte när räkenskapsuppgifter skall lämnas. Bestämmelsen i nuvarande tredje stycket inskränks så att det endast finns kvar ett krav på att
"orena" revisionsberättelser skall ges in till skattemyndigheterna.
Det bör nämnas att för taxeringsår 1992 kan de företag som avslutar sina
räkenskaper med årsbokslut i stället för att lämna räkenskapsuppgifter
enligt 19 §första stycket välja att lämna uppgifter enligt nuvarande lydelse
av denna paragraf.

Den hänvisning som i denna paragraf görs till en viss rubrik i en deklarationsblankett bör tas bort. Det är enligt min mening olämpligt att i lagtexten ange under vilken rubrik i deklarationen en viss uppgift skall lämnas.
24 §
I paragrafen har en justering gjorts med hänsyn till att begreppet självdeklaration inte skall avse viss blankett. Den särskilda uppgiftsskyldigheten
skall även gälla delägare i fåmansägt handelsbolag och bolag som enligt 3 §
12 mom. nionde stycket SIL skall behandlas som fåmansföretag.
Om en skattskyldig eller närstående till honom är eller under den senaste
tioårsperioden har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag eller ett företag, som enligt 3 § 12 mom. nionde stycket SIL skall
behandlas som fåmansföretag, gäller särskilda regler för beskattning av
utdelning och realisationsvinst (3 § 12 mom. SIL). För tillämpning av
dessa bestämmelser krävs uppgifter om utdelning från företaget. sparad
utdelning. utomståendes aktieinnehav m. m.
De särskilda reglerna för beskattning av realisationsvinster och utdelning är tillämpliga även om företaget inte längre är ett fåmansföretag eller
sädant företag som avses i 3 § 12 mom. nionde stycket SIL. Uppgiftsskyldighet har därför i ett nytt andra stycke ålagts även efter det att företaget
upphört att vara ett fåmansföretag eller ett företag som enligt 3 § 12 mom.
nionde stycket SIL skall behandlas som fåmansföretag.

25 §
Den nya uppgiftsskyldigheten om näringsverksamhet skall enligt första stycket for handelsbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg fullgöras av
bolaget resp. rederiet och inte av delägarna.
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I andra stycket föreskrivs att uppgifterna skall lämnas enligt bestämmclscrna för allmän självdeklaration. Tidpunkterna för all lämna självdeklaration gäller således även för uppgifter som enligt första stycket skall lämnas
av handelsbolag och rederi.
I ett nytt fjärde stycke har bestämmelserna om anstånd med att lämna
självdeklaration gjorts tillämpliga även beträffande de uppgifter som skall
lämnas av handelsbolag och rederi.
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28 §
Ändringen i andra stycket punkt 3 är endast redaktionell och innebär inte
någon ändring i sak.

30 §

Ändringarna är endast av redaktionell natur.
33 §
Genom skattereformen avskaffas rätten till brutet räkenskapsår för enskilda näringsidkare, dödsbon m. 11 .. dock med en möjlighet till dispens.
Tiden inom vilken deklaration som skall lämnas enligt tidsplan senast
skall lämnas utsträcks från den 31 maj till den 15 juni taxeringsåret.
Avsikten med den förlängda tiden för deklarationsinlämnande är att inte
de nya reglerna om räkenskapsår skall leda till ökad belastning på bokföringsbyråer m. 11., som yrkesmässigt biträder skattskyldiga att upprätta
självdeklarationer, utan att arbetet kan fördelas under en något längre
tidsperiod.
3kap.
4§

Kontrolluppgiftsskyldigheten avseende lön, arvode och andra ersättningar
eller förmåner har utformats på cl! generellt sätt. Är det fråga om en
skattepliktig inkomst av tjänst föreligger skyldighet att lämna kontrolluppgift. Uppgiftsskyldighetcn avser det skattepliktiga beloppet eller förmånen.
I den mån inte mer specificerade uppgifter behövs för taxeringen bör det
vara tillräckligt att det sammanlagda värdet av förmånerna anges samt att
det i erforderlig omfattning anges vilken typ av förmån som har utgetts.
I tredje stycket har direkt uttryckts att kontrolluppgiftsskyldighet föreligger om ett s. k. likställighetsavtal har träffats (3 kap. 2 § andra stycket
lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring). Kontrolluppgift skall då utfärdas
trots att ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet för mottagaren.

5§
Paragrafen reglerar de fall då kontrolluppgiftsskyldighet enligt 4 § föreligger först efter föreläggande av skattemyndigheten.
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l 5 §första stycket I föreslås en begränsning av uppgiftsskyldigheten i de
fall ersättningen eller förmånen utgetts av fysisk person eller dödsbo och
vad som utgetts inte utgör omkostnad i näringsverksamhet. Uppgiftsskyldighet föreligger först om vad som utgetts haft ett värde på I 000 kr. eller
mer. Så snart preliminär A-skatt har innehållits måste dock kontrolluppgift
lämnas utan föreläggande även om värdet understiger I 000 kr. Efter föreläggande skall kontrolluppgift: lämnas även på mindre belopp även om skatt
inte innehållits.
Den nuvarande bestämmelsen i första stycket 2 om kontrolluppgift
beträffande arbete på annan fastighet än jordbruksfastighet har slopats.
Den nuvarande gränsen på I 00 kr. för kontrolluppgiftsskyldighet skall
bestå när det är fråga om ersättning eller förmån med anledning av tillfälligt arbete i andra fall än som avses i punkt l.
Bestämmelsen i första stycket punkt 3 har flyttats till 37 §.
Punkterna 4 och 5 i första stycket slopas eftersom ersättningarna genom
skattereformen blir skattepliktiga.
Första stycket punkt 6 kan slopas eftersom den grundläggande förutsättningen i 4 §är att förmånen utgör skattepliktig intäkt för mottagaren.
Ersättning för vilken mottagaren betalat sjömansskatt ut!;Ör inte skattepliktig intäkt enligt KL. Första stycket punkt 7 kan därför slopas. Redare
skall enligt 36 § efter föreläggande lämna kontrolluppgift om lön eller
annan gottgörelse som utgör beskattningsbar inkomst enligt lagen
( 19 58: 29 5) om sjömansskatt.
Motiven till ändringarna i nya punkt 4 framgår av avsnitt 4.2.
Av bestämmelsen i 4 a framgår att kostnadsersättningar för resor med
allmänt kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi motsvarande gjorda utlägg
inte behöver specificeras i kohtrolluppgiften. Det räcker med en markering
att ersättning motsvarande gjorda utlägg betalats ut. Någon begränsning till
resor inom Sverige gäller, inte längre.
Nuvarande 9 b, som avser ersättning för användning av egen bil i tjänsten,
föreslås slopad. Avdrag för kostnader för användning av egen bil i tjänsten
harnumera bestämts till 12 kr. per mil. Ersättning som håller sig inom denna
beloppsgräns behöver inte specificeras i kontrolluppgiften (se 4 d) utan det
räcker att det anges att ersättning lämnats.
I nya 4 b förcskri vs att kostnadsersättning för logi motsvarande gjorda
utlägg vid tjänsteresa som avses i anvisningspunkt 3 till 33 §KL inte heller
skall behöva redovisas i kontrolluppgiften med belopp. I vad mån ersättning
för logi kostnad vid tjänsteresa enligt punkt 3 a av anvisningarna till 33 §KL
skall redovisas regleras av bestämmelserna i 4 d.
Representationsersättning som motsvarar gjorda utlägg behöver enligt
4 c inte längre redovisas i kontrolluppgiften. Beloppsgränsen har slopats.
, Av 4 d framgår bl. a. att traktamentsersättning och ersättning för användning av egen bil i tjänsten som motsvarar schablonbelopp inte behöver
redovisas i kontrolluppgiften.
Andra stycket slopas. Uppgiftsskyldigheten för fåmansföretag m. Il. behöver fullgöras först efter föreläggande i likhet med vad som gäller för
övriga uppgiftsskyldiga.
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Paragrafen har justerats genom att ordet naturaförmån ersatts med förmån
(jfr 42 §andra stycket KL). Vidare har andra stycket ändrats så att uppgift
inte längre behöver lämnas om ersättning för förmän som mottagaren
lämnat (jfr 8 §första stycket UBL). I kontrolluppgiften skall i stället ske en
nettoredovisn ing.

7§
Ändringarna i första stycket är av redaktionell natur. I ett nytt andra stycke
föreskrivs att summan av värdet av förmåner skall anges särskilt. Detta
överensstämmer med sättet att ange kostnadsersättningar som skall tas upp
i kontrolluppgift enligt 9 §.

9§

I andra stycket sägs att. om traktamente vid resor i tjänsten som varit förenade med övernattning eller bilkostnadsersättning utgetts med högre belopp än vad avdrag medges för enligt anvisningspunkterna 3, 3 a och 3 c till
33 § KL, det sammanlagda överskjutande beloppet skall redovisas särskilt
för sig. Den del som motsvarar avdragsgillt belopp behöver inte tas upp i
kontrolluppgift annat än efter föreläggande (5 § 4).
I ett nytt tredje stycke sägs att det sammanlagda värdet av andra kostnadsersättningar än sådana som sägs i andra stycket skall redovisas särskilt
för sig. Enligt 3 kap. 6 §skall beloppet sättas ned med belopp som mottagaren
kan ha betalat för förmånen. Om ersättning betalas ut för fördyrade levnadskostnader vid vistelse utom den vanliga verksamhetsorten trots att vistelsen inte varit förenad med övernattning gäller liksom tidigare att beloppet
tas upp som lön, arvode eller motsvarande.

Bestämmelsen föreslås slopad. Reglerna om räntetillägg försvinner genom
skattereformen. Ränteförmån skall beskattas som intäkt av tjänst. Någon
begränsning av uppgiftsskyldigheten vad gäller sådan förmän finns inte.

11-12 §§
Bestämmelserna utgår (se avsnitt 4.2).

14 §
.Ändringen i första stycket b följer av alt bestämmelserna om intäkter i
jordbruksfastighet och rörelse samlats i 22 §KL (intäkt av näringsverksamhet).
I andra stycket har ett tillägg gjorts i förhållande till lagrådsremissen. Av
kontrolluppgiften skall framgå om pension har utgått på grund av tjänste-
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pensionsförsäkring eller på grund av annan pensionsförsäkring. Enligt
punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 48 §KL reduceras nämligen det
särskilda grundavdragct på grund tjänstepensionsförsäkring men inte på
grunda\' annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring.
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20 §
Ändringarna är av redaktionell natur.
22 §

Kontrolluppgift om ränta skall även innehålla uppgift om avdragen preliminär skatt (se avsnitt 5). Skattereformen innebär att årsskiftesbctalningar
enligt tvingande bestämmelser skall hänföras till det år räntan belöper på.
Med tanke på detta har orden "under året" strukits i sista meningen.

23*
Ändringen i punkt 1 är enbart redaktionell.
Ändringen i punkt 3 föranleds av att lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer upphävs genom skattereformen. Ränta på sparmedel som satts in i allemanssparandet och bonusränta på sådana sparmedel samt bonusränta enligt lagen om ungdomsbosparande är inte längre
skattefria utan tva tredjedelar är skattepliktig inkomst. Uppgift om skattepliktig del av räntan skall lämnas.
27 §

I första stycket punkterna 2 och 3 samt andra stycket b förcslas ändringar
till följd av propositionen om värdepappersfonder (prop. 1989/90: 153).
Där föreslås bl. a. att endast registcradc fonder skall tillåtas fr. o. m. den 1
januari 1991. De aktiefonder. som i dag ger ut andelsbcvis får enligt en
särskild promulgationslag två år på sig att registrera sina andelsägare. Den
åtskillnad som nu görs i förevarande paragraf mellan aktiefonder som för
register över sina andelsägare och de för vilka register inte förs. kommer
således inte att behövas i framtiden.
Ändringen i tredje stycket föranleds av förslaget att preliminär A-skatt
skall dras på utdelning. Allemansfonder har getts rätt att dela ut medel.
Endast två tredjedelar av sådan utdelning är skattepliktig inkomst Ufr kommentarerna under 23 §).
28 och 30 §§
Se kommentaren under 27 §.
37 §
Kontrolluppgiftsskyldigheten enligt den nuvarande lydelsen av denna paragraf avser uppgifter om olika slag av försäkringsersättningar som betalas
ut till den som har inkomst av näringsverksamhet eller fastighet. Det är
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fråga om en relativt detaljerad obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet.
Enligt min mening är det inte nödvändigt att kontrolluppgiftsskyldigheten
skall vara obligatorisk. Det bör vara tillräckligt att skattemyndigheterna
kan få in dessa uppgifter först efter att ha förelagt försäkringsföretaget. En
sådan möjlighet finns redan i dag i 3 kap. 18 § LSK. Jag anser därför att de
nuvarande bestämmelserna kan slopas.
Den nuvarande bestämmelsen i 5 § första stycket 3 har med vissa justeringar som främst föranleds av skattereformen flyttats till 37 §.
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38 §
I denna paragraf finns bestämmelser om att kontrolluppgifter skall lämnas
för den som har fått pristillägg enligt lagen ( 1974: I 021) om utbetalning av
pristillägg på kött. Kontrolluppgiftsskyldighetcn är obligatorisk och skall
lämnas av den som har betalat ut pristillägget. Den nämnda lagen upphävs
genom införandet av lagen (1990: 615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. den I juli 1991. Detta bör föranleda att ifrågavarande paragraf anpassas till den nya lagen. Begreppet pristillägg ersätts därför av
prisstöd och de som skall lämna kontrolluppgifter skall vara slakteri och
fristående sanitctsslaktavdelning. Härutöver ändras paragrafen på så sätt
att kontrolluppgift bara behöver lämnas efter föreläggande av skattemyndighet. Mot bakgrund av den för kontrolländamål förbättrade uppgiftsskyldigheten för näringsidkare i 1 kap. 19 § LSK anser jag att det är
tillräckligt att kontrolluppgift om prisstöd lämnas först efter föreläggande.
39 §
Ändringen i andra stycket är enbart redaktionell.
43 §

Ändringen i första stycket föranleds av den ändrade indelning i inkomstslag som införs genom skattereformen. Stycket har utformats i enlighet
med lagrådet.i· förslag.
44 §

Ändringarna föranleds främst av de nya reglerna om beskattning av intäkt
vid uthyrning av privatbostad (3 § 3 mom. SIL). Intäkt vid uthyrning av
bostadsrätt är skattepliktig inkomst oavsett hur stor del av lägenheten som
upplåtits och hur länge uthyrningen pågått.
45 §
Ändringen i första stycket första meningen är av redaktionell natur. Ändringen i första stycket d föranleds av det nya beräkningssättet av realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätt (jfr 16 §SIL). Enligt förarbetena till
de bestämmelserna bör man normalt - i stället för att kräva att bokslut
görs per förvärvs- resp. avyttringstidpunkten - kunna godta det bokslut
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som föreligger för det senaste räkenskapsår som avslutats före den I juli det
aktuella året (prop. J 989/90: I IO s. 719). Kontrolluppgiften bör därför bygga
på det bokslutet.
Den på bostadsrätten belöpande andelen av utgifter för ny-, till- eller
ombyggnad som nedlagts på föreningens fastighet under innehavstiden
räknas efter skattereformen som förbättringskostnad (26 § 5 mom. femte
stycket SIL). Kontrolluppgiften bör därför även innehålla uppgift om
sådan andel. Detta framgår av den nya bestämmelsen i första stycket f.
Andra stycket har justerats med anledning av den nya utformningen av
första stycket d. Uppgifter om bostadsrätts andel av bostadsrättsföreningens nettoskuld eller nettoförmögenhet vid förvärv före är 1974 finns inte
alltid bevarade.
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46 §

Ändringen i första stycket är redaktionell och följer av skattereformen.
Andra stycket har ändrats på motsvarande sätt som 45 §andra stycket.
53 §
Handelsbolag föreslås vara skyldiga att lämna delägare i bolaget de uppgifter som behövs för att de skall kunna fullgöra sin deklarationsskyldighet
och beräkna sin andel av den skattepliktiga inkomsten från bolaget.
54 §
Bestämmelserna om intyg har flyttats till punkt 20 e av anvisningarna till
23 §KL.
57 §

Ändringen i andra stycket kommenteras i avsnitt 5.8.
Motiven till bestämmelsen i det nya tredje stycket framgår av avsnitt 5.3.
Lagrddl.!I har ifrågasatt bestämmelsens placering i förevarande paragraf.
Något alternativt förslag har emellertid inte lämnats. För min del vidhåller
jag min uppfattning i lagrådsremissen att bestämmelsen bör tas in här.
Ändringen i det nya tjärde stycket föranleds av att begreppet fåmansföretag inte längre inbegriper fämansägt handelsbolag. Uppgift om företagsledare m. m. skall också lämnas av sådant företag som enligt 3 § 12 mom.
nionde stycket SIL skall behandlas som fåmansföretag.
60 §

Sammandrag av kontrolluppgifter skall enligt första stycket lämnas även
tillsammans med kontrolluppgift beträffande ränta och utdelning.
63 §

Enligt det nya andra stycket skall kontrolluppgifter enligt 22- 26 §§ lämnas även för personer som är bosatta i utlandet. Förslaget har kommenterats i avsnitt 4.3.
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Den speciella skyldigheten att bevara underlag för kontroll skall enligt
andra stycket även avse fämansägt handelsbolag och sådant företag som
enligt 3 § 12 mom. nionde stycket SIL skall behandlas som fåmansföretag.

2§
.i\ndringen i punkt 6 föranleds av förslagen i prop. 1989/90: 153 om värdepappersfonder.

4§

RSV bör fä medge undantag från uppgiftsskyldighct även för lämansägt
handelsbolag och sådant fört:tag som enligt 3 § 12 mom. nionde stycket
SIL skall behandlas som fämansf'Oretag.

Skattemyndighetens beslut enligt 2 kap. 19 §fjärde stycket om att uppgirter enligt samma paragraf första stycket 1 lämnas i sammansatta poster fär
överklagas till RSV men inte vidare.

8§

Ändringen är av redaktionell natur.

Övergångsbestämmelserna

Punkt 2 föranleds av punkt 29 i övcrgangshcstämmelscrna till lagen
( 1990: 650) om ändring i kommunalskattelagen.
Punkt 3 har kommenterats i avnitt 3.7.
Punkt 4 föranleds av förslagen i prop. 1989/90: 153 om värdepappersfonder. Den i propositionen föreslagna övergångstiden pa t vä år innebär
att vissa fonder kommer att ha hådc rcgisterade andelsägarc och sådana
som innehar andclshevis under denna tid. Vad som i ~ildre bestämmelser
sägs om aktiefond skall till och med 1993 ars taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsiigarc som inte har registrerats.

8.2 Uppbördslagen
I §

Första stycket har ändrats med hänsyn till att lagen om vinstdelningsskatt
upphiivs, att en avkastningsskatt pä pensionsmedcl införs samt att stirskild
vinstskatt enligt 1 § lagen ( 1989: 346) om särskild vinstskatt endast sbll
tas ut pa grundval av vinsten för det räkenskapsår som inleds närmast efter
den 31 december 1988. I extremfall kan särskild vinstskatt komma att
9
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påföras vid 1992 års taxering. Att UBL i så fall skall tillämpas framgår av
övergångsbestämmelserna. Stycket har indelats i punkter for tydlighets
skull.
Bestämmelserna i nuvarande andra stycket. som aldrig har tillämpats.
upphävs.

Prop. 1990/91: 5

3 § 2 mom.
Under 1 första stycket har rörelse ersatts med näringsverksamhet. Detta
föranleds av att inkomst av rörelse efter skattereformen hänförs till inkomst av näringsverksamhet.
I andra stycket har hänvisningen till 22, 25 och 29 **KL ersatts med en
hänvisning till 23 * samma lag. Ändringen föranleds av att reglerna om
inkomst av jordbruksfastighet, inkomst av annan fastighet och inkomst av
rörelse genom skattereformen ersatts med inkomstslaget näringsverksamhet.
I ett nytt tredje stycke anges att fysiska personer som är bosatta i Sverige
skall betala preliminär A-skatt på kapitalinkomster angående vilka kontrolluppgift skall lämnas. Det gäller således utdelningar och räntor på
annat än lån av mer privat karaktär. Hänvisningen till 3 kap. 23 * LSK
innebär Je/s att preliminär skatt inte skall betalas för ränta konto om
borgenärens sammanlagda ränta på ett eller flera konton inte uppgår till
100 kr .. Jets att preliminär skatt inte skall betalas enligt UBL för ränta
på skogskonton eller upphovsmannakonton. På sådan avkastning har införts en definitiv källskatt (se lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m. m.).
I fjärde stycket, som tidigare var tredje styåct, ges en ny bestämmelse
om skattemyndighets beslut om särskild bcräkningsgrund. Ett sådant beslut skall avse den preliminära skatten på kapitalinkomster endast när en
justering av prcliminärskatteuttaget på andra inkomster inte räcker till.
Om beslutet avser preliminär skatt på ränta eller utdelning skall beslutet
mynna ut i att skatt inte alls skall innchållas på ränta på visst konto eller
vissa värdepapper eller utdelning på vissa aktier. Beslutet blir således ett
intyg att visa upp för den som annars skulle innehålla skatt. att detta helt
skall underlatas.
Under 2 första stycket har ett tillägg gjorts så att bestämmelsen inte
utesluter att preliminär B-skatt skall betalas när preliminär A-skatt på
avkastning skall betalas. Det är tvärtom avsikten att bådadera skall betalas
om den skattskyldige t. ex. driver näringsverksamhet och har ränteinkomster. I 13 *anges i konsekvens med detta att. när preliminär B-skatt debiteras. hänsyn skall tas till preliminär A-skatt på räntor m. m.
I momentet har även vissa redaktionella ändringar gjorts.

4* 1 mom.
I den sista att-satsen i andra stycket sägs. att skattetabellerna skall grundas
bl. a. på förutsättningen att den skattskyldige erhåller schablonavdrag un-
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der inkomst av tjänst med 4 000 kr. i stället för som tidigare hälften därav.
dock högst tio procent av inkomsten. Ändringen utgör en anpassning till
att skatt på avkastning skall tas ut preliminärt (se avsnitt 5.5).

Prop. 1990/91: 5

4§4mom.
Skattereduktion för ensamstående med barn och för gift vars make har
ingen eller låg inkomst avskaffas genom skattereformen. Bestämmelserna
om olika skattekolumner i skattetabellerna har därför utmönstrats.

5§
.Ändringarna föranleds av att skattcreduktionenen för ensamstående med
barn och för gift vars make har ingen eller låg inkomst avskaffas genom
skattereformen.

6§

Ändringen rörande skattekolumn föranleds av att skattekolumner avskaffas (se kommentaren till 4 § 4 mom.). Dessutom har redaktionella ändringar gjorts.

7§
I ett nytt tredje stycke anges hur mycket preliminär skatt som skall betalas
for räntor och utdelningar. Procentsatsen har valts så att preliminärskattebeloppet normalt skall uppgå till exakt det belopp som kommer att debiteras som slutlig skatt. Därigenom behöver de som inga andra skattepliktiga
inkomster har inte verkställa någon ytterligare inbetalning av skatt. Se
vidare avsnitt 5.

8§

I första stycket har ordet naturaförmån ersatts med orden andra förmåner.
I fjärde stycket har en motsvarande ändring gjorts. Därmed används
samma terminologi som i KL efter skattereformen.

10 §
Paragrafen innehåller undantag från skyldighet att erlägga preliminär
skatt. De nya undantagen föranleds av bestämmelserna om preliminär
skatt på ränta och utdelning ..Ä.ven om kontrolluppgift skall lämnas sägs
under d) att preliminär A-skall inte skall betalas på avkastning till annan
än fysisk person eller svenskt dödsbo och inte heller på avkastning till
någon som inte är bosatt i Sverige. Vidare stadgas under e) undantag för
ränta eller utdelning från ett land med vilket Sverige i dubbelbeskattningsavtal har kommit överens om att undanta avkastningen från beskattning i
Sverige enligt exempt-metoden. Under I) och g) ges undantag för ränta
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som inte uppgår till I 000 kr. på konton där den som förfogar över ett
konto angetts i kontrolluppgift i stället för samtliga innehavare samt för
ränta på klientmedelskonto. Se vidare avsnitt 5.4. Slutligen sägs under h)
att preliminär skatt inte skall innehållas om ränta i kontrollupppgift inte
kunnat särskiljas från ett samtidigt utbetalat eller gottskrivet belopp som
utgör annat än ränta. Detta kan vara fallet vid inlösen av t. ex. bankcertilikat och statsskuldväxlar.

Prop. 1990/91: 5

139 I mom.
Bestämmelsen i fjärde stycket har flyttats till 14 *·
I samband därmed har i första stycket tagits in en hänvisning till den
paragrafen.
I sista stycket har tillagts att, vid beräkning av preliminär 8-skatt.
hänsyn om möjligt skall tas till preliminär A-skatt på kapitalinkomster
som den skattskyldige kan ha att erlägga. Bestämmelsen är nödvändig för
att undvika ett överuttag av preliminär skatt eftersom preliminär 8-skatt
enligt 3 * I mom. 2 skall betalas för inkomster frän den skattskyldiges
samtliga förvärvskällor och för förmögenhet.
Redan tidigare gällde att hänsyn skulle tas till preliminär /\-skatt som
betalats på artistersättning eller dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Riksdagen har nyligen (prop. 1989/90: 74. SkU32. rskr. 218) beslutat
om särskilda lagar om skatteavdrag från sjukpenning och artistersättning
m. m. skall införas och utmönstrat delegationen till regeringen i 3 9 3
mom. Förevarande bestämmelse har anpassats därtill.

2mom.
Reglerna i andra stycket om när preliminär B-skatt skall beräknas med
ledning av preliminär taxering har ändrats med anledning av att skattesatsen sänks medan skattebasen breddas genom skattereformen. Om skatten beräknas avvika på visst sätt frän den slutliga skatten enligt den ärliga
taxeringen året före inkomståret skall preliminär taxering ske. Med skatt
avses alla i I *angivna skatter utom de som finns uppräknade i 14 ~1 tredje stycket har det exempel som givits på särskilda omständigheter
- nedsatt skaucförmåga - utmönstrats eftersom det extra avdraget för
nedsatt skatteförmåga har slopats genom skattereformen.

*

14
Bestämmelsen som tidigare fanns i 13 I mom. ljärde stycket och då
endast gällde slutlig skall enligt 13 I mom. första stycket har utvidgats
till att ä\·en gälla slutlig skatt enligt 13 2 mom. andra stycket och 17 * I
mom. 2.

*

*

*

*

15
1 första stycket anges till skillnad frän tidigare inte vilka lagar som skall
tillämpas vid preliminär taxering. Eftersom syftet med bestämmelserna
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om preliminär taxering är att en preliminär skatt skall kunna beräknas som
så nära som möjligt överensstämmer med den slutliga skatten enligt 14
ges i stället en hänvisning till denna par:igrar vid angivande av hur den
slutliga skatten skall beräknas. Alt själ\a taxeringen skall ske enligt bestämmelser som gäller för det aktuella inkomst<'lret är ingen nyhet.
.Ä.ndringarna i andra stycket och upphävandet av tredje stycket föranleds av att skattereduktionen för ensamstående med hemma\'arande barn
och gift vars make har ingen eller låg inkomst slopas enligt skattereformen.

*·

17
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*l mom.

Skyldigheten att avge preliminär självdeklaration har anpassats till bestämmelsen i 13 2 mom. om när preliminär taxering skall ske. Att
bcloppsgränsen 2 000 kr. knyter an till skattebeloppet i stället för. som
tidigare. inkomstbeloppet utgör en anpassning till penningvärdets förändring. Den innebär att preliminär självdeklaration inte behöver lämnas så
ofta som nu.
Tillägget under 3 föranleds av att preliminär A-skatt också kan erläggas
enligt- 3 2 mom. 1 tredje stycket och att detta inte skall föranleda att
preliminär självdeklaration för B-skatt skall lämnas.

*

*

24

*1 mom.

Bestämmelserna om kolumner har utmönstrats (se 4 § 4 mom. ). Tillämplig
skattetabell eller särskild beräkningsgrund behöver endast bestämmas för
skattskyldig som skall betala preliminär A-skatt för inkomst av tjänst.
Syftet med reglerna är att skattemyndigheten på skattsedeln på preliminär
A-skatt skall kunna ange hur den preliminära skatten skall beräknas.
Preliminär A-skatt för räntor och utdelningar utgår enligt 7 ~ tredje
stycket. Att särskild beräkningsgrund får bestämmas även för preliminär
A-skatt på avkastning av kapital framgår av 3 2 mom. Ett sådant beslut
skall dock inte antecknas på skattsedeln eftersom det inte riktar sig till
arbetsgivaren (se vidare kommentarerna till 3 2 mom.).

*

*

Nuvarande regler för utfärdande av skattekort. skallsedel för preliminär
skatt och skattsedel för slutlig skatt ändras inte. Skattsedel på preliminär
A-skatt skall inte utfärdas endast på den grunden att preliminär skatt skall
betalas på ränta eller utdelning.
Inte heller behöver någon slutskattesedel utfärdas om den slutliga skatten
består uteslutande av skatt på räntor och utdelningar där skyldighet att
betala preliminär skatt föreligger. Om slutskattesedel utfärdas skall dock
erlagd preliminär skatt på räntor och utdelningar framgå av den.

*

39 2 mom.
Ändringen föranleds av att skattekolumner utmönstrats.
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3mom.
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Bestämmeherna är nya och säger att den som har att avge kontrolluppgift
beträffande inkomst av kapital skall verkställa skatteavdrag för inbetalning av preliminär A-skatt när utbetalning eller gottskrivning av avkastning sker. Eftersom skatten är preliminär skall den gott skrivas enligt 27 §vid
debitering av slutlig skatt även om den inte levererats in utan bara fastställts
till betalning. När skatteavdraget beräknas skall örctal bortfalla. Dessutom
skall 44 §gälla i fråga om sådant avdrag. vilket innebär bl. a. att den som är
osäker på om mottagaren av avkastning är skattskyldig för beloppet i Sverige
kan vända sig till skattemyndigheten med begäran om besked.

40§ 1 mom.
Ändringarna i första stycket är endast av redaktionell natur.
Ändringarna i andra stycket föranleds av att skattercduktionencn för
ensamstående med barn och gift skattskyldig vars make har ingen eller låg
inkomst avskaffats.
Genom ändringarna i tredje stycket sker en anpassning till skattereformens nya terminologi i KL.

45 § 1 mom.
Bestämmelserna i första stycket angående skattekolumner och extra
avdrag för nedsatt skatteförmåga har utmönstrats.
I andra stycket har den ändringen vidtagits att jämkningssituationcn för
B-skattare knyter an till skatten i stället för till inkomsten (jämför 17 § l
mom.).
I tredje stycket, har nedsatt skatteförmåga slopats som jämkningsgrund.
I ett nytt fjärde stycke har tillagts en regel om att jämkning i första hand
skall ske av preliminär skatt på andra inkomster än inkomst av kapital.
Sådan jämkning skall således endast tillgripas när skatten på andra inkomster tillsammans med fastighetsskatt och skogsvårdsavgift inte räcker
till för skattereduktion för underskott av kapital.
Jämkning enligt första stycket sker sedan skattsedel på preliminär skatt
har utfärdats. Enligt 33 §skall emellertid inte utfärdas någon skattsedel för
preliminär skatt på räntor och utdelningar. I det nya femte stycket sägs
därför attjämkning av preliminär skatt för ränta eller utdelning får ske även
om ingen preliminärskattescdel avseende andra inkomster har utfärdats.

46 §2 mom.
I andra stycket har bestämmelsen om skattekolumn utmönstrats. Beträffande beslut om jämkning av preliminär skatt på räntor har i ett nytt fjärde
stycke tillagts att beslutet skall innebära att preliminär skatt inte alls skall
tas ut på viss avkastning. Det kommer således inte i fråga att jämka
skatteavdraget till t. ex. 15 %. I momentet har också gjorts ändringar av
redaktionell natur.
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48 § 4 mom.

Prop. 1990/91: 5

Ändringen föranleds av att den bestiimmclse i KL till vilken hänvisning
sker har fäll ändrad beteckning genom skattereformen.
Även ändringar av redaktionell natur har gjorts.

52 och 53 §§
Reglerna om inbetalning av preliminär skatt som gäller for arbetsgivare
som innehållit sådan skatt har utvidgats till att omfatta även den som har
verkställt skatteavdrag vid utbetalning eller gottskrivning av kapitalavkastning. I 24 § 2 mom. sägs när inbetalningen skall ske.

54 §
I 1 mom. fjärde stycket 4 sägs, genom en hänvisning även till 2 kap. 3 §
andra stycket socialavgiftslagen, att vinstandelsbidrag skall tas upp i den
vanliga uppbördsdeklarationen eftersom det efter skattereformen inte
längre skall bortses frän sådana bidrag vid beräkning av några arbetsgivaravgifter. Den särskilda bestiimmclscn i sjätte stycket angående uppbördsdeklaration för vinstandclsbidrag har därför utmönstrats. I första stycket
har gjorts en följdändring till detta.
I sjätte stycket föreskrivs att en uppbördsdeklaration för ränta och
utdelning skall avges senast den I 8 i uppbördsmånaden efter den månad
då avdraget verkställdes. lJppbördsdeklarationen skall innehålla uppgift
om inbetalarens personnummer eller organisationsnummer, tiden för vilken redovisning lämnas och den innehållna skallen. För vems räkning
skatteavdraget har verkställts framgår således inte av uppbördsdeklarationen. Denna uppgift lämnas först på kontrolluppgiften enligt 3 kap. 60 §
LSK.

2 och 3 mom.
Reglerna om anmaning att deklarera och om förseningsavgift har gjorts
tillämpliga även på uppbördsdeklaration for ränta och utdelning.

87 a §
I denna paragraf. som ärny, sägs att de bestämmelser som ges i 75- 77 a §§
och 78 § för att säkerställa att reglerna om innehållande av skatt och
inbetalning av innehållet belopp följs, i tillämpliga delar skall gälla också
för dem som utbetalar eller gottskriver avkastning av kapital. Dessa blir
således ansvariga för skatt som de utan skälig anledning underlåter att
innehålla. Skälig anledning att underlåta att innehålla skatt finns, förutom
när jämkningsbeslut eller särskild beräkningsgrund har uppvisats, när det
på goda grunder kan antas att mottagaren inte är skattskyldig för beloppet i

135

Sverige. Omständigheterna skall dock vara sådana att det inte funnits skäl
att använda sig av möjligheten enligt 39 § 2 mom. och 44 § att begära
besked av skattemyndigheten.
P:l /agriJd,·1s inrådan har även bestämmelserna om straff och viten gjorts
tillämpliga när fråga är om innehållande av preliminär skatt pä räntor och
utdelningar. i\ ven de bestämmelser rörande restavgift och tilläggsavgifi vid
för sen inbetalning av innehållen skatt. avkortning och avskrivning. öskatteränta, rättelse av beslut om ansvarighet för skatt och överklagande
som gäller arbetsgivare och arbetstagare har gjorts tillämpliga när det gäller
den som har att innehålla preliminär skatt på räntor och utdelningar.
Med tanke på innehållet har paragrafen placerats under en ny rubrik.

Prop. 1990/91: 5

Anvisningar
till 3 och 39 §§
,i\ndringarna föranleds av skattereformens ändringar beträffande mkomstslag. Dessutom har redaktionella ändringar gjorts.

till 45 §
Ändringarna föranleds av att skattereduktionen för ensamstående med
barn och gift skattskyldig vars make har ingen eller låg inkomst samt det
extra avdraget för nedsatt skatteförmåga avskaffas genom skattereformen.

8.3 Taxeringslagcn
I kap.
I

ss

Lagen ( 1983: I086) om vinstdclningsskatt upphör genom skattereformen
att gälla vid utgången av juni 1990. Den skall dock tillämpas vid 1991 och
tidigare års taxeringar. Lagen ( 1989: 346) om särskild vinstskatt är tidsbegränsad och kommer att tillämpas vid 1992 års taxering endast i undantagsfall. Både dessa lagar föreslås därför med vissa övergångsbestämmelser
utgå ur uppräkningen i första stycket.
Bestämmelserna i taxeringslagen är enligt lagen om avkastningsskatt pä
pcnsionsmcdd tillämpliga när skatteunderlaget för avkastningsskatt bestäms. Lagen har därför tagits med i uppräkningen i första stycket.

3 kap.

H
Reglerna om skattereduktion för ogift skattskyldig slopas genom skattereformen. Punkt l kan därför utgå . .:\ndringen i nuvarande punkt 2 föranleds av att reglerna om räntetillägg slopas.
I ett nytt andra stycke föreskrivs att beslut om taxering beträffande en
skattskyldig som kan antas inte vara deklarationsskyldig får rattas på
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grundval av kontrolluppgift om kapital utan att dl.'n skattskyldige underrä<tats om och fått tillfälk att yllra sig över uppgilkn. Motiven till bcstämmelscn har utvecklats i avsnitt 5.8. En skattskyldig som enligt bestämmelserna i 2 kap. 4 LSK inte är deklarationsskyldig på grund av att han
under beskattningsåret endast uppburit sådan inkomst av kapital för vilken han skall betala preliminär ..\-skatt. taxeras ml.'d ledning av lämnade
kontrolluppgifter.

Prop. 1990/91: 5

*

4kap.

3*
En skattskyldig som endast haft si1dan avkastning inom inkomstslaget
kapital för vilkcn preliminär A-skatt skall betalas enligt 3 2 mom. UBL är
inte deklarationsskyldig (2 kap. 4 första stycket 2). första stycket har
ändrats för att det klart skall framgå att skönstaxering kan komma i fråga
först när en skattskyldig som är skyldig att lämna självdeklaration inte
skött sina ::lliggandcn.

*

*

4*
.Ä.ndringen föranleds av den ändrade indelningen i inkomstslag som införs
genom skattereformen.

Genom skattereformen införs en separat propo11ionell kapitalbeskattning.
Skatten beräknas på inkomsten av kapital. Skatt pa förvärvsinkomst beräknas på beskattningsbar förvärvsinkomst. Skattemyndigheten skall efter
det all domstol meddelat beslut i mål om taxering vidta de taxeringsåtgärder som föranleds av domstolens beslut. Detta innebär bl. a. att fastställa
beskattningsbar frirvärvsinkomst eller. om fräga iir om intäkter eller avdrag i inkomstslaget kapital. kapitalinkomsten.
5kap.

5*
Förseningsavgift föreslås kunna påföras handelsbolag, rederi och dödsbo
som vid inkomst- och förmögenhctstaxeringcn behandlas som handelsbolag, som inte lämnar uppgifter som avses i 2 kap. 19 LSK i rätt tid.
Avgi ftcn skall således p~föras handelsbolaget. rederiet eller dödsboet som
sådant.

*

6kap.

IH
Andra stycket har justerats med hänsyn till att överklagandetiden på två
månader bör gälla även för kommun.
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8.4 Skatteregisterlagen

Prop. 1990/91: 5

7§ 1

Bestämmelserna i denna punkt har justerats bl. a. med hänsyn till den ändrade innebörden av begreppet fåmansföretag. Enligt den nya lydelsen skall
även vissa uppgifter om dotterföretags ägarförhållanden få registreras. Dessutom har en ändring gjorts som föranletts av att bestämmelserna om den aktuella uppgiftsskyldigheten numera återfinns i LSK.

7§2
Ändringen är föranledd av att bestämmelsen i 3 J § 2 mom. tredje stycket
GTL numera återfinns i 3 kap. 7 § NTL.

7 § 12
Ändringen föranleds av att aktuella bestämmelser har flyttats från GTL till
3 kap. LSK.

7 § 13
Ändringen är föranledd av att reglerna om schablonbeskattningen av småhus slopas.

7 § 14
Ändringen är föranledd av att bestämmelsen i 31 § 2 mom. tredje stycket
GTL numera återfinns i 3 kap. 7 § NTL.

7 § 18

I punkten 18 föreskrivs att de uppgifter som företag skall lämna enligt 2
kap. 19 § LSK får tas in i skatteregistret. Redan i dag är det så att vissa
uppgifter som företag lämnar i sina självdeklarationer registreras i skatteregistret. De uppgifter som nu föreslås få bli registrerade är av samma
karaktär som de som redan finns i registret. Det kan dock för vissa företag
vara fråga om en större dctaljeringsgrad på uppgifterna. Eftersom en
grundläggande förutsättning för det nya granskningsförfarandct av företag
är att de uppgifter som lämnas i deklarationen kan hanteras med ADBstöd måste alla uppgifter kunna tas in i skatteregistret. I stället för att
upprepa vad som anges i 2 kap. 19 § LSK görs en hänvisning dit på
motsvarande sätt som görs i punkten 12 i 7 § skatteregisterlagen i fråga om
uppgifter som skall registreras från kontrolluppgifter.

7 § 22
Den nya bestämmelsen kommenteras i avsnitt 4.4.
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10 §

Prop. 1990/91: 5

Andra och fjärde styckena har ändrats så att RSV och skattemyndigheten i
länet får ha terminalåtkomst till de uppgifter om koncernföretag som enligt
7 § I och 22 får tas in i skatteregistret. I andra och tredje styckena har
dessutom gjorts ändringar som föranleds av organisationsreformcn inom
skatteförvaltningen.

8.5 Kommunalskattelagen
Anvisningarna till 32 §
I KL regleras vilka förmåner och ersättningar som är skattepliktiga, medan
bestämmelerna i LSK behandlar vad som skall redovisas i kontrolluppgifter och i den skattskyldigcs självdeklaration. Principen är att skattepliktiga
ersättningar och förmåner skall redovisas. I LSK föreslås regler om s. k.
tyst kvittning när den skattskyldige fått traktamentsersättning och ersättning för resa med egen bil i tjänsten motsvarande schablon. Detsamma
gäller när den skattskyldige fått ersättning för resa med allmänt kommunikationsmedcl och kostnadsersättning i vissa andra uppräknade fall motsvarande gjorda utlägg. I sådana fall behöver den skattskyldige inte redovisa den uppburna ersättningen och de däremot svarande avdragen i sin
självdeklaration. I övriga fall skall kostnadsersättningar och förmåner
redovisas i självdeklarationen.
Ändringen i förevarande anvisningspunkt innebär att den regel som kan
sägas medge "tyst kvittning" även i andra fall slopas.

8.6 Lagen om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk
person under uppbördsåret 1991192
Se avsnitt 5. 7

8. 7 Lagen om betalningar till och från utlandet m. m.
7 s~
Förbudet att betala mer än 3 000 kr. om året i premie för en utländsk
livförsäkring slopas.

IH
Xndringen följer av att att förbudet under 7 ~slopas.

8.8 Tullregisterlagen
8~

,:\ndringen följer av den nya organisationen av skatteförvaltningen som
träder i kraft 1991.
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9 Hemställan

Prop. 1990/9 J: 5

Jag hemstälkr att regeringen föreslar riksdagen att anta förslagen till
I. lag om ändring i lagl'n ( 1990: 325) om s_iäh·dcklaration och
kontrolluppgifter.
2. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272).
3. lag om ändring i taxeringslagen ( 1990: 324).
4. lag om ändring i skatteregisterlagen ( 1980: 343).
5. lag om ändring i kommunalskattdagen ( 1928: 370).
6. lag om uttaga\ preliminär B-skatt från en fysisk person Ulllkr
uppbördsåret 1991 /92.
7. lag om ändring i lagen ( 1990: 750) om betalningar till och frän
utlandet m. m ..
8. lag om ändring i tullregisterlagen ( 1990: 13 7).

I 0 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föresl:i. riksdagen att anta de förslag som föredraganden
har lagt fram.
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RSV: s Författningsförslag
Förslag till lag om räkenskapsutdrag

Prop. 1990/91: 5
Bilaga I

I §
Till ledning för taxering enligt taxerings lagen ( 1956: 623) skall nedan
nämnda skallskyldiga lämna sammanställning av i verksamheten förda
räkenskaper (räkcnskapsuldrag) enligt vad som framgår av denna lag.
Skyldigheten skall fullgöras av
I. fysisk person och dödsbo vilka bedriver wrksamhet hänförlig till
inkomstslagen jordbruksfastighet. annan fastighet för vilken intäkterna
beräknas enligt 24 1 mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370) eller rörelse
under förutsättning att bokföringsskyldighet föreligger enligt bokföringslagen ( 1976: 125) eller jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141)
1
aktiebolag med undantag för försäkringsaktiebolag
3. ekonomisk förening
4. sparbank.
Drivs verksamheten i handelsbolag och har en av delägarna lämnat
räkenskapsutdrag behöver övriga delägare endast lämna uppgifter som
behövs för taxering av deras del av nettointäkt och förmögenhet i handelsbolagets förvärvskällor. Motsvarande gäller för makar som tillsammans
deltagit i förvärvsverksamhet.
Den som lämnar räkcnskapsutdrag skall till ledning för taxering av
övriga delägare i handelsbolag respektive andre maken lämna uppgift om
hur stor del av inkomst och förmögenhet som belöper på andra delägare
respektive andre maken.

*

2 §
Uppgifterna i räkenskapsutdraget får användas för kontroll av den skattskyldiges redovisning av skatter och avgifter enligt lagen (1971: I072) om
förmiinsberättigade skattefordringar m. m. samt för kontroll av den skattskyldiges uppgifter lämnade till ledning för annans taxering enligt bestämmelse i taxeringslagen ( 1956: 623).

3 §
I räkenskapsutdrag skall redovisas uppgifter enligt 5- I0 *S på sätt som
framgår av formulär som fastställs av riksskattcverket.

4§
Fysisk eller juridisk person som enligt lag är skyldig all upprätta årsredovisning skall till räkenskapsutdraget foga intyg av sin revisor angående
överensstämmelsen mellan räkcnskapsutdraget och i verksamheten förda
räkenskaper.
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5 §
Följande uppgifter om intäkter och kostnader skall i förekommande fall
lämnas.

Prop. 1990/91 : 5
Bilaga I

Intäkter i rörelse fördelade på
I. försäljning
2. övriga rörelseintäkter

Intäkter i jordbruk fördelade på
3.
4.
5.
6.

försäljning av växtprodukter
försäljning av djur och djurprodukter
försäljning av skog och skogsprodukter
jordbruksarrende
7. övriga jordbruksintäkter

Intäkter i fastighetsförvaltning fördelade på

8. hyresintäkter
9. övriga intäkter i fastighetsförvaltning

Kostnader i rörelse avseende inköp av varor. material och främmande
arbeten fördelade på
I 0. varor. material och legoarbeten
11. underentreprenader och främmande tjänster

Kostnader i jordbruk avseende inköp av varor. material och främmande
arbeten fördelade på

12. kostnader för växtodling
13. kostnader för djur
14. djurinköp
15. främmande tjänster avseende växtodling och skog
16. andra kostnader för skogen än vid 15

Kostnader i fastighetsförvaltning fördelade på
17.
18.
19.
20.

energi, vatten. renhållning och bränsle
reparationer och underhåll
andra direkta fastighetskostnader
lagerförändring avseende I 0- 19 i den mån förändringen inte inräknas i 68
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Kostnader för arbetskraft fördelade pft

Prop. 1990191: 5

21. löner
22. kostnader avseende fri eller subventionerad bostad
23. kostnader avseende fri eller subventionerad måltid
24. faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor för företagsledare respektive ägare samt för närstående till dessa
25. faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor för andra än vid

Bilaga l

24

26. schablonmässiga traktamenten till förctagsledarc respektive ägare
samt till närst:kndc till dessa
27. schablonmässiga traktamenten till andra än vid 26
28. resekostnader och resekostnadscrsättningar a\·scendc företagsledare
respektive ägare samt närstående till dessa
29. resekostnader och resekostnadsersättningar avseende andra än vid 28
30. andra kostnadsersättningar än vid 24-29
31. lagstadgade arbctsgivara vgi ftcr
32. kostnader för anställdas pensionering
33. andra kollektiva avgifter än vid 31 och 32
34. utbildning. sjuk- och hälsovård samt övrig personalsocial wrksamhet
35. övriga kostnader för arbetskraft

Övriga kostnader fördelade på
36.
37.
38.
39.
40.
41.
4J
43.
44.
45.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

lokalhyror
reparation av hyrda lokaler
andra lokalkostnader än vid 36 och 37
jordbruksarrende och betesavgifter
annan hyra för maskiner och inventarier än hyra som anges vid 4 7 och
50
andra kostnader för energi, vatten och bränsle än vid 63
förbrukningsmaterial och förbrukningsinventaricr
kontorsmateriel och trycksaker
reparation och underhåll av andra maskiner och inventarier än fordon
diverse främmande tjänster
telefon och postbcfordran
hyra av personbil
reparation och underhåll av personbil
drivmedel. skatt och försäkring avseende personbil
hyra av andra fordon än personbil
rcparat ion och underh:1ll av andra fordon än personbil
drivmedel. skatt och försäkring avseende andra fordon än personbil
frakter och transporter
vid taxeringen avdragsgill representation
vid taxeringen icke avdragsgill representation
andra speciella försäljningskostnader :in vid 54 och 55
reklam och extern goodwillskapande verksamhet (PR)
skillnad mellan kundförlus!er OL'h all'rvunna kundfordringar
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59. garantikostnader
60. f'örs:ikringsprcrnicr l)Ch övriga riskkostnadcr
61. speciella förvaltningskostnader
62. externa kostnader för forskning och utveckling
63. enngi. vatten. renhållning och bränsle avseende fastighet i jordbruk
eller rörelse
64. reparation och underhall avseL'ndc fastighet i jordbruk eller rörelse
65. fastighetsskatt och skogsvårdsavgift avsernde fastighet i jordbruk eller
rörelse
66. andra kostnader iin vid 63-65 avseende fastighet i jordbruk eller
rörelse
6 7. andra övriga kostnader än 36- 66
68. förändring av värdet av lager, egentillverkade varnr. produkter i arbete. pagåcnde arbeten samt omsältningsfostigheter
69. kostnader som belöper pa ny- till- eller ombyggnad av anläggningstillgi111gar

Prop. 1990/91: 5
Bilaga I

Avskri vni ngar fördelade på
70. maskiner och inventarier
71. byggnader och övrig fast egendom
72. immateriella tillgangar

Finansiella intäkter och kostnader fördelade pa
7 3. utdelning pä aktier och andelar
74. ränteintäkter och andra finansiella intäkter
75. räntekostnader och andra linansidla kosrnadcr

Extraordinära intäkter och kostnader fördelade pt1
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

vinst vid avyllring av anläggningstillgängar
vinst vid avyltring av v:irdepappcr
statliga och kommunala bidrag
erhållna koncernbidrag
övriga crhällna bidrag och ghor
andra extraordinära intäkter än vid 76-80
förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
förlust vid avyttring :n värdepapper
l:imnade koncernbidrag
övriga lämnade bidrag och gåvor
andra t'Xtraordinära kostnader än vid 82-85

Bokslutsdispositioner fördelade pa
87. för:indring av lagerreserv
88. förändring av reserv för pågående arbeten
89. förändring av intern vinstkonto
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90. förändring av resultatutjämningsfond
91. skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan i den
män avskrivningen inte redovisats vid 70- 72
92. avsättning till allmän investeringsrcserv, allmän investeringsfond eller
annan fond var för sig
93. avsättning avseende obeskattade upphovsmannaintäkter, skogsintäkter eller andra obeskattade intäkter var för sig
94. ianspråktaget belopp frän allmän investeringsreserv, allmän investeringsfond eller annan fond var för sig
95. återföring av allmän investeringsreserv, allmän investeringsfond eller
annan fond var för sig
96. återföring av obeskattade upphovsmannaintäkter. skogsintäkter eller
andra obeskattade intäkter var för sig
97. övriga bokslutsdispositioner med angivande av art
98. svenska allmänna skatter
99. redovisat resultat

Prop. 1990/91: 5
Bilaga l

6 §
Följande uppgifter om tillgångar och skulder skall i förekommande fall
lämnas.

Omsättningstillgångar fördelade på
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kassa
andra likvida medel än kassa
aktier och andelar
obligationer och andra värdepapper än vid 3
kund- och växclfordringar
förut betalda kostnader och upplupna intäkter
skattefördringar avseende inkomstskatt för företaget
fordran avseende mcrvärdeskatt
andra kortfristiga fordringar än vid 5-8
varulager och pågående arbeten
övriga omsättningstillgångar

Tillgangar på spärrkonton eller särskilda bankkonton fördelade på
12.
13.
14.
15.
16.

konto för investeringsfond
allmänt investeringskonto
upphovsmanna- och uppfinnarkonto
skogskonto och skogsskadekonto
andra konton än 12- 15

Anläggningstillgångar fördelade på
17. aktier och andelar
18. obligationer och andra värdepapper än vid 17
10

Riksdagrn !9C)(ii9/. /

.1<1111/•

.\'r 5
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

långfristiga fordringar
immateriella tillgångar
maskiner och inventarier
byggnader
pågående ny-. till- och ombyggnad
mark
markanläggningar
övriga anläggningstillgångar

Prop. 1990/91: 5
Bilaga l

Kortfristiga skulder fördelade på
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

leverantörs- och växelskulder
skatteskulder avseende inkomstskatt för företaget
upplupna löner och semesterlöner
garantireserv
andra upplupna kostnader än vid 29 och 30 samt förutbetalda intäkter
förskott och ä conton
skuld avseende mervärdcskatt
skuld avseende personalens källskatt
skuld avseende socialavgifter
övriga kortfristiga skulder

Långfristiga skulder fördelade på
37. avsatt till pensioner
38. övriga långfristiga skulder

Obeskattade reserver fördelade på
39. lagerreserv
40. reserv för pågående arbeten
41. intcrnvinstkonto
42.. rcsultatutjämningsfond
43. ackumulerade överavskrivningar i den mån företaget redovisar avskrivningar enligt 5 § 91
44. allmän investeringsfond
45. Iagerinvesteringskonto
46. särskild nyansskaffningsfond
4 7. återanskaffningsfond for fastighet
48. eldsvådefond
49. särskild fartygsfond
50. allmän investeringsreserv
51. upphovsmannaintäkter
52. skogsintäkter
53. vinstfond
54. förnyelsefond
SS. andra obeskattade fonder och reserver var för sig med angivande av
slag
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Eget kapital fördelat på
52. årets redovisade resultat
53. övrigt eget kapital

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 1

7 §
Fysisk person skall lämna uppgifter ur räkenskaperna om insättningar och
uttag i verksamheten samt om hans andel i bokfört resultat och utgående
kapital enligt balansräkningen varvid kontanta insättningar och uttag skall
anges särskilt.

8 §
I 6 § 10 upptaget lager och pågående arbeten skall specificeras med avseende på i posten ingående omsättningstillgångar uppdelat på
I. fastigheter
2. lageraktier och lagerandelar
3. pågående arbeten i byggnadsrörelse, direkta kostnader
4. pågående arbeten i byggnadsrörelse, indirekta kostnader
5. produkter i arbete, annat producerat lager samt pågående arbeten i
övrigt
6. djur
7. lagertillgångar på vilka nedskrivning ej får göras enligt bestämmelser i
kommunalskattclagen ( 1928: 370)
8. övriga lagertillgångar

9 §
Uppgift skall lämnas om anskaffning och försäljning av anläggningstillgångar enligt följande
1. inköp av personbilar och immateriella rättigheter
2. inköp av andra maskiner och inventarier än vid I
3. försäljning av personbilar och immateriella rättigheter
4. försäljning av andra maskiner och inventarier än vid 3
5. ny-. till- eller ombyggnad av markanläggning med undantag för vad
som belöper på fastighet som används för mervärdcskattefri uthyrning
eller för bostadsändamål
6. ny-, till- eller ombyggnad av byggnad med undantag för vad som
belöper på fastighet som används för mervärdcskattefri uthyrning eller
för bostadsändamål

10 §
Länsskattemyndighetcn får medge att uppgifter enligt 5 ~får lämnas enligt
följande (dispens).
a) intäkter som avses i 5 ~ 1 -9 för lämnas i sammansatt post
b) kostnader som avses i 5 ~ 10-19 får lämnas i sammansatt post
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c) kostnader som avses i 5 § 36-67 fär lämnas i sammansatt post
I samhand härmed fär medges undantag från hestämmelsen i 3 §.
Framställning om dispens skall inges till länsskattcmyndighct före utg:ingcn av kalendcr:iret före taxeringsåret.
Länsskattemyndighets beslut i ärende enligt föregående stycke får överklagas hos riksskattevcrket. Riksskattevcrkcts heslut i sådant ärende får
inte överklagas.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga I

Il §

Räkenskapsutdrag skall lämnas i vanlig läsbar form i den ordning som i
taxeringslagcn stadgas för avgivande av allmän sjiilvdeklaration och fogas
till denna. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får
medge att räkcnskapsutdrag i stället avlämnas i form av upptagning för
automatisk databehandling samt meddela närmare föreskrifter angåci:i_d~
den tekniska utformningen av en sådan upptagning.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar de
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag.
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Förteckning över remissinstanser som avgett
yttrande över betänkandena (SOU 1983: 75 och 76)
Företagens uppgiftslämnande för
bcskattningsändamål

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 2

Efter remiss har yttranden kommit in från kammarrälten i Göteborr,.
datainspektionen (Dl). bokföringsnämnden (BFN). kommcrskollcgium.
riksförsäkringsvcrket (RFV). riksskauevcrket (RSV), statskontoret, riksrevisionsverket (RR V). statistiska centralbyrån (SCB). länsstyrelsen i
Stol"kholms län. länsstyrelsen i Jönköpings län. länsstyrelsen i Malmöhus
län. länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän. länsstyrelsen i Gävleborgs län.
länsstyrelsen i Västerhottens län, bankinspektionen. allmänna ombudet
för mellankommunala mål. statens industriverk (SIND), Centralorganisationen SACO/SR. Finansbolagens förening, Fögderichefsföreningcn. Föreningen auktoriserade revisorer FAR. Föreningen Sveriges fögderitjänstemän. Föreningen Sveriges skattechefer, Föreningen Sveriges taxeringsrcvisorer. Förctagareförbundet (SFR). Företagens uppgiftslämnardclegation
(FLJD). lnstitutl'I för internrevision. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS), Kooperativa förbundet (KF). Landsorganisationen i Sverige (LO), Landstingsforbundct. Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Post- och kreditbanken (PK-banken). Svensk industrif(irening, Svenska arbetsgivareföreningen !SAF). Svenska hankföreningen.
Svenska byggnadsentreprenörföreningen (SBEF). Svenska försäkringsbolags riksforbund. Svenska kommunförhundet. Svenska revisorsamfundet
(SRS). Svenska sparbanksforeningen, Sveriges advokatsamfund. Sveriges
fastighctsägareförbund. Sveriges föreningsbankers förbund. Sveriges grossistförbund. Sveriges industriforbund. Sveriges praktiserande arkitekter.
Sveriges redovisn ingskonsulters förbund. Taxeringsnämndsordförandcnas
riksförbund (TOR), Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Föreningen Sveriges taxeringsdirektörer och Nio lokala skattcmyndighekr i
Stockholms län.
Kommerskollegium har inhämta! yllranden från handelskamrarna i
Stockholm och Malmö.
Länsstyrelsen i Stockholms län har inhämtat yttranden från lokala skattemyndigheterna i Stockholms. Norrtälje och Sollentuna fögderi. Länsstyrelsen i Malmöhus län har erhållit yttrande från Skånes Handelskammare.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän har inhämtat yttrande från lokala
skattemyndigheten i Göteborgs fögderi.
LO har berett medlcmsförbunden tillfälle all avge yttranden. Svenska
Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Kommunalarbetarförbundet har
kommit in med yttranden.
LRF hänvisar i sitt remissvar till ett yttrande av Lantbrukarnas skattedelegation.
PK-banken instämmer i vad som anförs i Svenska Bankföreningcns
yllrandc.
SAF. Sveriges grossistförbund och Sveriges lndustriförbund hänvisar i
sina remissvar till Företagens uppgiftsdclegations yttrande.
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Förteckning över remissinstanser som avgett
yttrande över riksskattcverkets rapport ( 1986: 7) Ett
reformerat uppgiftslämnande

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 2

Efter remiss har yttranden kommit in från kammarrätten i Göteborg,
datainspektionen (Dl), bokföringsnämnden (BFN), kommerskollcgium,
riksförsäkringsvcrket (RFV), statskontorct, riksrcvisionsvcrket (RR V),
statistiska centralbyrån (SCB), länsskattemyndighetcn i Stockholms län.
liinsskattcmyndighetcn i Jönköpings län, länsskattcmyndigheten i Malmöhus län. länsskattemyndighcten i Göteborg och Bohuslän, länsskattemyndigheten i Gävleborgs län, länsskattemyndighctcn i Västerbottens län.
bankinspektionen. skattcförcnklingskommittcn. statens industriverk
(SIND). Centralorganisationen SACO/SR, Entreprenörförcningen, Finansbolagens förening. Fögderiehcfsföreningen, Föreningen auktoriserade
revisorer FAR, Föreningen Sveriges skattechefer, Föreningen Sveriges taxeringschefor, Företagarcförbundet (SFR). Företagens uppgiftslämnardekgation (FUD). Institutet för internrevision, Konstnärliga och litterära
yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS), Kooperativa förbundet (KF).
Landsorganisationen i Sverige (LO), Landstingsförbundet, Lantbrukarnas
riksforbund (LRF). Smaförctagens riksorganisation, Svensk industriförening. Svenska arbetsgivarcföreningen (SAF). Svenska bankföreningen,
Svenska försäkringsbolags riksförbund, Svenska kommunförbundet,
Svenska revisorsamfundet (SRS), Svenska sparbanksföreningen, Sveriges
advokatsamfund, Sveriges fastighctsägareförbund. Sveriges föreningsbankers förbund, Sveriges grossistförbund. Sveriges industriförbund, Sveriges
rcdovisningskonsulters förbund. Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund (TOR), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges köpmannaförbund.
Länsskattemyndighetcn i Stockholms län har inhämtat yttranden från
lokala skattemyndigheterna i Stockholms. Huddinge och Nacka fögderi.
Länsskattemyndighcten i Malmöhus län har inhämtat yttranden från Malmös och Eslövs fögderi samt från Skånes Handclskammare. Länsskattemyndighcten i Göteborgs och Bohuslän har inhämtat yttrande från lokala
skattemyndigheten i Göteborgs och Kungälvs fögderi.
LRF hänvisar i sitt remissvar till ett yttrande av Lantbrukarnas skattedelegation.
SAF, Sveriges grossistförbund och Sveriges lndustriförbund hänvisar i
sina remissvar till Företagens uppgiftsdelcgations yttrande.
Sveriges Köpmannaförbund ansluter sig till vad Företagens uppgiftsliimnardelcgation och bokföringsnämnden anfört.

ISO

Förslag till
Lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272)

2 mom. Preliminär skatt utgår som preliminär A-skatt eller preliminär
B-skatt.
I. Preliminär A-skall skall med de undantag. som framgår av vad nedan
i detta moment och i I 0 §sägs, utgöras för sådan inkomst av tjänst. vilken
helt eller delvis utgår i penningar och vilken hänför sig till den skattskyldiges huvudsakliga arbetsanställning eller eljest utgör hans huvudsakliga
inkomst av tjänst. För inkomst av sådan huvudsakliga arbetsanställning
hos fysisk person eller dödsbo, som är avsedd att vara kortare tid än en
vecka. skall dock preliminär A-skau erläggas endast om vad som utbetalats
utgör utgift i en av arbetsgivaren bedriven rörelse.
Med tjänst likställes i denna lag rätt till pension. livränta, som utgår på
grund av försäkring och inte utgör vederlag vid avyttring av egendom,
ersättning, som i annan form än livränta utgår på grund av sjuk- eller
olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjänst. som undantagsförmåner ävensom sådant periodiskt understöd eller sådan därmed jämförlig
periodisk intäkt. varför givaren enligt 22, 24 eller 29 § kommunalskattelagen är berättigad till avdrag.
Preliminär A-skatt skall också utgöras a1•jj1sisk personjor sådan ränta. utdelning eller annan avkastning
som arses i 37§ I mom. 4a och b
samt 8 mom. taxerings/agen (1956:
623). Detta gäller dock inte om kupongskatt skall utgå enligt kupongskattelagen ( 1970:624) eller om
mottagaren inte är skattskyldig .for
inkomsten i Sverige.
Preliminär A-skatt skall utgå enligt skattetabell som avses i 4 §, eller
enligt de grunder som angivas i 7, 12 eller 40 §. Beträffande preliminär Askatt för inkomst som avses under I andra stycket eller punkt 12 av
anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen må regeringen föreskriva
särskild beräkningsgrund, exempelvis att skatten skall beräknas ä viss del
av inkomsten eller å inkomsten minskad med visst belopp eller att skatten
skall utgå med särskilt angiven procent av inkomsten.
Är den, som åtnjuter ovan avsedd inkomst av tjänst, skattskyldig jämväl
för annan inkomst eller för förmögenhet må lokal skattemyndighet, då
särskilda skäl därtill föranleda. föreskriva att preliminär A-skatt skall
erläggas jämväl för sistnämnda inkomst eller för förmögenheten. Därvid
skall den skattskyldiges preliminära skatt beräknas antingen till viss procent av den huvudsakliga inkomsten av tjänst eller enligt skattetabell å
nämnda inkomst ökad med visst belopp eller ock utgå med visst belopp
utöver vad i skattetabellen angives för den huvudsakliga inkomsten av
tjänst.
Är i fall varom i föregående stycke sägs inkomsten vid sidan av den
huvudsakliga inkomsten av tjänst betydande i förhållande till denna eller
föreligga eljest särskilda omständigheter, må lokal skattemyndighet föreskriva, att preliminär B-skatt skall erläggas i stället för preliminär A-skatt.
Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag skall jämkas till
närmast högre hela krontal.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 3
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2. Preliminär B-skatt skall för inkomståret betalas av skattskyldig, som
inte skall betala preliminär A-skatt enligt 1. Preliminär B-skatt skall betalas för inkomster från den skattskyldiges samtliga förvärvskällor och för
förmögenhet. Preliminär B-skatt skall betalas enligt särskild debitering.
Den lokala skattemyndigheten får besluta att fysisk person, som har
inkomst av sådan uppdragsverksamhet som avses i 4 §lagen (1982: 1006)
om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar, skall betala preliminär A-skatt i stället för preliminär B-skatt. Ett
sådant beslut får meddelas om den för inkomståret beräknade slutliga
skatten kan antas till huvudsaklig del bli betald genom avdrag för skatt.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 3

7§
För inkomst av tjänst, som icke avser bestämd tidsperiod eller icke
uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen. skall utgå preliminär
A-skatt med trettio procent av inkomsten.
Uppbäres inkomst som avses i första stycket jämte inkomst, som avses i
4 § 1 mom. första stycket. skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som
ri ksskattevcrket fastställer.
För inkomst som ai•ses i 3 f :!
mom. I tredje .1·t_vcket skall utgå preliminär skatt med 30 procent al' inkomsten. Vad gäller inkomst enligt
3 7 § 1 mom. 4 b taxerings/agen
(1956:623) skall preliminär skall
utgå med så stort belopp all det tillsammans med 1•ad som innehallit.1· i
utlandet uppgb.r till 30 procl!nt al'
inkomsten.
Skatt enligt första eller andra stycket uttages icke på belopp under tio
kronor.

Skall enligt tredje st_rcket uttages
inte på belopp under /00 kronor.
Att särskilda grunder för uttagande av preliminär A-skatt kan föreskrivas i vissa fall framgår av 3 § 2 mom.
Bestämmelserna i denna paragraf gälla icke om annat följer av 40 §.

13 §
I mom. Preliminär B-skatt skall tas ut med belopp motsvarande 120
procent av den slutliga skatt som har påförts den skattskyldige året före
inkomståret.Understiger den slutliga skatten den ursprungligen debiterade
B-skatten tas preliminär B-skatt ut med 110 procent.
Preliminär B-skatt enligt första stycket får inte tas ut med lägre belopp
än som motsvarar den preliminära B-skatt som har debiterats för året före
inkomstaret.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte när preliminär Bskatt skall beräknas med ledning av preliminär taxering enligt 2 mom. eller
när annars särskilda omständigheter föreligger.
I den slutliga skatt som avses i första stycket skall inte inräknas utskiftningskatt. ersättningsskatt. skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen (1956: 623) eller sådan i denna lag inte omnämnd skatt eller
avgift. vilken har påförts enligt bestämmelse i annan författning.
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Vid beräkning av preliminär Bskatt skall, om möjligt, hänsyn tas
till preliminär A-skatt som den
skattskyldige kan ha att betala på
grund av förordnande enligt 3 3
mom. andra stycket.

Vid beräkning av preliminär Bskatt skall, om möjligt. hänsyn tas
till preliminär A-skatt som den
skattskyldige kan ha att betala <'11/igt 3 § 2 mom. I 1rc1{je sryckl!t eller
på grund av förordnande enligt 3 §
3 mom. andra stycket.

*

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 3

I a mo 111. Vid utbcralning dlcr
gottskrirning ar sådan arkastning
som arses i 3 .~ 2 mom. I tre1/ie styrkl!t skall den som utbetalar eller
gotlskrircr beloppet göra skallcal'drag ./i'ir bcralning a1· preliminär Askat/ som mouagaren har att berala. I fråga om sådant ardrag skall
besrämmt'lscrna i 52-54 .~J gälla i
tillämpliga delar.

78a§
Vad som sägs i 75 - 78 §§gäller i
rillämp/iga delar också i fråga om
drn som betalar ut eller go11skrirer
sådan arkastning som al'ses i 3 § 2
mom. I tredje strcket.

l'.i3

Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623)

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 3

22 §
2

1 mo m. . Nedannämnda skattskyldiga är, om ej annat följer av 3 mom.,
skyldiga att utan anmaning till ledning för egen taxering avlämna deklaration (.ljälvdeklara1ion), nämligen:
1) aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidig skadeförsäkringsanstalt och aktiefond ävensom sådan stiftelse, fond eller inrättning
som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs, vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen,
2) ideell förening, som avses i
7 § 5 mom. första stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt, om dess bruttointäkter ar en
eller .flera förrärrskällvr under beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt 8 §nämnda lag,
3) annan juridisk person, om
dess bruttointäkter av en eller fll!ra
förvärvskällvr uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
4) fysisk person, vilkens bruttointäkter av en eller .flaa jörvän·skällor under beskattningsåret uppgått, om han varit här i riket bosatt
under hela beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt, till sammanlagt minst 10000
kronor och eljest till minst l 00 kronor.

2) ideell förening, som avses i
7 § 5 mom. första stycket lagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt, om dess bruttointäkter under
beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt 8 § nämnda lag,
3) annan juridisk person, om
dess bruttointäkter uppgått till
sammanlagt minst 100 kronor,
4) fysisk person, vilkens bruttointäkter av (iäm·1 eller aklil' näringsverksamhet under beskattningsåret uppgått, om han varit här
i riket bosatt under hela beskattningsåret och under denna tid icke
erlagt sjömansskatt. till sammanlagt minst / .? 000 kronor och eljest
till minst 100 kronor.

5) fysisk eller juridisk person, vilkens tillgångar av den art som avses i
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. vid beskattningsårets utgång haft ett värde överstigande 400000 kronor eller, såvitt angår sådan
juridisk person som avses i 6 § 1 mom. b nämnda lag. 25 000 kronor.
6) fysisk eller juridisk person för vilken underlag för skogsvårdsavgift
eller statlig fastighetsskatt skall fastställas,

7) J}isisk person mrs brullointäki ·
ai• kapital ar annat slag än arkastning .för rilken preliminär A·skall
skall utgöras enligl 3 § 2 mom. 1
trnfie
styckel
uppbördslagl!fl
(1953:272) eller av passil' näringsverksamhl!t sammanlagt ö1wstigit
100 kronor.
8) fjisisk eller juridisk person om
genomsni 11lig anskafji1i ng1kost nad
./iJr aktie elll!r ardragskvo1 skall.fastställas enligt 27 och l8 .9§ lagen om
statlig inkomstskall.
9) h·sisk eller juridisk person för
1•ilken under/ag_f(jr arkastningsskalt
på pensionsmedel skal/.fastställas.
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Vid bedömande av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet enligt punkterna 2)- 5) skall
hänsyn icke tagas till sådan inkomst eller förmögenhet för vilken
den fysiska eller juridiska personen
icke är skattskyldig enligt kommunalskattelagen ( 1928: 370). lagen
om statlig inkomstskatt eller lagen
om statlig förmögenhetsskatt.
Har makar, som ingått äktenskap
före ingången av beskattningsåret
och levt tillsammans under större
delen därav, var för sig haft inkomst eller förmögenhet. skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till makarnas sammanlagda inkomst eller
förmögenhet.

Vid bedömande av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet enligt punkterna 2)-5) och 7)
skall hänsyn icke tagas till sådan
inkomst eller förmögenhet för vilken den fysiska eller juridiska personen icke är skattskyldig enligt
kommunalskattclagen ( 1928: 370),
lagen om statlig inkomstskatt eller
lagen om statlig förmögenhetsskatt.
Har makar. som ingått äktenskap
före ingången av beskattningsåret
och levt tillsammans under större
delen därav. var för sig haft förmögenhet, skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med
hänsyn till makarnas sammanlagda
förmögenhet.

Prop. I 990191: 5
Bilaga 3

Skall skattskyldig enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt taxeras för
förmögenhet, som tillhör barn eller annan. skall hänsyn därtill tagas vid
deklarationsskyldighetens bedömande.
Vid tillämpning av vad i första stycket vid 4) är stadgat, skall svensk
medborgare, som under beskattningsåret tillhört svensk beskickning hos
utländsk makt, svensk permanent delegation hos mellanstatlig organisation eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller
konsulatets betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt utomlands, anses ha varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan persons
make samt barn under 18 år, om de har varit svenska medborgare och har
bott hos honom. En person, som under beskattningsåret har tillhört främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller beskickningens eller konsulatets betjäning, anses däremot vid tillämpning av vad i
första stycket vid 4) är stadgat inte ha varit bosatt här i riket. Detsamma
skall gälla sådan persons make, barn under 18 är och enskilda tjänare som
har bott hos honom och inte har varit svenska medborgare.
Ifråga om deklarationsskyldighet för dödsbo efter skattskyldig. som har
avlidit under beskattningsåret, skall tillämpas vad som skulle ha gällt för
den avlidne.
66 c§
Ttnwing för inkomst al' kapital
beslutas med ledning al' kontrolluppg(li när inkomsten endast al'ser
sådan al'kastning,tår 1·ilken preliminär skatt skall Wgöras enligt 3 § 2
mom. I tredje st_rcket uppbörd~
lagrn ( 1953: 272).
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Lag om ändring i lagen ( 1990: 325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1990: 325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter
dels att 2 kap. 6 *samt 3 kap. I 0 och 12 ~~skall upphöra att gälla.
d<'ls att nuvarande 2 kap. 20 * skall betecknas 2 kap. 21 ~ och all
nuvarande 2 kap. 21 *skall betecknas 2 kap. 20 *·
dels att 2 kap. 3. 4. 8. 10-17. 19. nya 20 och 21. 22-25. 28. 30 och
33 **· 3 kap. 4- 7, 9. 11. 14. 20, 22. 23. 27. 28. 30. 37 - 39. 43-46. 53. 54.
57. 60 och 63 **· 4 kap. I. 2. 4. 6 och 8 **samt rubrikerna närmast före 2
kap. 19. 24 och 25 **samt 3 kap. 27 ~skall ha följande lydelse.

Nurnrwule !yddse

Fiires/agen lydelse
2 kap.

H
Var och en bör. utöver vad som
framgnr av dl'klara1ionsfim11u!ärc1

ella ar ndgon annan h/ankctl enlig!
.tästs1äll1 jimnulär. meddela de ytterligare upplysningar som kan
vara av betydelse för egen taxering.

Fysisk person skall. 0111 ime an1w1 .fi"i/ia ar 6 §. lämna självdekla-

Var och en bör. utöver vad som
framgår av deklara1io11.1fimnulär.
meddela de ytterligare upplysningar som kan vara av betydelse för
egen taxering.

Fysisk person skall lämna självdeklaration

ration

I. när hans bru11oin1äk1er al' sddan liiinsl som a1·.1·('.I' i 3.? .~· I 1110111.
ti"irs/a .11ycke1 h eller i ko1111111111a/ska11e/agen ( 19.?8: 3 70!. ar kapi1a/
ar annal slag än arkas1ning .fijr ri/krn prl'li111iniir A-skall skall hewlas
rn/ig1 3 § 2 1110111. I /redje .1/yck('/
uppbörds/agen ( 1953: :!72) eller a1·
passir näringsrerksamhet sa111111an/ag1 örerstigil 100 kronor.
I. när hans bruttointäkter av

<'Il

cl/a .f/a,1 .fi"irriirl'.1käl/or under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 10000 kronor.

]. när hans bruttointäkter av annan 1jäns1 än som arscs i 3] § I
1110111 . .fi'irst a stycket h och i ko11111111nal.1ka 11e/agen eller ar aklir 11iiri11gsrerksa111hl'l under beskattningsåret uppgått till sammanlagt
minst 32 proC<'ll/ ar haslll'lo11pc1 enligt /agrn ( 1962: 381) 0111 allmän
.fi"iniikring jdr året J("ire ta.rerings-

(iret, eller, i ji-åga 0111.f(1/kpensio11iir
som inle haJi in1iik1er ar aktil' nii-
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ri11gsl'erksamhl'l dlcr annan intäkt
ar tiänst än .tillkpension. pensionsti//skoll enligt 2 .~· laJ;l'll (1969: 205)
om pe11sio11sti//s/.;011. hä(lien ar 1w11sio11sti//sk1111 rn/igt 2 a .~· nämnda
lag eller tilläggspcnsion. när han
under beska11ningsäre111pph11rit tillläggspensi1111 som örerstiger pensionsti!Mwll enligt nämnda lag-

Prop. I 990/91: 5
Bilaga 4

rum.

2. om han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsarct eller om han under denna tid betalat
sjömansskatt. när bruttointäkterna
uppgått till sammanlagt minst 100
kronor.
3. när hans tillgångar av den art
som anges i 3 I mom. lagen
( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt vid beskattningsårets utg<\ng haft ett värde som överstiger
8()0000 kronor. eller
4. när underlag för skogsvi1rdsavgift dia statlig fastighetsskatt skall
fastställas for honom.

*

Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket
skall hänsyn inte tas till sådan ink()mst eller förmögenhet för vilken
skattskyldighet inte föreligger enliet
k1Jmmunalskattdagen ( 1928: 3 70).
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller lagen om statlig
förmögenhetsskatt.

Har makar. som ingått äktenskap
före ingången av beskattningsåret
O<:h levt tillsammans under större
<.klen därav. var för sig hart inkom.11 dll'r förmögenhet. skall vard\.'ra makens deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till mak::irnas sammanlagda inkomst och
förmögenhet.

3. om han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret eller om han under denna tid betalat
sjömansskatt. när bruttointäkterna
uppgått till sammanlagt minst 100
kronor.
4. när hans tillgångar av den art
som anges i 3 I mom. lagen
( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt vid beskattningsårets utgiing haft ett värde som överstiger
800000 kronor. eller
5. när underlag för skogsvårdsavgift. statlig fastighetsskatt eller arkastningsskall pil pensionsmedel
skall fastställas för honom.
Vid bedömandet av dcklarationsskyldighet enligt första stycket
skall hänsyn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet för vilken
skatt skyldighet inte föreligger enligt
kommunalskattclagen. lagen ( 1947:
576) om statlig inkomstskatt eller
lagen om statlig förmögenhetsskatt.
Däremot skall hii11.1yn tas till sådan
i 11ko111st eller ,tiirmögenhct som enligt Jubbdbeskattningsavtal skall
l'ara hdt dll'I' Je/ris undantagen
.fi"än heskallning i S1·erigc.
Har makar. som ingått äktenskap
före ingången av beskattningsaret
och levt tillsammans under större
delen därav. var för sig haft förmögenhet. skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med
hänsyn till makarnas sammanlagda
förmögenhet.

*

Skall någon enligt lagen om statlig förmögcn:1etsskatt taxeras för förmögenhet som t iIl hör barn eller någon annan. skall hänsyn tas därtill när
deklarationsskyldigheten bedöms.
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Som .folkpension enligt f(irsta
styckl!t 2 räknas inte barnpension
dler vårdbidrag.

Prop. 1990/91: 5

Bilaga 4

8§
'Följande juridiska personer skall lämna självdeklaration

I. aktiebolag. ekonomisk forening, sparbank. ömsesidigt skadeförsäkringsföretag och aktiefond
samt sådan stiftelse, fond eller inrättning som har till huvudsakligt
ändamål att tillgodose viss familjs,
vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen.
2. ideell förening, som avses i 7 §
mom. första stycket Jagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt, om dess bruttointäkter ar en
eller flera förrärvskällor under beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt 8 §nämnda lag,
5

I. aktiebolag, ekonomisk förening. sparbank. ömsesidigt skadeförsäkringsföretag och rärdl'papper,~/Ond samt sådan stiftelse, fond
eller inrättning som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss
familjs, vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen,
2. ideell förening, som avses i 7 §
5 mom. första stycket lagen (I 947:
576) om statlig inkomstskatt. om
dess bruttointäkter under beskattningsåret överstigit grundavdraget
enligt 8 §nämnda lag.

3. annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst I00
kronor.
4. juridisk person. vars tillgångar av den art som anges i 3 § I mom.
lagen ( 194 7: 577) om statlig förmögenhetsskatt. vid beskattningsårets utgång haft ett värde som överstiger 800000 kronor eller. i fråga om sådan
juridisk person som avses i 6 § I mom. b nämnda lag. 25 000 kronor.
5. juridisk person för vilken underlag för skogsvårdsavgift dlcr
statlig fastighetsskatt skall fastställas.
Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket
2-4 skall hänsyn inte tas till sådan
inkomst eller förmögenhet. för vilken skattskyldighet inte föreligger
enligt kommunalskattelagen ( 1928:
370). lagen om statlig inkomstskatt
eller lagen om statlig förmögenhetsskatt.

5. juridisk person för vilken underlag för skogsvårdsavgift. statlig
fastighetsskatt eller arkastningsskall på pensionsmedel skall fastställas.
Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket
2-4 skall hänsyn inte tas till sådan
inkomst eller förmögenhet. för vilken skattskyldighet inte föreligger
enligt kommunalskattelagen ( 1928:
370), lagen om statlig inkomstskatt
eller lagen om statlig förmögenhetsskatt. Däremot skall hämyn tas till
sådan inkomst eller jdnnögenhet
som enligt dubhelbcskattningsartal
skall rara helt dler de/ris undamagen Fån beskattning i Srerige.
10 §

Fysisk person får. om inte annat följer av 11 ~.lämna förenklad självdeklaration om vad som skall redovisas i fråga om intäkter och avdrag avser
endast
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I. inkomst a1• annan.fastighet beträ.(fande hiigst /l'(J jastigheter l'ilka
den skattsky/d(<:e inneha/i hela beskattningsåret och .for l'ilka dels intäkten skall beräknas enligt 24 § 2
mom. kommunalskattelagn1 ( 1928:
3 70), dels taxeringsl'ärde har bestämts.fOr beskattningsåret,
2. inkomst av tjänst och annat
avdrag än som avses i 33 § 2 mom.
kommuna!skattclagen inte yrkas
för kostnader för fullgörande av
tjänsten,
3. inkomst av kapital samt avdrag för kostnader yrkas endast för
ränta och intäkten utgörs av

a) ränta eller
b) utdelning på svenska aktier
och andelar i svenska aktie.fonder
eller ekonomiska föreningar.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

I. inkomst av tjänst och annat
avdrag än som avses i 33 § 2 mom.
kommuna!skattelagen ( 1928: 3 70)
inte yrkas för kostnader för fullgörande av tjänsten.
2. inkomst av kapital samt avdrag för kostnader yrkas endast för
ränta och tomträ/lsal'gäld och intäkten utgörs av
a) ränta eller
b) utdelning på svenska aktier
och andelar i svenska l'ärdepappersfonder eller ekonomiska föreningar,
l) i111äkt rid .f?irsä/ining av teckningsrätt eller delbel'is som grundas
på aktieinnchai· i ett srenskt bolag.

4. allmänt avdrag för underhåll
ar ilke hemmararande barn eller
fiir avgift för pensionsförsäkring,
5. sådant ardrag.fi"ir nedsatt skatllförmåga som ai·ses i 50 § 2 mom.
andra eller fjärde strcket komm11nalska11elag~;11.
.

3. allmänt avdrag för avgift för
pensionsförsäkring.

*

11
Förenklad självdeklaration får inte lämnas, om
I. den skattskyldige eller den med
l'ilken dC'n skattskyldige skall
sam taxeras inte varit bosatt i Sveri-

I. den skattskyldige inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret,

ge under hela beskattningsåret.
2. den skattskyldige under beskattningsåret haft inkomst av anställning i
utlandet eller annars från utlandet haft inkomst eller vid utgången av
beskatrningsåret ägt skattepliktig förmögenhet i utlandet,
3. den skattskyldige under beskattningsåret varit skyldig att betala sjömansskatt enligt !agen ( 1958: 295) om sjömansskatt,
4. den skattskyldige är företagslcdarc i fåmansföretag. närstående
till sådan person eller delägare i .fii-

mam:ti'iretag, <'ller

4. den skattskyldige är företagsledare i fåmansföretag, .famansägt

handelsbolag l!l!er sådant .fi'iretag
som ai•si·s i 3 § 12 mom. nionde
stycket lagrn (1947:576) om statlig
inkomstskatt, närstående till sådan
person eller delägare i sådant .fdrctag,
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5. den skattskyldige skall samtaxcras med person som är skyldig att i
självdeklaration lämna uppgift om
inkomst av rörelse <'lll!r jordbruks-

5. den skattskyldige skall samtaxcras med person som är skyldig att i
självdeklaration lämna uppgift om
inkomst av näring.1Taksa111hl'I. el-

fa.11ighet eller ur 111111a11 .ti1.11ighet,
ti'ir rilken intäktrn skall bl!räknus
.enligt ]4 .11· I 1110111. ko111m1111alskat1e/agen ( 19:!8:370).

ler

Prop. 1990/91 : 5 ·
Bilaga 4

6. i/('11 skattskyldige under he.1ka1111i11gsare1 har .ti'irl'ärrat en
prira1/i(J.1/adstästighe1.

12 ~
En förenklad självdeklaration skall innehålla uppgifter om
I. den skattskyldiges namn. personnummer. postadress och hemortskommun.
2. vad som behövs för att bestämma om den skattskyldige skall samtaxeras eller inte.

3. de inti.ikter och ardrag som
skall häntiiras till inkomst a1· annan
.fi1s1ighe1: rarrid särskilt skall anges
ji1.11iglll'te11s ta.ffri11g.1Tiirdc /(·;,. beska! 1ningsiir<'t.
4. de intäkter som skall hänföras
till inkomst av tjänst och som den
skattskyldige inte har fatt meddelande om enligt 3 kap. 59 ~.
5. de intäkter som skall hänföras
till inkomst av kapital och som den
skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 3 kap. 59 ~samt de
avdrag för ränta som den skattskyldige yrkar.

3. de intäkter som skall hänföras
till inkomst av tjänst och som den
skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 3 kap. 59 ~.
4. de intäkter som skall hänföras
till inkomst av kapital och som den
skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 3 kap. 59 ~. de i11-

1äk1er l'id .ti'irsii/jning al' teckningsrätt eller delbnis som grundas på
aktieinnehar i el/ srenskt ho/ag
samt de avdrag för ränta och tomträttsmxiild som den skattskyldige
yrkar.

6. sdda!ll rän/l'lillägg som skall
beaktas l'id /aststiillande ar underlag .fi"ir 1illä.~gs/Je/opp och .mm den
skall.1kl'ldi~e inte har fall medde-

lande

,;m t;nligt 3 kap. -~9 f

7. de avdrag som den skattskyldige yrkar får 111ukrhdll ar icke hemmavarande barn. för avgift för pen-

5. det avdrag som den skattskyldige yrkar för avgift tl.ir pensionsförsäkring,

sionsförs~ikring eller .fiir nedsal/
ska11i:tilrmdga enligt 50 .~· ] mom.
andra stycket komm11nalska1tclagen ( 192ö: 370i.

8. den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar och hans skulder vid
utgången av beskattningsåret, om
hans skattepliktiga förmögenhets-

6. den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar och hans skulder vid
utgången av beskattningsåret. om
hans skattepliktiga förmögenhets-
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tillgångar uppgick till minst 90 000
kronor eller. om beskattningsbar
förmögenhet skall beräknas gemensamt för den skattskyldige och hans
make eller barn enligt 12 § I mom.
lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, de sammanlagda
skattepliktiga
förmögenhetstillgångarna uppgick till minst 180000
kronor,
9. vad som behövs för beräkning
av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän
försäkring eller av fastighetsskatt
enligt lagen ( 1984: 1051) om statlig
fastighetsskatt.
Skall den skattskyldige taxeras
för barns eller någon annans förmögenhet. skall uppgifter lämnas också om sådan förmögenhet som om
den tillhörde den skattskyldige.
Härvid tillämpas första stycket 8.

tillgångar uppgick till
minst
100000 kronor eller. om beskattningsbar förmögenhet skall beräknas gemensamt för den skattskyldige och hans make eller barn enligt
12 § 1 mom. lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt, de sammanlagda skattepliktiga förmögenhctstillgångarna uppgick till minst
200000 kronor.
7. vad som behövs för beräkning
av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän
försäkring eller av fastighetsskatt
enligt lagen ( 1984: I 051) om statlig
fastighetsskatt.
Skall den skattskyldige taxeras
för barns eller någon annans förmögenhet, skall uppgifter lämnas också om sådan förmögenhet som om
den tillhörde den skattskyldige.
Härvid tillämpas första stycket 6.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

13 § 1
En allmän självdeklaration skall innehålla uppgifter om
I. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisationsnummer.
postadress och hemortskommun, beträffande utlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk person det land. där styrelsen haft sitt säte,
samt beträffande skattskyldig som bara under någon del av beskattningsåret varit bosatt i Sverige, uppgift om den tid som han haft bostad här.
2. alla skauepliktiga .flJrl'ärl'skällor: därvid skall i fråga om
fi:in·i.in·skä/la, i rilkrn skatlepliktig
jastighl't ingäu, särskilt anges
a) beska{/"enheten ar den skallsky/dige.1· inneha I' m',fastigheten,
b) fastighetn1s taxeri11gs1·ärde
aret näst.tiJre taxeringsåret eller. om
något sådam inte varit .fastställt det
åfl't, dess antagliga värde l'id taxeringsårets ingang. samt
c) om .fastighetrn ime ingåll i
tonärl'skällan under hela beska1t11i11gsåret eller .fastigheten ingåll
däri endast till l'iss del. hur lång tid
eller till rilken de/jastighetrn ingått
i Ji'irrärvskällan.
·

3. de intäkter och avdrag som är
att hänföra till varje .flJrrärvskä/la,

1

Lydelse enligt prop. I 989/90: 111.

11

Riksdagen 1990191. I sam/. Nr 5

2. de intäkter och avdrag som är
att hänföra till varje inkomsts/ag.
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4. de allmänna avdrag som den
skattskyldige yrkar fä vid taxeringen,
5. den skattskyldiges tillgångar
och skulder vid slutet av heskattningsåret. även om förmögenheten
inte uppgår till skattepliktigt belopp, dock endast om ocl) i den
mån han är skattskyldig för förmögenhet,
6. helopp av den preliminära
skatt som genom skatteavdrag betalats för året näst före taxeringsåret.
7. om deklarationen al'ser .få-

Fiircslagcn lydelse
3. de allmänna avdrag som den
skattskyldige yrkar fä vid taxeringen,
4. den skattskyldiges tillgångar
och skulder vid slutet av beskattningsåret, även om förmögenheten
inte uppgår till skattepliktigt belopp, dock endast om och i den
mån han är skattskyldig för förmögenhet.
5. belopp av den prdiminära
skatt som genom skatteavdrag betalats för året näst före taxeringsåret.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

11w11.~fiJretag. delägal"l's elll:'r honom
nä1:1·tu1:'111k penon.1· namn. p('rsonnummer och adress och i .!r'il"l'kommande fall aktie- eller a11ddsinnehar 1·an·id. om di't ji"irekommer olika riistl'ärdcn .for innehal"l't. dessa
skall anges; dock hehiil'er 11p11g(lier
inte läm11as ./i"ir närstående person.
som i11te uppburit ersättning från.
trid/'at al'!a! ml'd effa ht{/i annat
liknandej("irhållande medfiirl:'taget.
8. räntetillägg som skall beaktas
rid.f'ast.1tällandl:' av undalag.fi'ir tillläggshelopp,
9. om drn skattskyldige är delägare i l'tt handdsholag, de uppg(!~
ter som hdufrs ,li'ir all haäkna det
justerade ingång.l'l'ärdct .fi'ir andelen
i bolaget sdsom andelens ursprungliga ingångsrärde. tillskott och 111tag,
JO. 0111 dc11 skallskyldige e111igt
21§ /agrn (1968:430) 0111 men•ärdeska11 skall redorisa merrärdeskall i sin .1jälrdeklaration. de uppg(ficr som hel11fr.1'.!iJr all besluta om
tnl:'l'l'ärdeskattl:'ll.

En allmän självdeklaration skall
dessutom innehålla de uppgifter
som för särskilda fall föreskrivs i
16- 24 ~~ eller som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om
allmän försäkring eller .fi:ir beräkning al' skogsvårdsavgift enligt
lagen ( 1946: 324) om skogsvårdsavgift eller fastighetsskatt enligt lagen
( 1984: I 052) om statlig fastighets-

En allmän självdeklaration skall
dessutom innehålla de uppgifter
som för särskilda fall föreskrivs i
16 - 24 eller som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om
allmän försäkring. skogsvårdsavgift
enligt
lagen
(1946: 324)
om
skogsvårdsavgift.
fostighctsskatt
enligt lagen ( 1984: I 052) om statlig
fastighetsskatt eller arkast nings-

**
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skatt.

skal I l'llligt lagen (1991!: IJIJ) om arkastn ingsska tt Jlii /ll'nsio11.1ml'dl'I.

Prop. 1990/9 l: 5
Bilaga 4

Om en skall skyldig skall taxeras för barns eller någon annans förmögenhet. skall uppgift lämnas även om sådan förmögenhet.
14 ~

självdeklarationen behöver
uppgift inte lämnas om
I. a1J'ttring i.fåll som arses i 35 .11·
3 1110111 . .f()1:1·1a st_rcket ko1111111111al.1ka11dagl'n (19:!8: 370). 0111 det
.1a11111w 11/agda .fursä/in i11gsbe/11f!/ll'I
undt'r he.1ka11ningsärl't llf'f!gått till
11(·,:~.1·1 I 000 kronor.
l. aryttring i.fall .10111 ai·ses i 35 §
J 1110111. andra stycket ko11111111nal.1kaudagen. 0111 del sammanlagda
Firsä/i 11 i ngsbc/oppel 11 nder beska t 1ni ngsaret uppgall till hiig.11 5 3011
kronor. eller
3. ersällning som. enligt bestämmelserna i 3 kap. 5 ~ första stycket
9, först efter föreläggande av skattemyndigheten behöver tas upp i
kontrolluppgift.

självdeklarationen behöver
uppgift inte lämnas om ersättning
som. enligt bestämmelserna i 3 kap.
5 ~ första stycket 4. först efter föreläggande av skattemyndigheten behöver tas upp i kontrolluppgift.

Om den skauskyldigt' yrkar ardrag.fiir ökade lt'rnwlsko.1·1 nadl'r l'nligt 1111nlu 3 ar anri.rningarna 1ill
33 § kommu11al.1kauelagl'11 ( 19:!8:
3 711) skall han lämna de 1111pgifia
som behiirs 0111 ersiillning som 1111/!b11ri1s.fi.ir 1.1tt tiick,1 kos111aJa1111.

Om en skattskyldig yrkar avdrag
for en skuldränta vid beräkning a\'
inkomst ar annan .fastighet . .fi"ir rilken intiikfL•n skall beriiknas l'nligt
:!4 -~· l 1110111. kom1111111alskattl'!agrn
( 19:!8: 3 70), eller rid haäkning ar
inkomst av kapital. skall han lämna
uppgiftn om skuldbeloppets storlek vid beskattningsårets utgång
och om längivarens namn. Om
längivaren är en fysisk person skall
uppgift också lämnas om dennes
personnummer eller adress. { '1111gif~
tema skall liimnas i sfälrddlarationen ella[lii annan blankett enligt
./as1.11iill1.ti mn ulii r.

Om en skattskyldig yrkar avdrag
for en skuldränta \'id beräkning av
inkomst av kapital. skall han i .1jä!rdeklarationt'11 lämna uppgifter om
skuldbeloppets storlek vid beskattnings3rcts utgltng och om langi varens namn. Om 13ngivaren iir en
fysisk person skall uppgift ocksii
lämnas om dennes personnummer
eller adress.
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16 §

Ilar rid inkomstheräkningen ardrag gjorts .fi"ir kostnader .fur repre.1mtation och liknande iindamäl.
skall 1·id själl'lieklarationt'll .fi:>gas
uppgUier enlig! jästställt .fimnu/iir
som risar hur kostnaderna fi_irdelar
sig på f()/ja11de hurwf.~rupper:
1. kost11aJcr_(ör 111at. dryck. bczjä11ing. hotellrum. teaterbi/jeller och
dylikt i samba11d med q{!Zir.~/or
ha11dli11gar och lik11a11de. med a11gim11de a1· hur mycket ar kos/naderna. som arsa represe111atio11 i drn
skallskyldigc.1· eller någo11 ar hans
anställdas hem.
2. kostnader som ar.1·('.I' i I i samba ml med_iubi/eum fC.ir.kiretagct. inrigning m· anliiggningji'ir rerksamhetrn. stapelarlöpning och _iämji'_irliga händelser. med angirande ar hur
mycket a1• kost11aderna som m·ser
representatio11 i drn skallskyldige.1·
eller 11ägo11 ar hans a11ställdas hem.
3. kost11ader i .form m· u11derhåll.
hyra. liiner och dylikt ai•seende jiistiglwt. räning och i11rentarier. som
hdt eller l11mubakligen n_l'lzia.1 .f(_ir
repri•se11tationsä11damå/ och liknande.
4. kos/lladcr _kir rcprcscnlation
ge11tc111ot a11s1ällda i samband med
persona(li•st er. il!fimnat io11s1niitc11
och dylikt och .fi"ir annan fil/ wrsonalrård hii11törlig reprcse11tatio11.
5. kost11aderfiir gdl'Or som i11te är
al/ hä1{!i°ira till reklam och som inle
1agi1.1 U/if> såsom lii1wtiir111irn på
k11111 rolluppg(!i.
6. ulgirna rcprcsnl/alionscrsäll11i11gar och repre.1·cnlalio11shidrag.
med a11gira11de ar hur myckel ar
dcua so111 tagi1.1· upp på ko11trolluppg!fi. sam/
7. iil'riga rl'{lr<'S<'ll/al ionskos1 na1kr.
f<.."ostnwkrför .11>ritdrycker och rin
skall - iirc11 0111 kos/nat!cma inle
iir a1·dragsgilla rid i11ko111.11beräk11i11gc11 - 1111ges siirskilt.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Få111a11.~/dretag, sada111 jiiretag
som arses i 3 .~· 12 mom. nionde
s1ycket lagen (1947:576) om .1tatlig
inkoms1skau och delägare ifämamägl handelsbolag skall i siälrdeklarat ionm lämna uppg(li om ddägari:s eller ho110111 närstående persons
nam11. personnummer och adress
och ij1'irckommamkfall aktie- ella
andelsi1111ehar 1·arrid. om det .fijrekommcr olika rösträrden .for inneharel. dessa skall anges: dock hehö1·1•r uppg(!ier i111e liimnasf(ir närstånuk pason. som inle uppburit ersällning fiim. trä.ffal ar/al med dia
haji annat liknande .fbrhållande
med.fi"ire1age1.
Delägare i el/ handelsholag skall
lämna de uppg!fier som behiii's f()r
all beräkna det justerade ingångsrärdel jdr andelen i bolaget såsom
andelens ursprungliga ingångsl'ärde. tillskol/ och ul/ag.
Skall den skal/skyldige enlig! 21 §
lagen (1968:430) om merrärtleskall
mlorisa merrärdeskall i sin själrdeklaralion. skall han lämna Je uppg(!il'r som behöl'sfiJr all bes/lila om
merrärdeskat/en.
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17
Om den skattskyldige under beskattningsåret har avyttrat fast eller
lös egendom, skall han vid självdeklarationen f(Jga nödvändiga uppgifter enlft;t fastställt _limnulär för
beräkning av skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller, om
den skattskyldige under beskattningsåret överfört eller upplåtit
egendom under sådana förhållanden att överföringen eller upplåtelsen enligt 35 § 2 mom. sista stycket
e/la punkt 4 ar anrisningarna till
35 § kommunalskattelagen ( 1928:
3 70) skall jämställas med avyttring
av fastighet. Om det rid avyttring ar

egendom har bestämts alt ytlerligare ersätrning unda rissa _fdrutsättningar skall lämnas på grund av arytrringen, skall uppgift lämnas om

*

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Om den skattskyldige under beskattningsåret har avyttrat fast eller
lös egendom, skall han i självdeklarationen lämna de uppgifter som
bchä1~1· /Or all beräkna skattepliktig
realisationsvinst. Detsamma gäller.
om den skattskyldige under beskattningsåret överfört eller upplåtit egendom under sadana förhållanden att överföringen eller upplåtelsen enligt 25 § 2 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskall
skall jämställas med avyttring av
fastighet. Kan intäktens totala be-

lopp inte .fastställas på grund ai· all
den är beroende ar 1·iss framtida
händelse, skall uppgift lämnas om
detta i självdeklarationen.

detta i självdeklarationen.

Har arytrring som avses i jdrsta
st_rcket sketr under beskattningsåret
men skall realisationsrinst som uppkommit rid avyttringen inte tas upp
till beskattning rid taxeringen för
det året på grund ar att intl' någon
del ar köpeskillingen blirit för den
skattskyldige tillgängligfi.ir lyftning,
skall i sjä!rdcklamtionl'n ändå lämnas uppgifi om den aryltrade egendomen. ar1·ttringspriset och tidpunkten då köpeskillingen till någon del blir ti l/gii nglig _for lyli ni ng.
Särskilda bestämmelser för rerksamhet som rcdorisas cnlig1 bvktoringsmiissiga grwuler

Särskilda

bestämmelser för nä-

ringsrerk.wmhet

19 &

Om inkomst av jordhruk4aslighct. annan fastighet .fdr rilken intäkterna beräknas enligt 24 § 1
mom. kommunalskalle/agen (1928:
3 70) eller rörelse redorisas enligt
hoktiiringsmässiga grunder med räkenskapsarslutning med anrändande m· rinst- och _ti"irlustkon10. skall
självdeklarationen wörer rad annars är/("ireskril'el innehålla uppgifter om
l. storleken ar omsättningen.

Den som har inkomst av näringsl'erksamhet skall. om inte anna1
framgår ar 25 .9·. i sin självdeklaration .fi"ir ra~je .fi'irrärvskälla lämna
uppgifter om rarje slag ar
l. intäkter. kostnader. bok.dutsdispositioncr. skatta och skattemässiga arsättningar,
l. tilli:ångar. skulder. obeskallade resenw och eget kapital.
Uppg(ficr skall l'idare lämnas om
165
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I. storleken al' 0111säll11inge11,
2. hur värdesättningen på lager
samt fordringar skett.
3. hur det bokföringsmässiga
vinstresultatet justerats för att
överensstämma med de för den
skattemässiga inkomstberäkningen
stadgade grunderna.
4. avdrag i räkenskaperna fl.)r
värdeminskning,

Föreslagen lydelse
I. artrn och omfa1111ingen ar
rerkwmheten.
2. hur värdesättningen på lager
samt fordringar skett.
3. hur det bokföringsmässiga
vinstresultatet justerats för att
överensstämma med de för den
skattemässiga inkomstberäkningen
stadgade grunderna.
4. hur avdrag för värdeminskning
beräk 11a1s,

Prop. 1990/9 l: 5
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5. al'drag.f(ir al'sällningar till pensions- eller andra pcrsonalstUielser
eller till .fimder eller stUi1d.1·er ar annat slag,
6. vad den skattskyldige tagit ut
ur näringsverksamheten i varor.
pengar eller annat eller på annat
sätt använt för att betala levnadskostnader eller för andra utgifter.
som inte är hänförliga till omkostnader i verksamheten. samt om
andra förmåner som den skattskyldige fått av /astighe/L'n t'ller rörelsen.
7. be/opr1. som rid inkomstberäkningen dragits ar sasom resl!kosmada. i drn man .1dda111 belopp inte
lwtalats U/ till anställda od1 1agi1.1·
upp pd kontrolluppg(fier ji"ir dem.
dock all. om lämnandet är ,liirenat
med synnerliga srarighl!ter. uppg(I:
trn l'.fier mec/i;il'ande al' skat1e111yndighetcn i dt'I län där den skat1.1kyldige skall taxeras till statlig i11ko111st.1kat t, .får lämnas.fi'irst l'.fia.fi:ireläggande.
8. kostnader.fi."ir reklam. som riktar sig till bestämda personer och
.10111 har karaktär ar gäm ar mer än
11b<'1ydlig1 ri.irdi',

9. konrraktsnedskril'lling och
kontraktsarskril'lli ng.
JIJ. ar.1ätt11ingar i räkl'nskawrna
fi.ir/i-amt ida garant iutg(lier. samt
11. sådana arsät1ningar i räke11ska11t•nia till i11temri11stko1110 .ti"ir
rilka lll'(/rag yrkats och den dd ar
intl.'m1·i11ste11 enligt ko11remredorisni11ge11 som bdiirwrpa arsiillningarna ifi"aga.

5. vad den skattskyldige sa// in i
.fi1rm ar /h'ngar i näringsrerksamheten i!ller tagit ut ur näringsverksamheten i varor. pengar eller annat eller på annat sätt använt för att
betala levnadskostnader eller för
andra utgifter. som inte är hänförliga till omkostnader i verksamheten. samt om andra förmåner som
den skattskyldige fått av l'<'rksamlll'ten.
6. ändrade redori.1·11 ingspri nciper,

7. 11nda ärl'/ a11sk1~(!ade och .fdrsålda anläggningstillgångar.
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Redorisas inkom.I'/ il\' jordbruks.fästighet. annan faslighl'! Jiir ri/ken
intäkterna beräknas rn/ig1 24 .~· I
mom. kommuna/skalldagen d/er
rörelse enlig! bok_/("iri11g.1mä.1siga
xrunder 111('11 11/Q/I räkrnskap.1ilrs/11t11i11g lll!'d a11rä11da11dl' il\' rinstoch .tilrlu.1·1konro. skall he1rä.tfä11dc
inneha/lct i s/ä/rdek/aration i 1i///ämp/iga delar gälla iil'l'll rad som
sägs ornn.
I "id redorisni11g ar i11ko111st m· rörelse och jordbruk.1jastighet skall en
gifi skal/sky/dig uppge arten och
omfattningen av sitt och makens arbete i .fi"iniirl'skä//an samt i r'il'rigt
lämna de uppgifter som behövs för
tillämpningen av anvisningarna till
52 § kommunalskattclagen.

Prop. 1990/91: 5
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Ilar 111akar tillsam111a11.1· deltagil i
näringsrl'/"ksamhet bchära uppg!f2
ter som arses i .fdrsta od1 andra
st.rckcna endast lämnas ar 1•11 ar
makama. 1·ar och en m· makarna
skall dock lämna uppgijier om arten
och omfattningen av sitt arbete i
rerksamhl!ten samt de iil'riga uppgifter som behövs för tillämpningen
av anvisningarna till 52 § kommunalskattelagcn.

Li rlc.irsäk ri ng.~ti:iretag skal/ i .fråga
om .fi'irsäkringsriirdsen iak11a bestämmelserna i denna paragraf endasl när det gäller uppg(fier 0111 hur
rärdesättningen pli lager och .lim/ringar ske/I. Därutiirer skall iakl/as
rad som ji'ircskrir.1· i 21 § om skyldighet all lämna rissa uppgUier.

Om det .finns särskilda skäl. .får
.1kaUt'lnvndighete11 på ansiikan ar
den dl!k!aralionsskyldigl! medgt' att
de uppg(tier som a1·sc.1 i .fdrs!a .1'/yck<'I I lämnas i samma11sa11a pos/er.
r.:11 sådan/ m('(fl{il'ande .får 011~ta11a
en lid ar lzö;l{.1·1 Tre ar ål gången. En
an.w"ikan skall ha kommil in till
skattemyndigheten ji'ire ingången ar
taxeringsårl!t.
Uppgifier som ar.1·e.1· i förs1a stycke/ skall lämnas på blankea enligt
.fäs1ställ1 .fimnulär eller. f'.fier särskill medgirnnde ar rik.1ska11nwket
eller myndighet som riksskalln'l!rket bestämmer. på anna/ lämplig!
säll.
2H

l 11liind1·kt .fdrsäkring.\"!Öfl'/ ag. som
är ska11skyldig1 ji"ir inkom.1·1 ar .fi"irsäkringsrörelse. skall i .l'iälrdeklara1ionen ocksa lämna uppg!fi i de ar-

20§
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seenden som anges i 2 § 6 mom.
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Detsamma gäller beträJjånde utländ1·kt föfö1:5äkring1:fliretag som dril'it fvrsäkringsrörelsi: i
Sraige.
UnderstöcL1:föri:ning som enligt
sina .1tadgarfår meddi!la annan kapita((örsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst
1 000 kronor .fdr medlem anses i
denna lag som li1:fi)rsäkring.~företag
i fråga om rerksamhet som är hänförlig till liiförsäkring.
Utländskt skadeförsäkringsföretag som drivit försäkringsrörelse i
Sverige, skall i självdeklarationen
lämna uppgift om premieinkomsten i Sverige, fördelad på dels .~iö.for

säkring samt land- och lu.fitranspor({örsäkring. dels annan .fOrsäkring. Vidare skall uppg(fi lämnas
om den eller de kommuner där sys.1·lomannen (genera/agenten) haJi
kontor samt. då.flera kontorjimnits.
uppg(fl om de 1•id varje kontor in.flutna premiekostnaderna, fördelade på nämnda olika slag ar jdrsäkring.

Prop. 1990/91: 5
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Utländskt skadeförsäkringsföretag som drivit försäkringsrörelse i
Sverige, skall i stället för vad som
anges i 19 § i självdeklarationen
lämna uppgift om premieinkomsten i Sverige.

20§

21 §

Om ett fåmansföretag eller en näringsidkare som är fysisk person
gjort avdrag vid inkomstbeskattningen för något av följande slag av
ersättningar vilka har tillgodoförts
mottagare i utlandet, skall i självdeklarationen lämnas uppgift om ersättningarnas sammanlagda belopp
för varje land. Skyldigheten gäller
ersättningar som avser

Om ett fåmansföretag. ett företag
som arses i 3 § 12 mom. nionde
stycket lagen (1947: 5 76) om statlig
inkomstskatt. en delägare i ett fåmansägt handelsbolag eller en näringsidkare som är fysisk person
gjort avdrag vid inkomstbeskattningen för något av följande slag av
ersättningar vilka har tillgodoförts
mottagare i utlandet, skall i självdeklarationen lämnas uppgitl om ersättningarnas sammanlagda belopp
för varje land. Skyldigheten gäller
ersättningar som avser

l. ränta, utom sådan som utgår därför att betalning inte erlagts i rätt tid,
2. royalty eller annan ersättning för upphovsrätt eller någon annan
liknande rättighet såsom rätt till patent, varumärke, mönster samt litterärt
och konstnärligt verk.
22 §

Har en deklarationssÅ.J'/dig under
beskattningsåret fört räkenskaper i
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jorJhruk eller skogshruk som hedril'its a1· honom, annan .fåstighet .f1)r
l'ilken intäkterna beräknas enligt
24 § J mom. kom11111nalska1tdagen
( J92~: 370) eller rörelse, skall rid
hans .1jäfrdeklaration jiJgas en bestyrkt kopia ar balansräkningen .fi'ir
beska1tningsåret och balansräkningen för det närmast föregående
räkenskapsåret samt m· resultaträkningen för heskaltningsåret, 0111 sådan räkning ingå/I i hokfvringen.
Ilar i bokti'iringcn tagits in clt särskilt balanskonto eller rinst- och.flirlustkonto och al'riker de/la konto
,trän räkning som nrss sagts, skall
l'id deklarationen också ./iJgas en bestyrkt kopia ar kontot. Om el/ fåma11.1:fliretag i sin bokfi'iring har anränt något annat samlingskonto .flir
intäk1cr och kostnader, skall en bestyrkt kopia ar sådant konto bUiJgas. Om e11jåman.1:fiJrctag redorisar
liki'ida medel i sammansall post i
balansräkningn1, skall i .1jäfrdek/arationen belopp som visar kassabehållningen uppges särskilt.
Vid .1jäfrdeklarationen skall ridare fogas 11ppställni11gar rnligt Jåstställt _formulär med de 11ppgUier
som behiirsj(ir all tillämpa gällande
bestämmelser om ardragför rärdeminskning samt utdrag ur räkenskapemafiir all styrka dessa uppg(f:
ter.
För aktiebolag, ekonomisk .tlircning och ömsesidigt _t(jrsäkringsbolag skall lämnas en be.1·1.vrkt kopia
eller u:vckt. exemplar ar .f{jn·altnings- och rerisionshcrättdser. som
avxe11s.f{'ir beska1tningsärct.
För fåmansföretag skall också
lämnas förteckning som avses i 12
kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:
1385) samt förteckning över utbetald rörlig ränta till personer som
avses i 2 § 9 mom. sjätte stycket
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Om en rel'isionsbaättelse .fbr
ska11skyldig som arses i 19 § innehåller upplysning. 1111alande eller
aninärkning enligt JO kar1. JO§ aktiebolags/agen (1975: J385) e/la 4
kap. JO§ lagen ( J980: I J03) om
år.1redm•isning m. m. i rissa _Idre/ag
skall en kopia al' rel'isionsberä/le/sen
fogas rid sjii/rdeklarationcn. Rnisionsberä11e/.1·1·11 skall dock inte b(fogas om den endast innehåller ul/alande all ä1:1·redorisningen uppgjorts
enligt aktieholagslagen, all styrelselcdami.ita och rakställande direktör bör bl'l·i/jas ansrar.~ti"ihel eller u//a/andc som ar.1·t>.1· i 10 kap.
JO§ ;,jälte st_rcket aktiebolags/agen.
För fåmansföretag skall lämnas för-

Prop. 1990/91 : 5
Bilaga 4
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teckning som avses i 12 kap. 9 *
aktiebolagslagen samt förteckning
över utbetald rörlig ränta till personer som avses i 2 * 9 mom. sjätte
stycket lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

Prop. J 990/91: 5
Bilaga 4

För inländskt skadeförsäkringsföretag skall lämnas en bestyrkt kopia av
protokoll eller annan handling, som visar hur resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret slutligt fastställts samt hur vinsten för
samma ar disponerats.

lkk/aratio11s.1kyldig. som arses i
22 f och som för beskattningsåret
enligt lagen ( 196 7: 531) om !ryggande av pensionsutfåstelse m. m. i sin
balansräkning redovisar pensionsskukj under rubriken Avsatt till
pensioner. skall i självdeklarationen wukr dl'n siirski/da underrubri-

krn .·I l'llragsgi//a prnsionsiitaganden redovisa vad som avser sådana
pensionsåtaganden för vilkas !ryggande avdragsrätt föreligger enligt
punkt 2 d jämfört med punkt 2 e av
anvisningarna till 29 kommunalskattelagen ( 1928: 370). Sadan redovisning skall avse förhållandena
vid såväl beskattningsårets ingang
som dess utgång.

*

Särskilda bestiimmelser för företagsledare m. fl. i famansföretag

Den som har inkomst 'ar näringsrerksamlwt och som för bcskattningsaret enligt lagen (1967:531)
om tryggande av pensionsutfåstelse
m. m. i sin balansräkning redovisar
pensionsskuld under rubriken Avsatt till pensioner. skall i självdeklarationen redovisa vad som avser sadana pcnsionsåtaganden för vilkas
!ryggande avdragsriitt föreligger enligt punkt 20 d jämfört med punkt
20 e av anvisningarna till 23 *kommunalskattelagen ( 1928: 370). Sadan redovisning skall avse förhallandena vid såväl beskattningsårets
ingång som dess utgång.

Särskilda bestämmelser för företagsledare m. Il i fåmansföretag
111. 111.

24
Företagsledare i fåmansföretag
och närstaende till sadan pnson
samt delägare i företaget skall rid
.1jiilrdeklaration .filga 111;ps1ä//ning
enligt .ti111s1iil/1 Jimnuliir med de
uppgifter som hehövs för ti//ii1111111ing<'n ar gällande bestämmelser
rörande beräkningen av hans inkomst fr:in IOn:tagct. O:irvid skall
uppgifter lämnas bland annat om
hans arbetsuppgitier i företaget. om
vad han tillskjutit till eller uppburit
frän företaget i form av pengar. \·aror eller annat. om utgifter ror hans
privata kostnader som förl'taget betalat samt om avtal eller andra liknande fOrhållanden mellan honom

* Företagsledare

i fåmansföretag.
si.iilalll .fi'iretag som arsl's i 3 § 12
1110111. nionde s1_rcke1 lagen (1947:
5 7ö) 0111 statlig i11ko111s1ska11 eller
.filma11siig1 hamll'lsholag och niirstående till sådan person samt delägare i företaget skall i siiilrilcklara1ion<'n lämna de uppgifter som behövs för all tillämpa gällande hcstämmclser rörande beräkningen
av hans inkomst fran företaget och
/)('st ii 111 mdsana i 3 § 12 1110111.
lagen 0111 statlig i11ko111sts/.:a11. Därvid skall uppgifter lämnas bland
annat om hans arbetsuppgifter i fiiretaget. om vad han tillskjutit till
eller uppburit från företaget i form

170

Nurarwule lydelse

h'ireslage11 lyddsl'

och företaget.

av pengar. varor eller annat, om utgifter för hans privata kostnader
som företaget betalat samt om avtal
eller andra förhållanden mellan honom och företaget.
Skyldighet .ti'ir person so111 ai·s1'.1· i
,ti:irstu stycket att lämna de 11ppg(tier
som bduil'stiir all tillämpa reglema
i 3 .~ 12 mom. lagen om sta1/ig inkomstskatt gäller ä1•c11 efia det all
.fi'irl'laget upphört Ul/ l'aru.fi:iman.~ti:i
rewg eller såda111.ti'irewg som arses
i 3 .~ 12 mom. nionde stycke/ lagen
0111 statlig i11ko111.1·1skall.

Särskild ll[lflg(fissky/dighi'l
handelsbolag m.11.

för

Särskilda bestä111111dser för handelsbolag m.11.

1·a11ligt lllllUlelsholag. ko111ma11di1holag och rederi Rir registreringspliktigt fartyg skall varje <'1r till
ledning för delägares taxering Iiimna särskild 11p11gifi .fi"ir rarje t!eliigarc 0111 ha11s a11del ar bolag<'ls eller
rcderids inkom1·1 och 1·ärdet 111· ha11s
a11del eller loll i bolaget eller rl'dl'ri-

l la11delsholag och rederi för rcgistrcringspliktigt fartyg skall varje
år till ledning för delägares taxering
lämna 1111pgi{il'r som 11rsc1· i 19 §.

Prop. 1990/91: 5
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1'1.

Särskild uppg(fi skall ar/allas enligt bestämmelserna för allmän
själ\'dcklaration. Till 11ppgi{ie11
skullji1ga.1 de i 22 ff/ir.1ta och a11dra
sty1-ke1w niimnda hatllllingarna.
Uppgifien skall lämnas på dt'l siill
som anges i 28 och 29 .~§i fråga 0111
själnleklarut ion.

Oifl.~ificr skall lämnas enligt bestämmelserna för allmän självdeklaration och på del sätt som anges
i 28 och 29 ~~.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar
även S<\dant dödsbo som vid inkomst- och förmögenhetstaxering skall
anses som handelsbolag.
lks1ii111mdsema i 32 .9' om anstånd gällt'r i tillämpliga dl'lar .tilr
11ppg!fisskyldight'I rnligt denna flaragra(
28 ~
Självdeklaration. som skall lämnas utan föreläggande. skall. om inte
annat följer av andra stycket, lämnas senast den 15 februari under taxeringsåret.
Följande deklarationsskyldiga får !forna självdeklaration senast den 31
mars under taxeringsarct. nämligen
I. staten. landstingskommun, kommun och annan dylik menighet.
2. den som aret före taxeringsåret varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagcn ( 1976: 125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruks-
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bokföringslagen (1979: 141 ), om räkenskapsåret slutat senare än den 31
augusti året före taxeringsåret,
3. delägare i 1·anligt handelsbolag, kommanditholag eller rederi
om vid 2 angivna förutsättningar
föreligger beträffande bolaget eller
rederiet,

Prop. I 990/91: 5
Bilaga 4

3. delägare i handelsbolag eller
rederi om vid 2 angivna förutsättningar föreligger beträffande bolaget eller rederiet,

4. person. som skall beskattas tillsammans med person som avses vid 2
eller 3 enligt bestämmelser som gäller för gift skattskyldig,
5. hemmavarande barn under 18 år till deklarationsskyldig som avses
vid 2. 3 eller 4.

De handlingar som anges i 22 §

De handlingar som anges i 22 §

tredje och_ffärdc styckena skall läm-

första och andra styckena skall läm-

nas samtidigt med och fogas vid
den eller de siälvdeklarationer som
den skattskyldige lämnar. Om detta
möter något hinder skall handlingarna lämnas inom två veckor efter
det de upprättats.

nas samtidigt med och fogas vid
den .\jälrdeklaration som den skattskyldige lämnar. Om detta möter
något hinder skall handlingarna
lämnas inom två veckor efter det de
upprättats.

Den som i varaktigt bedriven rörelse biträder deklarationsskyldiga

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklara-

med att upprätta självdeklaration,
kan för sådana deklarationsskyldiga som avses i 28 andra stycket
efter ansökan få tillstånd att enligt
tidsplan lämna deklarationer under
tiden den I april - den 31 mai
under taxeringsåret. Vid ansökningshandlingen skall fogas förteckning över de deklarationsskyldiga. Om tillståndet medges. skall
den som är upptagen i förteckningen anses ha fått anstånd med att
lämna deklarationen till den dag då
deklaration senast får lämnas enligt
tidsplanen.
Ansökan enligt första stycket
görs hos och prövas av skattemyndigheten i det län iIJOTil vilken sökanden utövar sin rörelse.

tionsskyldiga med att upprätta
självdeklaration, kan för sådana
deklarationsskyldiga som avses i
28 § andra stycket efter ansökan få
tillstånd att enligt tidsplan lämna
deklarationer under tiden den I
april - den 15 juni under taxeringsåret. Vid ansökningshandlingen skall fogas förteckning över
de deklarationsskyldiga. Om tillståndet medges. skall den som är
upptagen i förteckningen anses ha
fått anstånd med att lämna deklarationen till den dag då deklaration
senast får lämnas enligt tidsplanen.
Ansökan enligt första stycket
görs hos och prövas av skattemyndigheten i det län inom vilken sökanden utövar sin näringsl'erksam-

*

hct.

Kontrolluppgifter om lön. arvode. andra ersättningar eller förmåner skall lämnas av
I. m_rndighct.

Kontrolluppgifter om lön. arvode. andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig intäkt a1·
fiänsl skall lämnas av den som heta-
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aktiebolag. ekonomisk för- lat ut bl'loppet eller gett ut ./i!rmåening. fond. st(fielsl! och annan juri- nen.
disk person än dädsbo.
3. .t.i·sisk person och död1·bo. som
bedril'it rörl!ise eller jordbruk eller
som inneha.fi annan fastighet. i fråga om förmåner som utgått Fån sådan förvärl'skälla.
Kontrolluppgifter skall lämnas
Kontrolluppgifter skall lämnas
för den som av den uppgiftsskyldiför
a) den som hos dm uppg(fissk.rl- ge har fått skattepliktigt belopp eller
digl' inneha.fi anställning eller upp- skattepliktigjOrmån.
drag eller u(fort til(talligt arbl!te.
b) den som av den uppgiftsskyldigc har fått pension. lirränta eller periodiskt utgående ersättning eller
annan .fl.irmån.
Uppgiftsskyldighet enligt första
Uppgiftsskyldighet enligt första
och andra styckena föreligger även i och andra styckena föreligger även i
tillämpliga delar för .fo(iande perso- fråga om ersättning eller förmån
som för mottagaren utgör intäkt av
ner:
/. Fvsisk person som rarit skyldig näringsl'aksamhet om den som bl'att göra skatteal'drag enligt upp- talat ut beloppet eller gett ut .f(irmiihärd\'lagen ( 1953: 272). Uppg(tierna nen åtagit sig att betala arbetsgil'arskall arse den på rilkens inkomst argUier på ersällningen eller förmåskatteardrag skall ha gjorts.
nen eller gjort avdrag enligt lagen
2. Den som har gjort ardrag .for (1982: 1006) om avdrags- och uppr1reliminär .4-skall eller avdrag en- giftsskyldighct beträffande vissa
ligt lagen (1982: 1006) om avdrags- uppdragsersättningar.
och uppgiftsskyldighet beträffande
vissa uppdragsersättningar. UppgU~
tema skall arse den Ji"ir 1•ilken al'drag har gjorts.
Kontrolluppgift skall ta upp utgiven ersättning eller förmån samt avdragen preliminär skatt. I 6- 12 §§ lämnas närmare föreskrifter om vad
som skall iakttas när kontrolluppgift lämnas.
2.

Prop. I 990/91: 5

Bilaga 4

5~
Uppgiftsskyldighet enligt 4 ~föreligger först efter föreläggande av skattemyndigheten beträffande
1. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete. om det
som mottagaren sammanlagt fått.
haft ett lägre värde än 100 kronor
för hela året.
2. ersättning och förmån till någon med anledning av tillfälligt arbete på annan .fastighet än jordhruk.1'fastighet. om rad som sammanlagt ge/Is ut har lägre värde än

1. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete, som
ge fis ut m· .t.i·sisk person eller dödsbo
och inte Ulgör omkostnad i näringsrerksamhet. om det som mottagaren sammanlagt fått haft ett lägre
värde i.in I 000 kronor för hela året.
2. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete i andra
tall än som arsc.1· i I om det som
mo11agare11 sammanlagt.fall halt eu
li.igre värde än 100 kronor för hela
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300 kronor för hela året och Jet inte

året.

Prop. 1990/9 l: 5
Bilaga 4

utgör ardragsgill omkostnad
tiirrärrskii//an nird1c',

3. uthl'talning till rörd1eidk11re ar
asällning jdr til(tZilligt arbete'. 0111
ersällningc•n utgör intäkt ar rörelse
fiir mo11agaren och arhetsgirarargif'.
ter inte skall lwräknas pa gmndral
ar i'rsiillningl'n.
4. .fi'irman som inte' Ulgtir skallepliktig intäkt .fdr mol/agaren och
som är utgiren i tjänst som arses i
p1111kt 4 andra st_rckC't ar anrisningarna till 31.~ komm1111alsk111te/age11
( 1918:370).
5. ,ti"irmdna i annat än pengar

som t'nligt 31.~· 3fmom . .fdrsta stycket komm1111alska11d11grn ini<' skall
tas upp som intäkt.
6 . .fOnnan .fi"an st!fidse. om rad
som lllgetts uppenbarligC'n inte 111giir ska//epliktig intäkt .fiir mol/agaren.
7. ersättning dler.fi'ir111ån . .fiir rilken 11101/agaren betalat siömansskall.
8. ersättning för uppdrag enligt
4 I - 3 lagen ( 1982: I 006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar i fråga om fastighet eller bostadslägenhet som avses i 8 * första stycket nämnda lag, om avdrag för
skatt inte har gjorts.
9. följande slag av ersättningar
om det har angetts i kontrolluppgiften att sådan ersättning har lämnats
a) kostnadsersättning för resa i
tjänsten inom Srerige med allmänt
kommunikationsmcdel eller taxi.
motsvarande gjorda utlägg.
b) annan kostnadsersättning för
resa i tjänsten som inte' örcrstigcr
sammanlagt I 0(11) kronor.

*

3. ersättning för uppdrag enligt
4 I -3 lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragscrsättningar i fråga om fastighet eller bostadslägenhct som avses i 8 *första stycket nämnda lag, om avdrag för
skatt inte har gjorts.
4. följande slag av ersättningar
om det har angetts i kontrolluppgiften att sådan ersättning har lämnats
a) kostnadsersättning för resa i
tjänskn med allmänt kommunikationsmedel. hyrbil eller taxi. motsvarande gjorda utlägg.
b) kostnadsersättning för logi rid
.1adan resa i tjänsten som arscs i
punkt 3 ar anri.rningama till 33 .~·
kom1111111alska11e/agen ( 1928: J 70).

*

motsvarande gjorda utlägg.
c)
reprcsentationsersättning.
motsvarande gjorda utlägg, sammanlagt inte rirerstigafl(k 500 kro-

nor. samt
d) traktame111sersä1111i11g rid riste/se i tjänsten utom tiänstgöring.1-

c)
representationsersättni ng.
motsvarande gjorda utlägg,

cl) ersä1111ing Ji'ir iikwlt' lel'lladskostnada rid sådan resa i tjänsten
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orten. som rarit .fdrenad med ii1·ernal111ing och som samma11/agt inte
ii1wstiga 500 kronor eller inte ar.1·er
mer än :l4 dagar_f("ir dr räk11a1.

som arses i punkt 3 ar a11risningar11a till 33 -~· komm11nalska11clagen
clli!r kostnader.får resa med egen hil
i !iiinsten som enligt JO§ .ti'irsta tmfje .1·tyckcna uppbörds/agen
(I 95 3::: 7:l) inte skall ligga till grund
.flir beräkning ar preliminär A-skau.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Xr de11 uppg(!isskyldige el/ jåman1-/("iretag, eller en pcnonall·tU~
td1·I! som hiir till el/ sddant foretag,
skall dock uppg(fier <ll'Sl!endc /äretags/cdaren cl/er honom närstaende
person eller deliigart:' i jl"irctaget
lämnas wanji'ircläggande m· skauem.i•ndighetl!n.
6§
I kontrolluppgiften skall utgiven
förmån tas upp oavsett om den utgått kontant eller som naturaJ{.irmdn eller utgjort ersättning för
kostnader som mottagaren betalat.
Om mottagaren har betalat ersättning för en 11aturajdr111å11, skall

I kontrolluppgiften skall utgiven
förmän tas upp oavsett om den utgått kontant eller inte eller utgjort
ersättning för kostnader som mottagaren betalat.
Om mottagaren har betalat ersättning för en förmån, skall .fdr-

uppg(!i om ,ti"irmånen och ersällningt:'n lämnas.

månsrärdct siillas ned med ersä/1ningcns belopp.

Om någon förmån endast avser en del av året. skall uppgift lämnas om
den tid för vilken förmånen utgått.
7~

Värdet av naturaförmåner skall
anges och beräknas i enlighet med
bestämmelserna i 42 § kommunalskattelagcn ( 1928: 370) samt anvisningarna utom punkt 2 tredje stycket andra meningen och punkt 4
andra stycket av anvisningarna. I
fråga om annan bostadsförmån än
förmån av semesterbostad skall
värdet av förmånen anges och beräknas i enlighet med bestämmelserna i 8 ~ tredje stycket uppbördslagen (1953: 272).

Värdet av .fi'.irmaner som utgdll i
annat än pe11gar skall anges och beräknas i enlighet med bestämmelserna i 42 ~ kommunalskattelagen
( 1928: 370) samt anvisningarna
utom punkt 2 tredje stycket andra
meningen och punkt 4 andra stycket av anvisningarna. I fråga om
annan bostadsförmån än förmån av
semcsterbostad skall värdet av förmånen anges och beräknas i enlighet med bestämmelserna i 8 ~ tredje stycket uppbördslagen ( 1953:
272).

9§
I kontrolluppgiften skall det för varje belopp anges om arbetsgivaren
skall betala arbetsgivaravgifter enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter.
I kontrolluppgiften skall särskilt
för sig tas upp reprt:'st:'ntationsersältning och särskilt .fdr sig andra

I kontrolluppgiften skall särskilt
för sig tas upp andra kostnadsersättningar än sådana som arses i 5 §
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kostnadsersättningar än rcsekostnads- och traktamentsersättningar.

första st_11ckl't 4.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

I kontrolluppgiften skall särskilt för sig tas upp sådant avdrag som har
gjorts för preliminär A-skatt eller enligt lagen ( 1982: I 006) om avdragsoch uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar.

Il ~

I en kontrolluppg(fi som tar upp
särskild rl'sekostnads- och traktaml'n/sersättning, skall angt!s beloppet ar dels resekostnad1·asättning.
dels traktamentsersäuning rid resa i
tjänsten som rarit .fdrenad med
iirernallning samt den tid.för rilkcn
sådan traktaml'ntsersättning 11tgå11.
Diirrid skall uppg(fier lämnas om
sådan traktamrntsersällning dt!ls
.forförrättningar i Srerige i enlighet
med rad nedan sägs. dels jOrrättningar utomlands.
Ifråga om .fdrrättningar i Srcrige
skall uppg(fier lämnas särskilt för
jörrällningar som rarit .formade
med iiremattning men inte med.flirt
riste/se mer än .frmton dygn i Ji:iljd
på en och samma ort (korttitl.\"tiirrällningar) samt ärriga resor som
rarit ./ilrrnade med iiremat111i11g
(långt id\'förrät t ni ngar).
För korttids- och långtid~filrrä/1ningar uppges utgiren traktamrntsersällning och antal näller iirernatlning ske//. Deji1rsta./l'mto11 d_1gnrn
ar 1·wie långti1Ni'irrä11ning uppges
sii.som korttid.~ti:irrällning.
I kontrol/uppg(fier skall i jÖrekommandc .fall särskilt anmärkas
att arhct.1gii'aren haji utg(ficr llliirer
traktamentsersällningenj(ir de11 anställdl's bostad eller uppehälle under
ji:irrät tni ngen. 1 rak ta men tsersä 1111 ing l'id resa i tjänstrn som i11te rarit
.kirenad med iil'er11atming skall i

Lrsä 11 ni ng .f(ir likade ler11aclskos1nader. kostnader .fdr resa med egrn
bil i tjänsten eller andra kostnader
Jdre11ade med ziänsten som ska/I ligga till grund.for beräkning a1· prdiminär .4.-skall skall i kontrolluppgift anges som lön. arvode eller
motsvarande.

kontrolluppgift anges som lön, arvode eller motsvarande.

*

14
Kontrolluppgifter om pension och livränta skall lämnas av försäkringsföretag och undcrstödsförening avseende
a) belopp som betalats ut på grund av försäkring av den art att skatteplikt för beloppet föreligger och
b) livränta som getts ut till följd

b) livränta som getts ut till följd
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av personskada eller ersättning på
grund av sådan kollektiv sjukförsäkring som avses i 32 § 3 a mom.,
punkt /6 av anvisningarna till 2/ §

av personskada eller ersättning på
grund av sådan kollektiv sjukförsäkring som avses i 32 § 3 a mom.
eller punkt 12 av anvisningarna till
22 §
kommunalskattelagen
(l 928: 370) även om utgett belopp
inte är av skattepliktig natur.

dler punkt /I ai· anvisningarna till
28 § kommunalskattelagen (1928:
370) även om utgett belopp inte är
av skattepliktig natur.

Prop. 1990/91: 5

Bilaga 4

Kontrolluppgift skall lämnas för den till vilken beloppet har betalats ut
om det utbetalade beloppet uppgår till sammanlagt minst 200 kronor för
hela året. Kontrolluppgiften skall ta upp utbetalt belopp och avdragen
preliminär A-skatt.
Har skattepliktigt engångsbelopp getts ut till följd av personskada skall
särskilt anmärkas om skattepliktigt engångsbelopp getts ut tidigare på
grund av samma skada. Om så är fallet skall beloppets storlek och utbetalningsåret anges.
20 §
Kontrolluppgift om näringsbidrag skall lämnas av den som lämnat stöd som avses i punkt 2 av
anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen ( 1928: 3 70).

Kontrolluppgift om näringsbidrag skall lämnas av den som lämnat stöd som avses i punkt 9 av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen ( 1928: 370).

Kontrolluppgift skall lämnas för den som enligt beslut skall få stödet.
Kontrolluppgiften skall ta upp näringsbidraget eller det belopp som eftergells samt datum för utbetalningen av bidraget eller beslutet om eftergift
och stödets ändamål.
22 §2
Kontrolluppgift om ränta och fordran skall lämnas av
I. Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
2. den som yrkesmässigt bedrivit inlåning eller på annat sätt yrkesmässigt ombesörjt att pengar blivit räntebärande,
3. den som gett ut skuldförbindelse för den allmänna marknaden,
4. förening som från medlemmar mottagit pengar för förräntning,
5. riksgäldskontoret i fråga om statens sparobligationer,
6. valutahandlare och fondkommissionär hos vilka utländsk aktie eller
annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs enligt bestämmelserna i lagen ( 1990: 00) om betalningar till och från utlandet m. m.
Kontrolluppgift skall lämnas för
den som gottskrivits ränta eller till
vilken ränta betalats ut (borgenär)
och den som har varit antecknad
som innehavare av utländskt räntebärande värdepapper oavsett om
ränta utgått. Kontrolluppgiften
skall ta upp den ränta som den uppgiftsskyldige sammanlagt gottskrivit eller betalat ut till borgenären
samt dennes sammanlagda fordran
c Lydelse enligt prop. 1989/90: 135.

12

Riksdag('/1 i<J90!9 I. I sam/. Nr 5

Kontrolluppgift skall lämnas för
den som gottskrivits ränta eller till
vilken ränta betalats ut (borgenär)
och den som har varit antecknad
som innehavare av utländskt räntebärande värdepapper oavsett om
ränta utgått. Kontrolluppgiften
skall ta upp den ränta som den uppgiftsskyldige sammanlagt gottskrivit eller betalat ut till borgenären.
dennes sammanlagda fordran på
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på den uppgiftsskyldige vid årets
utgång. I fall som avses i första stycket 6 skall uppgift lämnas om ränta
som utbetalats eller gott skri vits under året samt om innehavet i depån
eller den kontoförda fordringen vid
årets utgång.

den uppgiftsskyldige vid årets utgång och al'dragen preliminär skall.
I fall som avses i första stycket 6
skall uppgift lämnas om ränta som
utbetalats eller gottskrivits under
året samt om innehavet i depån eller den kontoförda fordringen vid
årets utgång.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Innchas ett konto av mer än en person skall ränta och fordran fördelas
lika mellan innehavarna, om inte annat förhållande är känt för den uppgiftsskyldigc. l fråga om konto för vilket samtliga innehavare inte redovisas enligt bestämmelserna i 57 §andra stycket skall dock den totala räntan
od1 fordran redovisas utan fördelning.
Avser en utbetalning också annat än ränta och kan den uppgiftsskyldige
inte ange hur stor del därav som utgör ränta, skall i stället för ränta det
sammanlagt utbetalda beloppet redovisas.
23 §
Uppgiftsskyldighet enligt 22 §föreligger inte
I. då borgenären är bank. hypoteksinstitut, .tiirsäkringsanstalt. aktiebolag eller förening eller stiftelse
som tilldelats organisationsnummer.

I. då borgenären är bank, hypotcksinstitut. fdrsäkri11g.1:f1Jrerag, aktiebolag eller förening eller stiftelse
som tilldelats organisationsnummer.

2. för ränta som i fråga om Värdepapperscentralen YPC Aktiebolag inte
avser bolagets verksamhet beträffande skuldförbindelser för den allmänna
marknaden och som i fraga om övriga uppgiftsskyldiga inte hänför sig till
sådan verksamhet som avses i 22 ~första stycket.

J. för ränta som inte utgör skaltepliktig inkomst enligt 3 .~· lagen
0111 skat1elä11nadl'r .ti'ir
rissa spartim11er elll'r lagen ( 1988:

(i<J78:4l3)

847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomssparande,

3. för ränta som inte utgör skattepliktig inkomst enligt lagen
(1988:847) om skattelättnader för
allemanssparande och ungdomssparande.

4. för ränta och fordran på konto. för vilket inte finns person- eller
organisationsnummcr och som öppnats före den I januari 1985. om räntan
för kontohavaren uppgår till mindre än 100 kronor eller - om kontot
innehas av mer än en person - ränta för var och en av kontohavarna
understiger I 00 kronor.
5. för ränta och fordran på konto om borgenärens sammanlagda ränta på
ett eller flera konton uppgår till mindre än I 00 kronor varvid ränta som
enligt andra bestämmelser i detta stycke är undantagen från uppgiftsskyldighet inte skall medräknas,
6. för ränta och fordran pa särskilt konto i bank enligt skogskontolagcn
( 1954: 142). lagen ( 1979: 611) om upphovsmannakonto eller lagen
( 1982: 2) om uppfinnarkonto.
Kontrolluppgifter m. m. om aktier och andra värdepapper

Kontrolluppgifter m. m. om aktier. andra värdepapper och .f(1rd-

ri11gar
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Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

27 §'

Kontrolluppgift om utdelning och innehav skall lämnas av
I. den som utbetalt utdelning p:l aktie i svenskt aktiebolag som är
avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 * aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 3 kap.
8 * fiirsäkringsrörelsclagen ( 1982: 713) eller 3 kap. 8 * bankaktiebolagslagen (1987:618).
2. bank. som avses i I * aktie.fi11u/llage11 (1974:93/J och som utbetalt utdelning pa andel i svensk
aktil'.linu/.f(ir rilkl'n rc'gisterji'ir.1 ('n/ig1 31 § .1is1nämnda lag,
3. fondbolag som avses i I *
aktil)imdslagen och som förvaltar
svensk ak1it'.fi111d!vr rilken register
j(irs enligt 31.~· si.1111ä11111da lag.

2. .fiirraringsimlitlll som avses i
I* lagl'n (/99U:OO) 0111 rärdepap/Jt'r1fimdL'r och som utbetalt utdelning på andel i svensk rärdcpa;1f)('r.1/inul.
3. fondbolag som avses i I
lagen 0111 rärdL'papperstimder och
som förvaltar svensk rärdl:'pappastiJnd.

*

4. den som utbetalt utdelning frän utländsk juridisk person. om utdelningen utbetalats genom Värdepapperscentralen VPC Aktiebolags försorg.
5. valutahandlare och fondkommissionär hos vilka utländsk aktie eller
annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontofors enligt bestämmelserna i lagen ( 1990: 00) om betalningar till och från utlandet m. m.
Kontrolluppgift skall lämnas för
a) fysisk eller juridisk person som är berättigad att lyfta utdelning för
egen del vid utdelningstillfället och
b) fysisk person som hos den
uppgiftsskyldige varit antecknad
som innehavare av aktie eller and~I
i aktic:fimd eller utländsk juridisk
person eller utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper.
Kontrolluppgift enligt andra
stycket a skall ta upp utbetald utdelning och k11/l/ro//uppg(fi enligt
andra styc:ket b skall ta upp innehavet vid årets utgång.

b) fysisk person som hos den
uppgiftsskyldige varit antecknad
som innehavare av aktie eller andel
i värdepappersfimd eller utländsk
juridisk person eller utländsk aktie
eller annat utländskt värdepapper.
Kontrolluppgift enligt andra
stycket a skall ta upp utbetald utdelning och ardragn1 prl:'!iminär
skall. Komrvl/uppgUi enligt andra
stycket b skall ta upp innehavet vid
årets utgång.

*

28
Särskild uppgift om utdelning eller ränta skall lämnas av
I. den som har fått utdelning på aktier i svenskt aktiebolag. som inte är
avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 3 kap.
8 försäkringsrörelselagen ( 1982: 713) eller 3 kap. 8 § bankaktiebolagslagen (1987:618), samt
2. den som i Sverige har fått

*

*

a) utdelning på andelar i svensk
ekonomisk förening, .1Te11sk aktie.fond. .for i·ilken register inte.fors c11/ig1 31.9' aktic'.f(>nd.1/agen (1974:
931 ). eller, om utdelningen inte har
betalats ut genom Värdepappers1

Lydelse

enligt prop. 1989/90: 135.

a) utdelning på andelar i svensk
ekonomisk förening. eller. om utdelningen inte har betalats ut genom Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolag eller gäller fall som avses i 27 § första stycket 5, från ut179
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centralen VPC Aktiebolag eller gäller fall som avses i 27 9 första stycket 5, fri\n utländsk juridisk person,
eller

ländsk juridisk person, eller

Prop. 1990/91: 5
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b) ränta som har erlagts mot att kupong eller kvitto lämnats och inte har
betalts ut genom Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag eller gäller fall
som avses i 22 9 första stycket 6. på obligation, förlagsbevis eller någon
annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning.
Särskild uppgift skall lämnas när utdelningen eller räntan tas emot. Lyfts
beloppet för någon annans räkning, och överlämnas inte därvid en av
denne avgiven särskild uppgift, skall en sådan i stället lämnas av den som
lyfter beloppet. Därvid skall uppges namn och hemvist på den för vars
räkning beloppet lyfts. Om någon får utdelning eller ränta mot kupong.
som han har förvärvat utan det värdepapper kupongen tillhör, skall också
namn och hemvist uppges på den från vilken kupongen har förvärvats.
Särskild uppgift avfattas på blankett enligt fastställt formulär och lämnas till den som betalar ut utdelningen eller räntan. Denne skall se till att
uppgift lämnas innan betalning sker.

30
Bestämmelser om hanteringen av
uppgifter som har lämnats enligt
28 § och rör utdelning på svenska
aktier dia a11delar i s1•ensk aktiejimd finns i kupongskattelagen
( 1970: 624 ).

*
Bestämmelser om hanteringen av
uppgifter som har lämnats enligt
28 § och rör utdelning på svenska
aktier finns i kupongskattelagen
( 1970: 624 ).

Övriga enligt 28 § avgivna uppgifter som avser utdelning. skall av den
som har tagit emot uppgifterna lämnas på det sätt som gäller för kontrolluppgifter. Om utdelning i något fall har betalts ut utan att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts, skall en upplysning lämnas om detta samtidigt som
uppgifterna lämnas.

37 §

Komrolluppgz{t om .fdrsäkri11gsasättni11g .fdr skada skall lämnas av
ji."irsäkring1jdrl.'tag om
I. ersätt11i11g på minst I OOU kro11or .fijr rarje skadtfall utgl:'lts på
gru11d ar skada på byggnad. i11rentarier och maskina. produktl'r ji"ån
jordbruket dia skogsbruket. räxande gröda, skog. l'arulagl.'r. raror 1111cler 1i l!rl:'rk11i ng, .forbruk11i11gsart i klar eller andra .tornödenheter .for
produktionen. eller
2. ersäuning pa minst 500 kro11or
för rwje skaclt:(all U/getts på gru11d
ar skada på lerande djur.

Ejia föreläggamle ar skattnnyndighetrn skall kon1rol/11ppg(li om
utbetal11i11g ar l.'rsättni11g .fbr 1il(tälligt arbeti' lämnas av den som betalt
111 ersättningen.

Kontrolluppgift skall lämnas för

Kontrolluppgift skall lämnas för
den som bedrirl'r 11äri11gsl'aksam-

a) den som bedril'it jordbruk.
skogsbruk eller rörelse.
b) de11 som i1111eha.fi jordbruk.~tas-

he1. Kontrolluppg(fien skall ta upp
11tbe1al1 belopp.

180

Nuvara11de lydelse

Fiires/age11 l_rdefo'

tighl'I eller a1111a11 fastighet.
Kontrolluppg(tt skall ta Uflfl utbetalt belopp.
Ilar ddut/)('ta/11i11g av ersättning
.fdrekommit, bchöl'er kontrollup11gZfi illle liimnas.fi'irrän årl'I <:fier det
år då skada11 slutreglerats.
Kontrolluppgiji behiil'er inte läm11as heträ.(lii11eie ersällni11g .fOr personligt liisiire eller a1111an ersätt11i11g
på gmnd al' mo101/ordon.diJrsäkring
än .1·1 i llestå11dsersätt ni ng.

Kontrolluppgift om pristi!läK,r;
skall lämnas av kiittbcsiktningsbyrä. l!(fi!111ligt slakthus. ko11trolls/aktai och fristående sanitetss/aktcrial'dclning.

l:}icr ji'ireläggande ar skattem.rndigheten skall kontrolluppgift om
pri.1stiid lämnas av slaktai och fristående sanitetsslaktarddning.

Kontrolluppgift skall lämnas för
den som fätt pristillägg rnligt lagen

Kontrolluppgift skall lämnas för
den som fätt pri.1:1·1öd enligt Jagen

(1974: 1021) om utbetalning al' pristillägx på kött. kontrolluppgiften

(1990:00) om al'g(/{a på rissa
jordbruksprodukter m. m. Kontroll-

skall ta upp utgett belopp.

uppgiften skall ta upp utgett belopp.
·
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Kontrolluppgift om vederlag för inköp skall lämnas av den som bedrivit
verksamhet. vari ingått inköp av jordbruks- eller trädgårdsprodukter eller
husdjur eller produkter från husdjur.
Kontrolluppgift skall lämnas för
den från vilken inköp skett. Kontrolluppgiften skall uppta utgett
vederlag i pengar, naturaprodukter
eller annat. Kontrolluppgift behöver dock inte lämnas om vederlag
som gottgjorts bokföringsskyldig
rörelseidkare för annat än slakt- eller livdjur'.

Kontrolluppgift skall lämnas för
den från vilken inköp skett. Kontrolluppgiften skall uppta utgett
vederlag i pengar. naturaprodukter
eller annat. Kontrolluppgift behöver dock inte lämnas om vederlag
som gottgjorts bokföringsskyldig
11iiri11gsidkare för annat än slakt- eller livdjur.

43§
Efter föreläggande av skattemyndigheten skal! kontrolluppgift för
namngiven näringsidkare lämnas av
I. den som bedrivit jordbruk.
skogsbruk eller rörelse.
2. den som innehaft an11a11.fi1stighet än jordbruk\'fåstighet samt

I. den som bedrivit näringsverksamhet,
2. den som innehaft prirathostad1/astighet samt

3. den som varit innehavare av lägenhet med bostadsrätt.
Kontrolluppgiften skall lämnas under förutsättning att beloppet i mottagarens eller utgivarens hand är skattepliktig intäkt eller avdragsgill utgift
och avse
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a) belopp för vilket den uppgiftsskyldige i förvärvskällan under viss
angiven tid köpt eller sålt varor. eller
b) belopp som den uppgiftsskyldige under viss angiven tid utbetalt eller
fatt sasom ersällning för utförda tjänster.
Om det begärs i föreläggande enligt första stycket. skall i kontrolluppgiften även anges varuslag och mängd, verkställda likvider med uppgift om
tidpunkt och sätt för betalning samt arten och omfattningen av utförda
arbeten.
Efter föreläggande av skattemyndigheten skall uppgiftsskyldig enligt
första stycket lämna kontrolluppgift ocksd. i fråga om ej namngivna näringsidkare.
Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte beträtfande köp
inom detalj handeln eller försäljningar av varor över disk och liknande fall
inom detalj handeln. där uppgiftsskyldigheten uppenbarligen inte kan fullgöras.
44

Kontrolluppgift om upplåten lägenhet skall lämnas av bostadsförening. bostadsaktiebolag och av
t'konomisk förening eller aktiebolag som enligt punkt 2.fiwte stycket
ar anrisningarna till 38 f komm1111alska11dagl'11 ( N28: 370) likställs
med bostadsförening eller bostadsaktiebolag vid inkomstbeskattningen beträffande sd.dan lägenhet som
helt eller till iirarägandc del upplatits till annan än medlem eller delägare umkr hela clln s!c'irre dl'lcn
ar /wskall11ings1iret.
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~

Kontrolluppgift om upplaten lägenhet skall lämnas av bostadsforening. bostadsaktiebolag och av
ekonomisk förening eller akt iebolag som enligt 2 -~· 7 1110111 . .fi'irsta
stycket /agen ( 194 7: 5 76) 0111 statlig
inkomstskall likställs med bostadsforening eller bostadsaktiebolag vid
inkomstbeskattningen beträffande
sådan lägenhet som upplätits till
annan än medlem eller delägare.

Kontrolluppgift skall lämnas för den som upplåtit en lägenhet som han
har i egenskap av medlem i föreningen eller delägare i bolaget. Kontrolluppgiften skall ta upp belopp som medlemmen eller dcliigaren betalt in till
föreningen eller bolaget och hur mycket därav som utgör kapitaltillskott.
Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den uppgiftsskyldigc, i
den omfattning som anges i ffacläggandet. famna kontrolluppgift om
värdet av en medlems eller delägares andel i föreningens eller bolagets
behallna förmögenhet.
45

Kontrolluppgift om överlåten bostadsrätt skall lämnas av en bostadsrättsförening som vid ingängen av det aktuella beskattningsarl't
var :n· det slag som anges i r1111kt :!
.fi'111t<' stycket ar a11ris11i11garna till
38 _,1·
ko1111111111alskalldag('//
(/928.370).
Kontrolluppgiften
skall avse st1dan överlåtelse som har
anmälts till föreningen och inneh~il
la uppgift om

~

Kontrolluppgift om överlåten bostadsräll skall lämnas av en bostadsrättsförening som vid ingången a,· det aktuella beskattningsåret
var av det slag som angt's i 2 -~ 7
1110111.
.ti:irsta
stycket
/agn1
( 194 7: 5 76) 0111 slat/ig inkomstskatt.
Kontrolluppgiften skall a\se sådan
överlatclsc som har anmälts till föreningen och innehälla uppgift om
182
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a) lägenhetens beteckning.
b) överlåtarens och förvärvarens namn samt personnummer. organisationsnummer eller adress.
c) tidpunkten för överl:Jtclsen och köpeskillingens storlek samt tidpunkten för överlåt<.1rens förvärv och köpeskillingen vid det förvänet.
d) stor/den m· sådana ka{lital!i/1skoll som ärcr/ätarrn enligt punk! J
<'ar anri.rningama Ji/I 36 f kommu11alska11dag1'11 ( 1918: 3 7U) jlir räk1w in i omkostnadsbeloppet.
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d) /Jostadsrällens andel ar /Jostadl'rät1sldrmi11ge11.1· nettoskuld el!t·r ncltt~/um11~i;cnhet rid jiJrrärr.1rnp1·kt i r1•
myt I ri ngsl itlpu nk11·11
ml'tl hortseentlc )i-än rärtlet av fiireni ngens(astighet.

e) bost<Jdsrättens andel av innestacnde mcdel på inrc reparationsfond
eller liknande fond vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten samt
f) bostadsrättens andel av .fiYrcni11gc11.1· behållna jii"rmi~f{enht'l den
1 januari 1974 beräknad enligt
punkt J c ar anrisningama till 36 §
kommunalska11dag1'11. om äraliitarl'nsli'irrärr ske11Jdre ar 1974.
Om överlatelsen avser en bostadsrätt som har förvärvats före ar
1974 behöver någon uppgift om innestal'ncll' mecle/ på inre reparatio111:fi111tl eller liknande _/iJm/ vid
förvärvstidpunktcn inte lämnas.
Har förvärvet skett före den I juli
1982. behöver nägon uppgift om
köpeskillingen vid förvärvet inte
lämnas.

f) bostadsrättens andel av utg(fia
,kir ny-. till- eller ombyggnad som
ned/ag/.\ /)(] ji"ireni ngens Jäst ighct
under inncharstiden.

Om överlatelsen avser en bostadsrätt som har förvärvats före är
1974 behöver någon uppgift l'nligt
/i'irsta styckl't d ella <' m·s1•1•11dl' ,ti"irhållandl'na vid förvärvstidpunkten
inte lämnas. Har förvärvet skett
före den l juli 1982. behöver någon
uppgift om köpeskillingen vid
förvärvet inte lämnas.

Efter föreläggande av skattemyndigheten skall föreningen lämna ytterligare upplysningar som är av betydelse för beräkning av realisationsvinsten
vid en medlems a\'yttring av sin bostadsrätt.
Föreningen skall. utöver vad som följer av 4 kap. l §.bevara det underlag som behövs för uppgiftslämnande enligt denna paragraf.
46

U ppgiftsskyldighet enligt 45 §
och skyldighet att bevara undalaget för uppgiftslämnandet gäller
även för annan ekonomisk fl.irening
än bostadsrättsförening och för aktiebolag om föreningen eller aktiebolaget är av det slag som anges i
punkt J .f(·11111· stycket ar anri.rningama till 38 .11· kommunalskalll'lagm

*

Uppgiftsskyldighet enligt 45 §
och skyldighet att bevara underlaget för uppgiftslämnandet gäller
även för annan ekonomisk förening
än bostadsrättsförening och för aktiebolag om föreningen eller aktieholagct är av det slag som anges i
J f 7 1110111 . . ti"irsta stycket lagen
( 1947:576) om .1·tallig inkomstskall.

( J918:37U).

Avser överlatclsen en andel eller
en aktie som förvärvats före den I
januari 1984. hl·höver någon uppgift om köpeskillingen vid förvärvet inte lämnas. Har förvärvet skett
före år 1974, behöver någon uppgift

Avser överlåtelsen en andel eller
en aktie som förvärvats före den I
januari 1984. behöver någon uppgift om köpeskillingen vid förvärvet inte lämnas. Har förvärvet skett
före år 1974. behöver någon uppgift
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om innesrående medel på inre reparation.~fund ella liknande ./Ond vid

enligt 45 § första stycket d eller e
avseende forhållandena vid för-

förvärvstidpunkten inte lämnas.

värvstidpunkten inte lämnas.
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53 §
Fåmansföretag skall lämna företagsledarcn och delägare i företaget
samt dem närstående personer alla
uppgifter som behövs för att de
skall kunna beräkna sin skattepliktiga inkomst från företaget.

Fåmansföretag skall lämna företagsledaren och delägare i företaget
samt dem närstående personer alla
uppgifter som behövs för att de
skall kunna beräkna sin skattepliktiga inkomst från företaget. Detsamma gäller handelsbolag i ji-åga
om ddägare i bolaget.

Försäkringsföretag som meddelat tjänstepensionsförsäkring avseende arbetsgivares pcnsionsutfästelse gentemot arbetstagare, skall
på begäran av försäkringstagaren
utfärda intyg i det hänseende som
anges i punkt 2 e sjunde stycket av
anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen ( 1928: 370).

Försäkringsföretag som meddelat tjänstepensionsförsäkring avseende arbetsgivares pensionsutfästelse gentemot arbetstagare, skall
på begäran av försäkringstagaren
utfärda intyg i det hänseende som
anges i punkt 20 e sjunde stycket av
anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen ( 1928: 370).

57 §
I varje kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som
den uppgiften avser.
För dödsbo far i stället för organ isationsnummer den avlidnes personnummer anges. Om personnummer eller o'rganisationsnummer inte kan anges för den som
uppgiften avser." skall i stället dennes födelsetid redovisas eller, i fråga om kontrolluppgifter enligt 22 §
i de fall borgenären är en juridisk
person. namn. postadress och personnummer för den som får förfoga
över räntan eller fordran. Om ett
konto innehas av flera än fem personer. får uppgifter lämnas om en
person som förfogar över kontot i
stället för om samtliga innehavare.
samt i förekommande fall om den
beteckning på innehavarkretsen
som används för kontot. Om den
uppgiftsskyldige har tilldelats ett
särskilt redovisningsnummer enligt
53 § 1 mom.
uppbördslagen
(1953:272). skall detta. i annan
kontrolluppgift än sådan som avser

För dödsbo får i stället för organisationsnummer den avlidnes personnummer anges. Om personnummer eller organisationsnummer inte kan anges för den som
uppgiften avser, skall i stället dennes födelsetid redovisas eller, i fråga om kontrolluppgifter enligt 22 §
i de fall borgenären är en juridisk
person. namn, postadress och personnummer för den som får förfoga
över räntan eller fordran. Om ett
konto innehas av flera än fem personer. får uppgifter lämnas om en
person som förfogar över kontot i
stället för om samtliga innehavare.
(tor:fogarkonto). samt i förekommande fall om den beteckning på
innehavarkretsen som används för
kontot. I så.fall skall anges all det är
fråga om eltför._ti>xarkonto. Om den
uppgiftsskyldige har tilldelats ett
särskilt rcdovisningsnummer enligt
53 ~ 1 mom. uppbördslagen (1953:
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ränta. utdelning eller betalning till
eller från utlandet, anges i stället
för den uppgiftsskyldiges personnummer eller organisationsnummer.

272), skall detta, i annan kontrolluppgift än sådan som avser ränta,
utdelning eller betalning till eller
frän utlandet. anges i stället för den
uppgiftsskyldiges personnummer
eller organisationsnummer.
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Den som j(Jr egen räkning öppnar
el/ inlåningskonto, anskaffar ett
räntl'bärande l'ärdepapper eller på
annat sätt placerar pengar .f(jr förräntning skall ange sitt personnummer. om mottagaren är skyldig att
utan Ji"ireläggande lämna kontro/1uppg(ti beträ..[fande räntan. Detta
gäller inte den som illle har och inte
hellt:r kan tilldelas personnummer.
I en kontrolluppgift som lämnas
av ett fåmansföretag skall det anges
om personen är företagslcdare eller
honom närstående person eller delägare i företaget.

I en kontrolluppgift som lämnas
av ett fåmansföretag. ett .famansäg1

handelsbolag eller sådant företag
som avses i 3 § 12 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt
skall det anges om personen är företagsledare eller honom närstående
person eller delägare i företaget.

60 §
Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 4. 13 eller 14 §skall fogas
särskild uppgift (sammandrag av
sådant
kontrolluppgifter).
I
sammandrag skall anges namn,
postadress och personnummer eller
organisationsnummcr för den uppgiftsskyldige. antalet lämnade kontrolluppgifter samt det sammanlagda beloppet av de, skatteavdrag som
har verkställts för preliminär Askatt under året före taxeringsåret.
Om den uppgiftsskyldige har tilldelats särskilt redovisningsnummer
enligt 53 § l mom. uppbördslagen
( 1953: 272). skall detta anges i stället för personnummer eller organisationsnummer. Om den uppgiftsskyldige har gjort avdrag for en arbetstagares kostnader enligt 2 kap.
4 § 6 lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. skall denna kostnad också
anges i sammandraget. I sammandraget skall också anges det sammanlagda beloppet av semcstcrmedcl som har betalts in till en semesterkassa och som den uppgiftsskyl-

Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 4. 13, 14, 22 eller 27§
skall
fogas
särskild
uppgift
(sammandrag av kontrolluppgifter). I sådant sammandrag skall anges namn, postadress och personnummer eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige, antalet lämnade kontrolluppgifter samt
det sammanlagda beloppet av de
skatteavdrag som har verkställts för
preliminär A-skatt under året före
taxeringsåret. Om den uppgiftsskyldige har tilldelats särskilt redovisningsnummer enligt 53 § 1 mom.
uppbörd slagen ( 1953: 272). skall
detta anges i stället för personnummer eller organisationsnummer.
Om den uppgiftsskyldige har gjort
avdrag för en arbetstagares kostnader enligt 2 kap. 4 § j("irsta stycket 6
lagen ( 1981: 69 l) om socialavgifter,
skall denna kostnad också anges i
sammandraget. I sammandraget
skall också anges det sammanlagda
beloppet av semcstermedel som har
betalts in till en semcsterkassa och
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dige inte skall redovisa i nagon kontrolluppgift.

som den uppgiftsskyldigc inte skall
redovisa i någon kontrolluppgift.
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*

Redovisning av konto som avses i 57 andra stycket tredje meningen
skall lämnas i särskild uppgiftshandling för varje konto.

*

63
Har en person som är bosatt i Sverige eller ett företag som är verksamt
här. till n~'\gon i utlandet gottgjort belopp eller förman som skulle ha
föranlett skyldighet att lämna kontrolluppgift om den utgivits till en mottagare i Sverige. skall den som utgett beloppet eller förmanen på sätt och i
den omfattning riksskatteverkct föreskriver lämna kontrolluppgift till ledning vid beloppets eller förmånens beskattning utomlands.
C'{Jpg(fi.11ky/digh('/ l'n!igt 11 och
1./-.?6 §fti.'.ire/iggl'r ärm ifräga om
uppgificr .10111 arsl'r.f.i·siska pasona
som lir hosa/la i utlandet.

4 kap.
I ~

Den som enligt denna lag är skyldig att lämna självdeklaration. kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledning för taxering är ocks:l skyldig att i
skälig omfattning genom räkenskaper. anteckningar eller pa annat lämpligt
sätt sörja för att underlag finns för att fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldighden och för kontroll av den.
Ett famansföretag. .fåmansiigt
hande/sho/ag och .1ada11t.fi'irctag som
al'Sl'S i 3 .~· 11 1110111. niondl' stycket
/agen ( 1947: 5 76} 0111 statlig inkomstskall är skyldigt att sörja för
all underlag finns for kontroll av
vad företagsledaren eller honom
närstående person eller delägare
tillskjutit till och tagit ut ur företaget av pengar, varor eller annat. Företaget skall vidare som urtderlag
för kontroll av traktamentsersättning. som betalats ut till företagsledaren eller honom närstående person eller delägare. bevara verifikation av övernattningskostnader.
om ersättningen varit avsedd att
täcka sådan kostnad.

Ett fåmansföretag är skyldigt att
sörja för att underlag finns för kontroll av vad företagsledaren eller
honom närstående person eller delägare tillskjutit till och tagit ut ur
företaget av pengar, varor eller annat. Företaget skall vidare som underlag för kontroll av traktamentsersällning, som betalats ut till företagslcdaren eller honom närstående
person eller delägare. bevara verifikation av övernattningskostnader.
om ersättningen varit avsedd att
täcka sådan kostnad.

Underlag skall bevaras under sex ar efter utgången av det blenderär
underlaget avser.
Det finns särskilda föreskrifter om skyldighc1en atl föra räkenskaper.

2*

Skyldighet att lämna självdeklaralion. kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledning för taxeringsbeslut skall fullgöras
I. för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt 11
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kap. I 9 föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode mannen
har under sin förvaltning,
2. för sadan person. för vilken god man eller förvaltare har förordnats
enligt 11 kap. 3. 4 eller 7 föräldrabalken. av gode mannen eller förvaltaren beträffande vad förmyndaren eller gode mannen har under sin förvaltning.
3. för avliden person och hans dödsbo, av dödsbodelägare eller testamentsexekutor som skall förvalta den dödes egendom. dock att där egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman. denne har att fullgöra
deklarations- eller uppgiftsskyldigheten.
4. för dödsbo som inte längre består, av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom.
5. för andra deklarations- clh:r uppgiftsskyldiga än enskild person och
dödsbo. av vederbörande styrelse. förvaltning. syssloman. förvaltare eller
ombud. om inte regeringen bestämmer annat beträffande staten, landsting, kommun eller annan sådan menighet.

Prop. 1990/91:·5
Bilaga 4

*

6. för aktit:finul av det fondbolag
som handhar förvaltningen av fonden eller. om förvaltningen övergätt till .f(:irraringshank. av denna.
samt

6. för l'ärdepapper.\!imd av det
fondbolag som handhar förvaltningen av fonden eller, om förvaltningen övergått till .furrari11gsi11.11itut. av deua. samt

7. för annan än h;ir ovan omtalad juridisk person. som 111te längre
består. av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.

Riksskatteverket far medge undantag från bestämmelserna i denna lag om uppgiftsskyldighet för tamansföretag . .fli111ansäg1 hwuklsbo/ag och sådant .f("iretag som arses i
3 .~· Il mvm. nionde stycket lagen
( 1947: 5 76) om statlig inkomstskall
om det finns särskilda skäl med
hänsyn till verksamhetens art och
omfattning.

Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i denna lag om uppgiftsskyldighet för fämansförctag om det finns särskilda
skäl med hänsyn till verksamhetens
art och omfattning.

Skattemyndighetens beslut enligt
3 kap. 12 far överklagas till riksskatteverket. Övriga beslut av skattemyndigheten enligt denna lag får
inte överklagas.

Skattemyndighetens beslut enligt

*

*

2 kap. / 9 .~·och 3 kap. 12 far överklagas till riksskatteverket. Övriga
beslut av skattemyndigheten enligt
denna lag får inte överklagas.

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Länsrättens beslut enligt 3 kap. 3 för inte överklagas.

*

89
Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet
beträffande

1. särskild uppg(fi enligt 2 kap.
25 §eller

1. uppg(lier enligt 2 kap. 25 § eller
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2. kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande av skattemyndighet.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.
Ansvar enligt första stycket inträder inte, om gärningen är belagd med
straff enligt skattebrottslagen ( J971: 69).

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

1. Denna Jag träder i kraft den l januari 1991 och tillämpas från och
med 1992 års taxering.
2. Vid 1992 och 1993 års taxeringar gäller, förutom vad som föreskrivs
om deklarationsskyldighet i 2 kap. 4 §. att folkpensionär är skyldig att
lämna självdeklaration om han under beskattningsåret uppburit intäkt av
kapital eller om hans förmögenhetstillgångar överstiger 100000 kronor eller beträffande en gift person - om makarnas gemensamma skattepliktiga fi.)rmögenhetstillgångar överstiger 200000 kronor. Vidare skall folkpensionär lämna uppgift om hur stor del av de redovisade skulderna som vid
beskattningsårets utgilng var nedlagda i privatbostadsfastighet.
3. Vid 1992 års taxering får näringsidkare sor 1 vslutar sina räkenskaper
med å<S'.)Okslut i stället för att lämna uppgifter enligt de nya föreskrifterna
i 2 kap. 19 § första stycket lämna de uppgifter som avses i de äldre
bestämmelserna i 2 kap. 22 §.
4. Vad som i 3 kap. 28 och 30 §§ sägs om aktiefond skall till och med
1993 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte
har registrerats.
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2 Förslag till
Lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272)

Prop. 1990/91: 5
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Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagcn ( 1953: 272) 1
dds att nuvarande 39 § 2 mom. skall betecknas 39 § 3 mom.,
iMs att I §, 3 § 2 mom .. 4 § 1 och 4 mom .. 5- 8 och 10 §§, 13 § 1 och 2
mom .. 15 §. 17 § I mom., 24 § 1 och 2 mom., 33 §, 40 § 1 mom .. 45 § 1
mom .. 46 § 2 mom., 48 § 4 mom., 52 §, 53 § I mom .. 54 §samt anvisningarna till 3. 39 och 45 §§skall ha följande lydelse.
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer. 14 och 78 a §§,och ett
nytt moment, 39 § 2 mom .. av följande lydelse.

Färeslagen lyddse

Med skatt förstås i denna lag, om
inte annat anges. statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt,
ersättningsskatt,
kommunal inkmnstskall. skogsvårdsavgift. 1·i11stde/11i11gsska11, särskild vimtskatt. egenavgifter enligt
lagen ( 1981: 691) om socialavgifter.
statlig .fastighetsskatt, skattetillägg
och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990: 00), annuitet på
al'dikningslån samt mervärdeskatt i
fall som avses i 21 § lagen
( 1968: 430) om mervärdeskatt.

Med skatt arses i denna lag. om
inte annat anges:
1. kommunal inkomstskall,
2. statlig inkomstskatt,
3. statlig förmögenhetsskatt.
4. utskiftningsskatt.
5. ersättningsskatt,
6. skogsvårdsavgift,
7. statlig.fastighetsskall,
S. egenavgifter enligt lagen
(1981: 691) om socialavgifter.
9. arkastningsskatt.
10. skattetillägg och förseningsavgift
enligt
taxeri ngslagen
( 1990: 000).
11. mervärdeskatt i fall som avses i 21 § lagen ( 1968: 430) om merviirdcskatt.
12. annuiteta 11d ardikningslän.
13. särskild ri nstskalt.

Regeringen .tär. 0111 särskilda 0111ständiJd1eter .fi"iranleda dd .. kireskril'a alt i samband med uppbörden ar skatt skall upphära.1· iil'en
andra argifil'r än sädana som anges
i .ti:irsta s1_rcket. I!ar sädan .fi"ire.1krifi
meddelats skall. om inte annat anges. rad i denna lag stadgas angåt'l/(k skall tillämpa.i· bctri~{!imdc
den argifi .10111 al'ses med ./i)rcskrU~
ten.

1
I.agen omtryckt 1972: 75.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.
~ Lydclsl' enligt prop. 1989190: 11 l.
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Prop. 1990/91: S
Bilaga 4

Fiirnlagen trdclse

3*

Prclimin~ir skatt utgM såsom prcliminiir A-skatt dler prelimi-

när 13-skatt.
I. Preliminär A-skatt skall
med de undantag. som rramgiir av
vad nedan i detta moment och i
10 sägs. 11tgiira1 för sådan inkomst av tjänst. vilken helt eller
delvis utgar i penningur och vilken
hänför sig till den skattskyldiges
huvudsakliga arbetsanställning eller d/1'.1/ utgör hans huvudsakliga
inkomst av tjänst. För inkomst av
sådan huvudsaklig arhetsanstiillning hos fysisk person eller dödsbo.
som är avsedd att vara kortare tid
än en vecka. skall dock preliminär
A-skatt erläggas endast om vad som
uthctalats utgör utgift i en av arbetsgivaren bedriven riirdsc.

*

I. Preliminiir A-skatt skall
med de undantag. som framgår av
vad nedan i detta moment och i
10 *sägs. heta/as för sådan inkomst
av tjänst. vilken helt eller delvis utgitr i pcngar och vilken hänför sig
till den skattskyldigcs huvudsakliga
arbetsanställning eller annars utgör
hans huvudsakliga inkomst av
tjänst. För inkomst av sådan huvudsaklig arbetsanställning hos
fysisk person eller dödsbo. som är
avsedd att vara kortare tid än en
vecka. skall dock preliminär Askat! erläggas endast om vad som
utbetalats utgör utgift i en av arbctsgi va ren bcdri ven näringsrerk-

samhl'I.
Med tjänst likställes i denna lag
rätt till pension. livränta. som utgår
på grund av sjuk-. olycksfalls- eller
skadeforsäkring eller annorledes än
på grund av försäkring och inte utgör vederlag vid avyttring av egendom. ersättning. som i annan form
än liHiinta utgår pa grund av sjukeller olycksfallsförsäkring. tagen i
samband med tjänst. samt undantagsförmåner ärcnsom sådant periodiskt understöd eller sådan därmed jämförlig periodisk intäkt. rar.fi"ir givaren enligt :;:;, ]5 clla }9f
kommunalskattclagen är berättigad
till avdrag.

Med tjänst /iks1älls i denna lag
rätt till pension. livränta som utgar
pa grund av sjuk-. olycksfalls- eller
skadcförsäkring eller annorledes än
pa grund a\ försäkring och inte utgör vederlag vid avyttring av egendom. ersättning som i annan form
än livränta utgar på grund av sjukeller olycksfallsförsäkring. tagen i
samband med tjänst. samt undantagsförmåner och sådant periodiskt
understöd eller sådan därmed jämförlig periodisk intäkt.fi"ir vilken givaren enligt l3 ~ kommunalsk:Htclagcn (1928:370) är berättigad till
avdrag.

Preliminär :I-skall skall också.
111cd de undan/ag som .fi'ireskrirs i
JO .1~. bewlas.fiir sadan rä111a och 111dl'lllillg rilken lllgur i pengar och .fi'ir
ri/ken kontrollu{Jflg!fi skall liimnas
rn/igt he.1tii111111e!serna i 3 kap. ::::.
n eller 21.~· lagen ( 199():()()()) 0111
1jiilrdeklaratio11 och kon1roll11ppgif~
ter.
Preliminär A-skatt skall utgå enligt skattetabell. som a,·scs i 4
ler enligt de grunder som anges i 7.
12 eller 40 ~- För enskilda fall får

*·el-

1
·

Lydelse enligt prop. l '189/90: 74.

Prcl i m i när A-skatt skall utgå
ligt skattetabell. som a vscs i 4
ler enligt de grunder som anges
12 eller 4Q
För enskilda fall

en-

*· el-

*·

i 7.
får
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skattemyndighet föreskriva särskild beräkningsgrund. exempelvis
att skatten skall beräknas på viss
del av inkomsten eller på inkomsten minskad med visst belopp eller
att skatten skall utgå med särskilt
angiven procent av inkomsten.

skattemyndighet föreskriva särskild beräkningsgrund, exempelvis
att skatten skall beräknas på viss
del av inkomsten eller på inkomsten minskad med visst belopp eller
att skatten skall utgå med särskilt
angiven procent av inkomsten eller
au preliminär skall ime skall hetalas.fdr riss ränta eller utdelning.

Prop. 1990/9 l: S

Bilaga 4

.Ä.r den. som atnjutcr ovan avsedd inkomst aY tjänst. skattskyldigjämväl
för annan inkomst eller för förmögenhet får skattemyndighet. då särskilda
skäl föreligger. föreskriva att preliminär A-skatt skall betalas också för
sistnämnda inkomst eller för förmögenheren. Därvid skall den skattskyldiges preliminära skatt beräknas antingen till viss procent av den huvudsakliga inkomsten a\' tjänst eller enligt skattetabell på nämnda inkomst ökad
med visst belopp eller också utgå med visst belopp utöver vad i skattetabellen anges för den huvudsakliga inkomsten av tjänst.
Är i fall varom i föregående stycke sägs inkomsten \'id sidan av den
huvudsakliga inkomsten av tjänst betydande i förhallande till denna eller
föreligger annars särskilda omständigheter. lär skattemyndighet föreskriva. att preliminär B-skatt skall erläggas i stället för preliminär A-skatt.
Ytterligare bestämmelser om preliminär /\-skatt finns i lagen (1990:00)
om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m. m .. lagen ( 1990:00) om
skatteavdrag från sjukpenning m. m. och lagen ( J 990: 00) om skatteavdrag
i vissa fall fran artistersättning.
~- Preliminär 8-skatt skall för inkomståret betalas av skattskyldig.
som inte skall betala preliminär/\skatt enligt l. Preliminär 8-skatt
skall betalas för inkomster fran den
skattskyldiges samtliga förvärvskällor och för förmögl·nhct. Preliminär B-skalt skall betalas enligt
särskild debitering.

2. Preliminär B-skatt skall för inkomståret betalas av skattskyldig.
som inte skall betala preliminär Askat! enligt l ,t;'irsta elll'r andra st_rcket. Preliminär B-skatt skall betalas
för inkomster rran den skattskyldiges samtliga förvän·skällor och för
förmögenhet. Preliminär Il-skatt
skall betalas enligt särskild debitering.

Skattemyndigheten får besluta att fysisk person. som har inkomst av
sådan uppdrags verksam het som avses i 4 ~lagen ( 1982: I006) om a\'dragsoch uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragscrsättningar. skall betala
preliminär A-skatt i stället för preliminär B-skatt. Ett sadant beslut f:ir
meddelas om den för inkomstaret beräknade slutliga skatten kan antas till
huvudsaklig del bli betald genom aYdrag för skatt.
4~

J 1110111. 4 För inkomst a\' tjänst som hänför sig till bestämd tidsperiod

och uppbärs vid regelbundet iiterkommande tillfällen eller till arbetsanställning Sl)m är a\sedd act vara kortare tid iin en vecka skall preliminär Askatt utga med belopp, som anges i skattetabelkr. om inte skattemyndig-

4

LyddSl' l'nligt prop. t 989190: I 10.
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het har bestämt annat. Skattetabellerna skall ange den preliminära skatt
som belöper på olika inkomstbelopp, beräknade för månad eller den
kortare tid som anges i tabellerna. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer för varje inkomstår sådana tabeller.
Tabellerna skall grundas på följande förutsättningar, nämligen
all inkomsten är oförändrad under inkomståret,
att den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som
anges i tabellen.
att den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt eller avgift som avses
i denna lag än statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt,
att den skattskyldige vid taxering för inkomsten inte erhåller
andra avdrag än grundavdrag samt
avdrag som avses i 33 § 2 mom.
kommunalskattelagcn ( 1928: 370)
med ett belopp av 2 000 kronor.
dock högst.km procent av inkomsten.
4 mo m. 5 I skattetabellerna
skall också tas in en särskild kolumn. vari anges det belopp varmed
preliminär A-skatt skall beräknas
på inkomst för dag av sådan anställning som är avsedd att vara
kortare tid än en vecka. För samt/i-

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

att den skattskyldige vid taxering för inkomsten inte erhåller
andra avdrag än grundavdrag samt
avdrag som avses i 33 § 2 mom.
kommunalskattelagen ( 1928: 370)
med ett belopp av 4 000 kronor.
dock högst tio procent av inkomsten.
4 mo m. I skattetabellerna skall
också anges det belopp varmed preliminär A-skatt skall beräknas på
inkomst för dag av sådan anställning som är avsedd att vara kortare
tid än en vecka. Skattebeloppen
skall beräknas på grundval av beräknelig genomsnittlig sysselsättning under året och med ledning av
för riket genomsnittlig skattesats
till kommunal inkomstskatt förcgående år. I övrigt skall vad ovan i
denna
paragraf sägs i tilllämpliga delar gälla vid skattebcloppens beräkning.

ga skattetabeller skall samma be/opp anges i den särskilda kolumnen
att tillämpa.i· oberoende av arhetstagarens ärilständ och annan i 2
mom.
angiren
omständighe1.
Skattebeloppen skall beräknas på
grundval av beräknelig genomsnittlig sysselsättning under året och
med ledning av för riket genomsnittlig skattesats till kommunal inkomstskatt föregående år. I övrigt
skall vad ovan i denna paragraf sägs
i tillämpliga delar gälla vid skattebeloppens beräkning.

5§
Vid beräkning av preliminär A-skatt enligt skattetabell skall för envar
skattskyldig, beträffande vilken icke skall tillämpas enligt 4 § 3 mom.
andra stycket fastställd särskild tabell, tillämpas den tabell, som avser en
sammanlagd utdebitering till kommunal inkomstskatt och landstingsmedel. vilken för skattekrona och skatteöre är lika med det belopp, som för
inkomståret bestämts till utdebitering i kommunen eller kommundelen.
Ingår i sistnämnda utdebitering öretal. uppgående till högst kmtio, användes den tabell. som avser närmast lägre utdebitering. Därest i utdebiteringen ingar örctal, överstigande femtio. tillämpas den tabell som avser när-

'Senaste lydelse l 979: 1159.
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mast högre utdebitering. Att å inkomst av arbetsanställning, som är avsedd att vara kortare tid än en vecka, preliminär A-skatt dock kan beräknas enligt vilken som helst för inkomståret upprättad skattetabell, framgår
av bestämmelserna i 4 § 4 mom.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Förha//amle11a den I norember
aret näst .fdre inko111ståret äro. där
icke i näs(!o/jande stycke annorledes staif.s;as. ai:s;6rande.for ti// vilken
i 4 § 2 mom. on(formä/d grupp ar
skauskyldiga l'ederbörande skal/
hän/{jras.
Skal/ 1111der inkomståret preliminär A-skau enligt whe// börja wga
jdr skauskyldig. .fdr rilkrn skall icke
tidigart' sålunda beräknats, skal/ i
fruga om ska11skyldig.1· civilstand det
.får/11:11/andt', som kan antagas komma all ligga ti// grund jlir taxering
under året näst e.fier inkomståret.
sa1111. rad angdr frågan 0111 den
skal/skyldige har he111mararande
barn. jdrhå//andet l'id den 1idp1111k1.
då debetwdeljämlikt 35 §sista .11.rcket örersändes ti// skal/skyldig, mra
argörande för ti// rilken i 4 f 2
mom. anedd grupp al' skal/skyldiga
rcdcrbörande skal/ hä1(/liras.
Vid ti//ämpning av andra och
tredje styckena här oran skal/ iakttagas. all frågan 0111 skal/skyldig
haji hemmamrande barn el/er icke
bedömes med Ulgångspunkt .!fån
rad som på grund ar kommunalskalle/agens bestämmelser i sdd11111
hänseende k1111 antagas komma all
ligga ti// grund för laxaing under
aret näst c>.fier in/..omståre/.
6§
Preliminär A-skatt enligt skattetabell utgår vid varje tillfälle, då
inkomst uppbäres, med det belopp
som i vederbörlig tabell i Li/lämplig
kolumn angives för det inkomstbelopp och den tidsperiod, ramm frå-

Preliminär A-skatt enligt skattetabell utgår vid varje tillfälle, då
inkomst uppbärs, med det belopp
som anges i vederbörlig tabell for
det inkomstbelopp och den tidsperiod som är i .fi"åga.

ga är.
Beträffande inkomst av anställning rarom i 4 § 4 mom. ji)rmäles
skall, därest vid ett tillfälle inkomst
uppbäres som intjänats under flera
dagar, den preliminära A-skatten
beräknas på grundval av inkomsten
under varje ifrågakommande dag
13

Riksdagen 1990191. I sam/. Nr 5

Beträffande inkomst av anställning som al'ses i 4 § 4 mom. skall,
om inkomst som intjänats under
flera dagar uppbärs vid ett tillfälle.
den preliminära A-skatten beräknas på grundval av inkomsten under varje ifrågakommande dag och
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och med tillämpning av skaltetabe//ens kolumn för daginkomst.

med tillämpning av rad som anges i
skalletabd/rn för daginkomst.

Prop. 1990/91: 5

Bilaga 4

Är anställningen annan än sådan. varom i 4 § 4 mom. sägs, skall gälla
att. därest inkomsten avser annan tidsperiod än som är i skattetabellen
upptagen. först uträknas huru mycket av inkomsten som belöper på en i
tabellen upptagen tidsperiod av minst en veckas längd. Skatten beräknas
därefter med utgångspunkt från det skattebelopp, som skulle utgå för
sådan del av inkomsten. och efter förhållandet mellan, å ena sidan, längden av den tidsperiod den uppburna inkomsten avser och. å andra sidan,
den i tabellen angivna tidsperiodens längd.
Uppbäres vid anställning varom nu är fråga inkomst för kortare tidsperiod än en vecka. skall prelirninär skatt icke utgå mer än en gång i veckan.
Därvid skola de ur.der samma vecka uppburna inkomstbeloppen sammanräknas och anses på en gång utbetalda.
7§

För inkomst av tjänst. som icke avser bestämd tidsperiod eller icke
uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen. skall utgå preliminär
A-skatt med trettio procent av inkomsten.
Uppbäres inkomst som avses i första stycket jämte inkomst. som avses i
4 § I mom. första stycket. skall preliminär A-skatt ut[;å enligt grunder som
riksskatteverket fastställer.
Fiir inkomst som arses i 3 § 2
mom. 1 tredje stycket skal/ preliminär skall utga med 30 procent ar
inkomsten. Preliminär skall pa ränta cl/er 11tde/11ing pa 11t!ändska rärdepapper skal/ utgå med så stort belopp au det ti//sammans med den
skatt som innehållit.1· i utlandet uppgår ti// 30 proce/I/ ar räntan eller
111del11ingen.
Skatt enligt första eller andra stycket uttages icke på belopp under tio
kronor.
Att särskilda grunder för uttagande av preliminär A-skatt kan t()reskrivas i vissa fall framgår av 3 ~ 2 mom.
Bestämmelserna i denna paragraf gälla icke om annat följer av 40 §.
8 sso
Atnjuter skattskyldig jämte kontant inkomst naturaj('irmån skall
preliminär A-skatt beräknas efter
inkomstförmånernas sammanlagda
värde. Har den skattskyldige utgett
ersättning för en förmån skall förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp.

Atnjuter skattskyldig jämte kontant inkomst andra .f(_irmaner skall
preliminär A-skatt beräknas efter
inkomstförmånernas sammanlagda
värde. Har den skattskyldige utgett
ersättning för en förmån skall förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp.

Värdet av bilförmån skall beräknas enligt punkt 2 utom tredje stycket
andra meningen av anvisningarna till 42 ~ kommunalskattclagen
(1928: 370).
~Lydelse

enligt prop. 1989/90: 74.
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Värdd av förmån av bostad som är hdägcn här i riket och som inte är
semesterbostad skall beräknas enligt följande grunder. Riket delas in i
omr::\den som är väsentligen enhetliga i fråga om boendekostnader. Förmiinsvärdct av en bostad inom varje område skall bestämmas till det
genomsnittliga värdet för jämförbara bostäder inom området. Om bostaden är belägen utom tätort med närmaste omgivning skall dock värdet
hestiimmas till det lägsta av nämnda genomsnittsvärden reducerat med tio
procent.
Värdet av annan natura.fi1nnän
än som avses i andra och tredje
styckena skall beräknas enligt 42 §
andra stycket kommunalskattelagen samt punkt I andra och tredje
styckena och punkt 3 av anvisningarmt till den paragrafen.

Prop. 1990/91: 5

Bilaga 4

Värdet av annan jiirmdn än som
avses i andra och tredje styckena
skall beräknas enligt 42 § andra
stycket kommunalskattclagen samt
punkt I andra och tredje styckena
och punkt 3 av anvisningarna till
den paragrafen.

Föreligger fall som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningarna till
42 § kommunalskattelagen får skattemyndigheten bestämma värdet av
förmånen med hänsyn härtill.

10 §7
Preliminär A-skatt skall beräknas på ersättningar för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa inom riket som avses i punkt 3 av
anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928: 370) endast till den
del ersättningarna överstiger de schablonbelopp som anges i nämnda lagrum eller, såvitt gäller kostnad för logi, den faktiska utgiften. På ansökan
av den som betalar ut ersättning får skattemyndigheten besluta att i den
mån tjänsteresa varar mer än tre månader motsvarande skall gälla till den
del ersättningarna inte överstiger vad som anges i punkt 3 a av anvisningarna till nämnda paragraf.
På ersättning för ökade levnadskostnader vid sådan tjänsteresa utom
riket som avses i punkt 3 sista stycket av anvisningarna till 33 ~ kommunalskatlclagen skall preliminär /\-skatt beräknas endast till den del ersättningen överstiger avdragsgillt belopp enligt nämnda lagrum.
I fråga om ersättning för resa med egen hil i tjänsten gäller att preliminär
A-skatt beräknas pa ersättningen endast till den del den överstiger det i
punkt 3 c av anvisningarna till 33 kommunalskattelagen angivna beloppet.
Beträffande annan skattepliktig ersättning för kostnader som är förenade med tjänsten beräknas preliminär A-skatt endast om det är uppenbart
att ersättningen avser kostnader som inte är avdragsgilla vid mottagarens
inkomsttaxering eller att den överstiger avdragsgillt belopp. I sådant fall
beräknas skatten på hela ersättningen respektive den del av ersättningen
som överstiger det avdragsgilla beloppet.
Preliminär A-skatt skall inte utgå för:
a) folkpension och tilläggspension enligt lagen ( 1962: 381) om allmän
försiikring, om inte annat följer av bestämmelserna i lagen ( 1990: 000) om
skatteavdrag i vissa fall från folkpension m. m. eller den skattskyldige
bcgiir att avdrag för sådan skatt skall göras:

*

l') familjebidrag enligt familjebidragslagen ( 1978: 520): elll'r
7

Lydelse enligt prop. l 9g9/90: 110.

b) familjebidrag enligt familjebidragslagen ( 1978: 520):
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d) sådan pension, livränta eller
från försäkringsanstalt utgående
annan skattepliktig ersättning, som
uppgår till högst hälften av det basbelopp som enligt lagen om allmän
försäkring gällde för året före det år
under vilket ersällningen utges.
Vad nu har sagts skall dock inte
tillämpas på pension och vårdbidrag, som utgår på grund av lagen
om allmän försäkring, dclpension
enligt lagen ( 1979: 84) om delpensionsförsäkring och på yrkesskadelivränta eller livränta enligt lagen
( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

c) sådan pension. livränta eller
från försäkringsanstalt utgående
annan skattepliktig ersättning. som
uppgår till högst hälften av det basbelopp som enligt lagen om allmän
försäkring gällde för året före det år
under vilket ersättningen utges.
Vad nu har sagts skall dock inte
tillämpas på pension och vårdbidrag. som utgår på grund av lagen
om allmän försäkring, delpcnsion
enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring och på yrkesskadelivränta eller livränta enligt lagen
( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd;

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

d) ränta eller utdelning som tillkommer en a1111a11 juridisk person
än srenskt dödsbo eller cn.f.i1sisk person som i11te är bosa// i Srerige:
<') ränta eller 111delni11g so111 rnligt
dubbelbeskat111ingsar1al är hdt u11da11tage11ji-d11 beskat111ing i Srerige:
./) ränta på förfiJgarko11to som arscs i 3 kap. 5 7 § lage11 ( 1990: 00) 0111
.~jälrdeklaratio11 och kml/rolluppg!f:
ter. om räntan inte uppgår till I 000
kronor:
g) rä111a på ko11to ji:ir kliefllmedcl
eller
h) rä11ta som i11går i belopp som
redorisats e11/igt 3 kap. 2l § sista
stycke/ lagen om sjä!l'deklaratio11
och kontrolluppg(lier.
lH
-s
8

mo m.
Preliminär B-skatt
skall tas ut med belopp motsvarande 120 procent av den slutliga skatt
som har påförts den skattskyldige
året före inkomstaret. Understiger
den slutliga skatten den ursprungligen debiterade B-skattl'n tas preliminär B-skatt ut med 110 procent.

mom. Preliminär B-skatt
skall tas ut med belopp motsvarande 120 procent av den i 14 f a11gir11a delen ar den slutliga skatt som
har påförts den skattskyldige året
före inkomståret. Understiger den
slutliga skallen den ursprungligen
debiterade 13-skatten tas preliminär
B-skatt ut med 110 procent.

Preliminär B-skatt enligt första stycket får inte tas ut med lägre belopp
än som motsvarar den preliminära B-skatt som har debiterats för året före
inkomstaret.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte när preliminär B8

I .ydclsc rnligt prop. 1989/'10: 111.
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skatt skall beräknas med ledning av preliminär taxering enligt 2 mom. eller
när annars särskilda omständigheter föreligger.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

I den slwliga skalf som arse.1· i
/'iin1a 1J.rcke1skall1n1e inräknas 111.1kifi ni ngsska t1.
ersä 11 ni ngsskat t.
ska11e1illägg eller ,!Vr.\'('ning.1·a1g(fi
enlig/ taxerings/agl'n (1990: 00),
111en·ärckska11
rnligt
lagen
( 1968:430) om 11u•1Tärdeska11 eller
sådan i denna lag inte omnämnd
skall eller mg(!i. rilken har f14fi)rls
l'nligl hl'stämmelse i annan förfall11i11g.
Vid beräkning av preliminär Bskatt skall. om möjligt. hänsyn tas
till preliminär A-skatt som den
skattskyldige kan ha att betala på
grund av fi'irordnande enligt 3 .~· 3

1110111. andra stycket.

Vid beräkning av preliminär Bskatt skall, om möjligt, hänsyn tas
till preliminär A-skatt som den
skattskyldige kan ha att betala enlig! 3 § 2 mom. I tredie stycke! eller
på grund av bestämmelserna i lagl'n
(1990: 00) om skalleawlrag från
.\iukpcnning m. m. eller lagen
( 1990: 00) om skalleai·drag i 1•issa
,lallfriin artis1ersä11ning m. m.

2 mo m. 9 Har sTattskyldig inte
påförts slutlig skatt enligt den årliga
taxeringen året före inkomståret,
men kan han antagas bli påförd sådan skatt enligt den årliga taxeringen året efter inkomståret. skall preliminär B-skatt beräknas med ledning av särskild taxering lill .\'/atlig

inkomstskatt. kommunal inkomstskall och statlig .fi'irm1~~e11hctsskall
(preliminär taxering).
Preliminär B-skatt skall också beräknas med ledning av preliminär
taxering, om det med sannolikhet
kan an/agas. all rid årlig taxering
året efier inkomståret till statlig el-

ler kommunal inkomstskall taxerad
inkomst 'kommer att avvika från
motsvarande i11ko111s1 rid den årliga
taxeringen året före inkomståret
med minst en femtedel av sistnämnda i11kom.1·1. dock minst 2 000
kronor.
Preliminär B-skatt får beräknas
på grundval av preliminär taxering
även i annat fall än som sägs i första
eller andra stycket, om särskilda
4

Senast.: lydelse 1988: 1525.

2 mo r.1. Har skattskyldig inte
påförts slutlig skatt enligt den årliga
taxeringen året före inkomståret,
men kan han antas bli påförd sådan
skatt enligt den årliga taxeringen
året efter inkomståret, skall preliminär B-skatt beräknas med ledning av särskild taxering (preliminär taxering).

Preliminär B-skatt skall också beräknas med ledning av preliminär
taxering, om det med sannolikhet
kan an1as. att den i 14 § angirna

delen m· den slutliga skauen enligt
den årliga laxeringen året efter inkomståret kommer att avvika från
motsvarande ska11 enligt den årliga
taxeringen året före inkomståret
med minst en femtedel av sistnämnda skall, dock minst 2 000
kronor.
Preliminär B-skatt får beräknas
på grundval av preliminär taxering
även i annat fall än som sägs i första
eller andra stycket. om det är fråga
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om.1·tä11dif(hetl!r !dranleder det. Sådana omständ(~hl'll'r kan /iireligf(a
exempi!ll'is när det är fråga om nedsalt skaltl!fännaga <!!ler om mer betydande skillnad mellan annars utgående preliminär skatt och påräknelig slutlig skatt.

om mer betydande skillnad mellan
annars utgående preliminär skatt
och baäk11ad slutlig skatt eller det
.finns andra särskilda skäl.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

14 §10

I den slutliga skatt som arses i
13 .9' 1 mom . .fiirsta stycket. 13 § 2
mom. .fi'irsta slyckel och 17 .§ I
mom. :! skall inte i11räknas utskUi11ingsska1t. ersä1111i11gsska1t, skatletil/ägK eller .fvr.1·e11ingsa1gUi e11/igt
taxeri11gslage11 (1990: 00). mervärdeskatt l!nligt lagen (1968:430) om
ml!rrärdeskatt el/l:'r sädan i denna
lag inle omnämnd skall eller al'gUi.
vilken har piijorts enligt bestämmelse i annan.forjauning.
15 *11

Vid pr<!liminär taxering skola heskauningsbar inkomst och beskaltningsbar .fvrmögenhet beräknas i
l!lllighl!l med bestämmelserna i
lagen om stai/ig inkomstskall. kom1111111alskaue/agen samt lagen om
.1t ar Iig.tdr1 nöge nhetsska tt.
Vid prelimi11iir taxering, som
sker unda i11komstlire1. skall hänsyn tagas i ./i"åga om ska1tskyldig.1·
cirilstånd till del .fdrhallande. som
kan a11tagas komma att ligga till
grund för taxering under :.'iret näst
efter inkomståret. samt. rad angar
.fdigan 0111 drn skauskyldigt' har
hemmararande barn. till jjjrhållandena rid den tidpunkt. dä taxeringen rerkställes.
Vid tillämpning ar .fdrsta och
andra st.H'kl!na här 01·a11 skall iakttagas. au ji-ågan om skauskyldig
lu~!i hemmararande barn elll!r icke
bet/ijmes med utgangspunkt /rim
rnd som på grund ar ko111111u11al-

1
"
11

Förutvaramk 14 q upphävd 1988: 1525.
Senaste lydclsl' 1974: 859.

Preliminär 1axeri11g skall ske i enlighet med de bestämmelser som
skall 1il/ä111pas rid den årliga 1axeri11gen aret ejier inkomsrårl'!. Vid
debilering ar dl!n prelimi11ära ska/ten skall hä11sy11 dock ime /US till
såda11 skall som inte ingår i den
slutliga skatte11 c11/ig1 14 §.
Vid den pre/imi1iära taxeringen,
skall hänsyn tas till de.förhållanden.
som kan antas komma att ligga till
grund för taxering under året efter
inkomståret.
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skatte/agens bestämmelser i sådant
hänseende kan antagas komma att
ligga till grund jdr taxering 1111der
året näst t'.fier inkomståret.
17 §
12

1 mo m. Skattskyldig, som har
att betala preliminär B-skatt, skall
utan anmaning avge preliminär
självdeklaration:

I mo m. Skattskyldig, som skall
betala preliminär B-skatt, skall
utan anmaning lämna preliminär
självdeklaration:

1) om han inte har påförts slutlig skatt enligt den årliga taxeringen året
före inkomståret:

2) om hans l'id årlig taxeri11g året
efter inkomståret til/ statlig eller

kommunal inkomstskatt taxerade
inkomst, såvitt senast den 1 december året före inkomståret kan bedömas, kommer att överstiga motsvarande inkomst l'id den årliga taxeringen året före inkomståret med
minst en femtedel av sistnämnda
inkomst, dock minst 2 000 kronor;

2) om den i 14 § angil'na delen av
den sl1111iga skallen enligt den årliga
taxeringen året efter inkomståret,

såvitt senast den 1 december året
före inkomståret kan bedömas,
kommer att överstiga motsvarande
skatt enligt den årliga taxeringen
året före inkomståret med minst en
femtedel av sistnämnda skatt, dock
minst 2 000 kronor; e!ll!r

samt
3) om han året före inkomståret
har haft att betala preliminär Askat!.

3) om han året före inkomståret
har haft att betala preliminär Askat! enligt 3 § 2 mom. I .första eller

andra stycket.
24 §
I mo m. u För varje skattskyldig, som skall betala preliminär Askat!. skall bestämmas tillämplig
skattetabell och kolumn i enlighet
med bestämmelserna i 4 .~· 2 mom.
och 5 § eller, i förekommande fall,
den särskilda beräkningsgrund efter vilken skatten skall utgå.

1 mo m . För varje skattskyldig,
som skall betala preliminär A-skatt

_ll'ir annan inkomst än inkomst ai·
kapital, skall bestämmas tillämplig
skattetabell i enlighet med bestämmelserna i 5 § eller, i förekommande fall, den särskilda bcräkningsgrund efter vilken skatten skall
utgå.

Har för kommunal inkomstskatt fastställd skattesats ändrats genom
beslut som meddelats så sent under december månad året före inkomståret
att ändringen inte kan beaktas vid beräkningen av den preliminära skatten. skall den först fastställda skattesatsen tillämpas.
2 mom. 14 Preliminär A-skatt,
som har innehållits genom skatteavdrag som anes i 39 ella 40 §,
skall betalas senast den 18 i den
uppbördsmänad, som infaller när-

'
1

2

'

14

Senaste lvdelsc 1979:489.
Senaste l~·dclsc 1984: 506.
Senaste l}Jclse 1979:489.

2 mo m. Preliminär A-skatt som
har innehållits genom skatteavdrag
skall betalas under den uppbördsmånad, som infaller närmast efter
utgången av den månad, då skatte-
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mast efter utgången av den månad,
då skatteavdraget gjordes.

avdraget gjordes. Innehållen skall
som al'St'.1· i 39 § 2 mom. skall heta/as sl'l!ast dl!n 25 i 11ppbördsma11aden. Annan innehållen skall skall
bl!ta/as senast den 18 i uppbördsmånadl!n.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

33 § 15
För skattskyldig skall utfärdas
skattsedel. särskild för preliminär
skatt för slutlig skatt och för tillkommande skatt. Vid skattsedel på
preliminär A-skatt skall fogas skattekort och skattetabell. Vid skattsedel på preliminär B-skatt ella tillkommande skatt samt vid sådan
skausedel på slutlig skatt enligt vilken kvarstående skatt skall betalas
skall fogas inbetalningskort. Vid
skattsedel pa pndiminär B-skatt
skall ocksii fogas skallekort.

För skattskyldig skall utfärdas
skattsedel, särskild för preliminär
skatt, för slutlig skatt och för tillkommande skatt. Skattsedel skall
dock inte uzfärdas .kir prdiminär
skall enligt 3 .9' 2 mom. l trec{ie stycket. Vid skattsedel på preliminär Askatt skall fogas skattekort och skattetabell. Vid skattsedel på preliminär B-skatt skall fogas skallekort.
l'Grjämte inbetalningskort skall tillställas den skattskyldigt'. Vid skal/sedd på tillkommande skatt samt
vid sådan skattsedel på slutlig skatt
enligt vilken kvarstående skatt skall
betalas skall fogas inbetalningskort.
Om drn skat1sky/diges slutliga
skatt består uteslutande ai• skall på
ränta eller utdelningför ri/ken preliminär skall skall betalas enligt 3 § 2
mom I trec!ie stycket skall någon
skattsedel på slutlig skatt inte u(!iirda.1'.

Närmare föreskrifter om skattsedel och handlingar som skall fogas till
skattsedel meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
Skattsedel, skattekort och inbetalningskort skall upprättas i enlighet
med formulär som fastställs av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

39 §
2 mo m. Vid utheta/nin~ eller
gollskrirning ar sådan' ränt~ eller
utdelning som avses i 3 § 2 mom. I
tredje stycket skall den som har att
avge kon1rolluppgUt belrä.{!ande
räntan eller utdelningen gära skat/eavdragför betalning a1· preliminär
A-skatt som mouagaren har att be1a/a. I.tfåga om sådant avdrag skall
bestänunefo'rna i 44 § gälla i tilllämp/iga delar. Vad som där sägs
om arbetsgivare skall då gälla den
1

~

Senaste lydelse 1979:489.
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som har all arge kontrolluppg(!i be1rä.f/ånde räntan eller utdelningen.
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40 §
11

I mo m. ' Arbetstagare, som
skall vidkännas avdrag för preliminär A-skatt, skall överlämna skattsedel d sådan skatt till arbetsgivaren omedelbart efter det han mottagit den. Annan arbetstagare skall
snarast för arbetsgivaren uppvisa
skattsedel å preliminär B-skatt eller skattekort å sådan skatt eller
intyg av skattemyndigheten, att
han icke har att erlägga preliminär
A-skatt.
Fullgör icke arbetstagare sin skyldighet enligt första stycket. skall avdrag för preliminär skatt göras enligt skattetabellen för den ort. där
arbetsgivaren har sitt kontor eller
lönen eljest utbetalas. i:fierfö(jamle
grunder. nämligen

1 mo m. Arbetstagare, som skall
vidkännas avdrag för preliminär Askatt, skall överlämna skattsedel på
sådan skatt till arbetsgivaren omedelbart efter det han mottagit den.
Annan arbetstagare skall snarast
för arbetsgivaren uppvisa skattsedel på preliminär B-skatt eller skattekort på sådan skatt eller intyg av
skattemyndigheten, att han inte har
att betala preliminär A-skatt.
Fullgör ime arbetstagare sin skyldighet enligt första stycket, skall avdrag för preliminär skatt göras enligt skattetabellen för den ort, där
arbetsgivaren har sitt kontor eller
lönen i a11na1 .fall utbetalas. jämte
tio procent av nämnda avdrag.

1) i.fi-aga om inkomst som ai·ses i
4 .~· 4 mom.: el! belopp, motsrarande ardrag enligt skalletabellen för
sadan inkomst jämte tio procent av
nämnda avdrag:
2) ifråga om inkomst som arses i
7 § j()r.1·ta stycket: ell belopp, mot.ll'arande ardrag för månadslön enligt den i 4 § 2 mom. första stycket
rid I) arsedda kolumnen i skalletabellen jämte tio procent av nämnda
ardrag:
3) iji·åga om inkomst som avses i
7 § andra stycket: el! bt'lopp, motsvarande ardrag för sådan inkomst
beträjjande skattskyldig. som al'ses
i 4 .~· 2 mom . .första stycket rid /).
jämte 1io procenl ar nämnda a1·drag:
4) i örriga.fa//: ett belopp, motsrarande (ll•drag enligt den i 4 § 2
mom. första stycket rid 1) arsedda
kolumnen i ska11etabellen jämte tio
procent ar nämnda ardrag.

Åtnjuter arbetstagaren, förutom
kontant inkomst, naturaförmå11
som avses i 8 § första stycket, skall
10

Lydelse enligt prop. 1989/90: 74.

Åtnjuter arbetstagaren, förutom
kontant inkomst, annan förmån
som avses i 8 § första stycket, skall
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skatteavdraget enligt andra stycket
beräknas även på naturqfdr111ä11c11s
värde för den tid lönen avser.
förhöjningen av avdrag som avses i andra stycket I) - 4) skall
utgöra minst en krona för daglön.
fem kronor för veckolön. tio kronor
för halvmånadslön och tvåveckorslön samt tjugu kronor för månadslön.

skatteavdraget enligt andra stycket
beräknas även på jömu111cns värde
för den tid lönen avser.
Förhöjningen av avdrag som avses i andra stycket skall utgöra
minst en krona för daglön. fem kronor för veckolön. tio kronor för
halvmånadslön och tvåvcckorslön
samt tjugu kronor för månadslön.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

45 §

1 mom. 17 Sedan skattsedel på preliminär skatt har utfärdats. får. om
bättre överensstämmelse mellan den preliminära och den motsvarande
slutliga skatten därigenom kan antagas uppkomma. genom jämkning föreskrivas ändrade grunder för uttagande av den preliminära skatten. Jämkning skall göras bland annat i följande fall. nämligen
lön.
I) då skal/skyldig har att erlägga

preliminär A-ska11 och såda11 ändring har skett i den skallsk_rldiges
cirilstiind. rartill hänsyn skall tagas l'id taxering eller debitering zmder år<'I (/ier inkomståret:
2) då skattskyldig l'isar eller. sål'itt gäller sambandet mellan honom
tillkommande skattereduktion och
makes i11komst. giir sa1111olikt att
prcliminiir A-skatt skall erläggas tf
ter an11a11 kolumn i skall<'iabellen
än som tidigare har.fastställts;
3) då skattskyldig gör sannolikt
eller det annars för myndigheten
framstår såsom troligt. att den preliminära skatten till följd av ändring
i inkomst eller i avdrag för omkostnader i förvärvskälla eller bcträf:.
fandc allmänna avdrag eller av
annan anledning kommer att avvika
från motsvarande slutliga skatt;

I) då skattskyldig gör sannolikt
eller det annars för myndigheten
framstår såsom troligt. att den preliminära skatten till följd av ändring i inkomst eller i avdrag för omkostnader i förvärvskälla eller beträffande allmänna avdrag eller av
annan anledning kommer att avvika frän motsvarande slutliga
skatt; eller

4) då skal/skyldig I'isar eller myndigheten a1111ars .får kän11edom om
all den skattsk.yldigcs skatil'.fi"irmåga har blil'it l'äse111/ig1 ned\'all ar
a11/ed11ing. som anges i 50 § 2 mom.
komm1111af1·kauelagc11 ( 1928: 370).
Jämkning al' skäl. som anges i tm/ie stvcket nämnda moml!nt, skall
dock inte ske. 0111 den skawkyldige
skall betala preliminär A-skall och
17

Lydelse enligt prop. 1989/90: 74.
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så!!'des lwstämmelsema i 4 I§ 2
mom. är tillämpliga: cll<'r
5) då genom ändring i inkomstförhållandena eller av annat skäl
ändrad skallcform synes påkallad.
I fall. som avses i första stycket
under 3). bör såvitt angår preliminär A-skatt jämkning l'idtagas bara
då på grund av jämkningen preliminär skatt skulle uuagas med
minst en femtedel högre eller lägre
belopp än som utan jämkning skulle erläggas. Jämkning av preliminär
B-skatt i nyss angivna fall bör göras
bara då påräknelig taxerad i11komst
med minst en femtedel över- eller
understiger den tidigare antagna inko111ste11. dock med minst 2 000
kronor.

:!) då genom ändring i inkomstförhållandena eller av annat skäl
ändrad skatteform synes påkallad.
I fall. som avses i första stycket
under /). bör såvitt angår preliminär A-skatt jämkning gäras bara då
på grund av jämkningen preliminär
skatt skulle tas 111 med minst en
femtedel högre eller lägre belopp
än som utan jämkning skulle erläggas. Jämkning av preliminär Bskatt i nyss angivna fall bör göras
bara då påräknelig skatt med minst
en femtedel över- eller understiger
den tidigare antagna skallen. dock
med minst 2000 kronor. Jiimk11i11g

skall i,ti'irsta ha11d sk<' al' preliminär
skatt på a11dra inkomster än ränta
och utdelning. I ji-åga om preliminär skall på ränta och utde/11i11g.far
jämk11i11g ske ärcn om skattsedel på
prdimi11iir skatt illt<' har u(färdats.

Oavsett vad som sägs i föregående stycke. får jämkning verkställas
om skillnaden mellan slutlig och
annars utgående preliminär skatt
skulle bli mer betydande eller det är

Oavsett vad som sägs i föregående stycke. får jämkning verkställas
om skillnaden mellan slutlig och
annars utgående preliminär skatt
skulle bli mer betydande eller det

,ti'åga 0111 111'd1·att skall(/urmaga eller a11nan särskild omstä11dighe1.

.fi'iranleds a1· särskilcla omstä11digheter.

Får en skallemyndighet genom anmälan av skattskyldig eller annars
vetskap om att preliminär skatt har blivit paförd obehörigen eller med
oriktigt belopp eller alt felaktighet har ägt rum vid utskrivandet av skattsedel. skall myndigheten vidtaga den jämkning av nämnda skatt, som kan
behövas.
Innan jämkning äger rum. skall den skattskyldige beredas tillfälle att
yttra sig, om detta inte uppenbarligen är obehövligt.
Jämkning får inte verkställas efter inkomstårets utgång med mindre den
preliminära skatten därigenom nedsätts. Ansökan om sådan jämkning
skall av skattskyldig inges före utgången av april månad året efter inkomståret.

46

*

2 1110111. 18 Beslut om jämkning skall tillställas den skattskyldige. Innebär
beslutet, att debiterad preliminär skatt, som förfaller till betalning efter det
beslutet meddelats. skall betalas med annat belopp än som tidigare utfärdad skattsedel ut visar. skall därjämte utfärdas ny skattsedel upptagande
den ändrade skatten.
Sker jämkning av
1
"

Senaste lyddsc 1989: 489.

preliminär

Sker jämkning av

preliminär
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skatt. vilken beräknas enligt skalletahell. ar anledning som i 45 § 1
mom. under I) eller 1) sägs. skall i
beslutet angiras rilkrn kolumn i tabellen som skall tillämpas rid skattens beräkning. Vidtages jämkning
ar sådan preliminär skall av annan
anledning än nyss sagts. skall i bes/l//et därom angiras. att skatten
skall beräknas t. ex. d viss del av
inkomsten eller a inkomsten minskad med visst belopp eller ock att
skatten skall l//gå med viss procent
av inkomsten.
Vid jämkning av preliminär
skatt. rilken utgår efter i 7 § omj1.irmäld procentsats. skall i beslutet
angiras efter vilken procentsats den
ändrade skatten skall utgå.

skatt, skall i beslutet anges, att skatten skall beräknas t. ex. på viss del
av inkomsten eller på inkomsten
minskad med visst belopp eller att
skatten skall tas 111 med viss procent
av inkomsten.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Vid jämkning av preliminär
skatt. som tas ut efter i 7 § första
stycket nämnd procentsats, skall i
beslutet anges efter vilken procentsats den ändrade skatten skall tas
ut.
Sker jämkning av preliminär
skatt pii rä111a eller u1<Mning skall i
beslutet anges all preliminär skall
inle skall tas 111 på utdelning frdn
eller ränla på vissa 1•ärdepapper eller visst konto.

Sker jämkning av preliminär Bskatt. skall skatten beräknas på enahanda sätt som i 13. 15 och 25 §§
angivcs beträffande påföring av sådan skatt efter preliminär taxering.

Sker jämkning av preliminär 8skatt. skall skatten beräknas på
samma sätt som i 13, 15 och 25 §§
anges beträffande påföring av sådan skatt efter preliminär taxering.

48 §

4 mo m. 19 Skattskyldig. som avyttrat fastighet eller rörelse eller del
av sådan tillgång eller aktie eller
andel i bolag. vars aktier eller andelar vid tiden för avyttringen ägdes eller innehades på sätt som anges i 35 § I a 1110111 ..1j11ruk stycket a
kommunalskattelagen ( 1928: 370).
mot betalning under minst tre år,
kan, om till följd härav hans till
statlig inkomstskatt taxerade inkomst blivit mer än dubbelt så stor
som medeltalet av hans motsrarande taxerade inkomsler för närmast
föregående tre beskattningsår, efter
ansökan beviljas anstånd av skattemyndighet med erläggande av

19

Lydelse enligt prop. 1989/90: 74.

4 mo m. Skattskyldig, som avyttrat fastighet eller rörelse eller del
av sådan tillgång eller aktie eller andel i bolag, vars aktier eller andelar
vid tiden för avyttringen ägdes eller
innehades på sätt som anges i punkt
14 åuonde stycket a m' anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen
( 1928: 370), mot betalning under
minst tre år, kan. om till följd härav
hans slutliga skall blivit mer än
dubbelt så stor som medeltalet av
hans s/111/iga skatt för närmast föregående tre taxeringsår, efter ansökan beviljas anstånd av skattemyndighet med be1alning av kvarstående skatt för det taxeringsår, då för-
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kvarstående skatt för det taxeringsår, då försäljningen tagits till beskattning. Anstånd får avse högst
två tredjedelar av den kvarstående
skatten. Det belopp, för vilket anstånd medges. skall erläggas med
halva beloppet före utgången av
april månad under ett rnrt av de två
år. som följer närmast efter det år,
då den kvarstående skatten enligt
debiteringen skolat erläggas.

säljningen tagits till beskattning.
Anstånd får avse högst två tredjedelar av den kvarstående skatten.
Det belopp, för vilket anstånd medges, skall betalas med halva beloppet före utgången av april månad
under rart och ett av de två år, som
följer närmast efter det år, då den
kvarstående skatten enligt debiteringen skulle ha hetalts. Vid beräk-

Prop. 1990/9 l: 5
Bilaga 4

ningen mo den slutliga skatten gäller
14 §.

Har avyttringen föranlett debitering av tillkommande skatt. får anstånd
medges efter motsvarande grunder.
(Se vidare anvisningarna.)
52 §20
Skatt, som har innehållits genom
skatteavdrag, skall betalas genom
insättning på skattepostgirokonto
hos skattemyndigheten i det län där
arbe1sgiraren är registrerad för inbetalning och redovisning av arbetstagares skatt. Är arbetsgiraren
ej registrerad, skall skatten betalas
till skattemyndigheten i det län där
arhetsgil'aren är bosatt. Inbetalning
från landstingskommun och kommun skall dock, såvitt gäller preliminär A-skatt, ske genom avräkning mot fordran enligt 4 § lagen
( 1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt
m.m.

Skatt, som har innehållits genom
skatteavdrag, skall betalas genom
insättning på skattepostgirokonto
hos skattemyndigheten i det län där
den som har innehållit skatten är
registrerad för inbetalning och redovisning av slidan skatt. Är han
inte registrerad, skall skatten betalas till skattemyndigheten i det län
där han är bosatt. Inbetalning från
landstingskommun och kommun
skall dock. såvitt gäller preliminär
A-skatt. ske genom avräkning mot
fordran enligt 4 § lagen ( 1965: 269)
med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt m. m.

Sadan preliminär A-skatt eller kvarstående skatt, som ej har innehtlllits
genom skatteavdrag, preliminär B-skatt samt tillkommande skatt skall
betalas genom insättning pa skattepostgirokonto hos den skattemyndighet
till vilken skatten skall betalas enligt skattsedel.
Insättning enligt första eller andra stycket kan göras också genom inbetalning hos de banker, med vilka regeringen har träffat avtal därom.
Om arlwtgil'are eller skattskyldig
ej vet till vilken skattemyndighet
inbetalning skall göras. skall skatten sättas in på skattepostgirokonto
hos skattemyndigheten i det län där
arhe1.1girarrn respckti ve den skattskyldige är bosatt.

co Lydelse enligt prop. 1989190: 74.

Om den s(lm har innehållit skatt
eller skattskyldig inte vet till vilken
skattemyndighet inbetalning skall
göras, skall skatten sättas in på
skattepostgirokonto hos skattemyndigheten i det län där den som har
i1111eluilli1 skatten respektive den
skattskyldige är bosatt.
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Betalas skatt genom girering från postgirokonto. skall skatten anses vara
inbetald den dag då gireringshandlingarna kom in till postanstalt. Statlig
myndighet, som använder det centrala redovisningssystemet (system S) för
betalning av skatt. skall anses ha betalt den dag då uppdrag att betala
skatten sändes till redovisningscentral i systemet.
Inbetalning av skatt sker kostnadsfritt.

1 mo m. 21 Vid inbetalning av
skatt, som har innehållits genom
skatteavdrag, skall på inbetalnings-

handlingen anges arbetsgirarens

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

I mom. Vid inbetalning av
skatt. som har innehållits genom
skatteavdrag. skall namn på och
postadress till den som har inneha/-

lit skatten anges på inbetalningshandlingen.

namn och postadress.

Skattemyndigheten får på ansökan av arbetsgivare eller när särskilda
skäl föreligger besluta att skatt, som innehålls genom skatteavdrag. och
arbetsgivaravgifter som uppbärs enligt lagen ( 1984: 668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare skall redovisas till skattemyndigheten under särskilt redovisningsnummer. Beslutet meddelas av den skattemyndighet till vilken redovisning skall lämnas under det särskilda redovisningsnumret.
Vid inbetalning av skatt som avses i 52 §andra stycket. skall på inbetalningshandlingen anges den skattskyldiges namn och postadress, personeller organisationsnummer. skattens beteckning samt det år som skatten
avser.

mo m. n En arhetsgi vare, som
har gjort skath:avdrag för preliminär A-skatt eller utgett lön för vilken månadsavgift skall redovisas
enligt lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall. om inte anna1 ji:i(jer ar
.1jä11e stycket. utan anmaning lämna uppgift (uppbördsdeklarat i o n) om detta till den skattemyndighet som avses i 52 första stycket. Arbetsgivare som avses i 3
andra stycket sista meningen lagen
om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare skall dock lämna deklarationen till skattemyndigheten
i Stockholms län. Deklaration skall
lämnas av landstingskommun och
kommun senast den 12 och av annan arbetsgivare senast den 18 i
uppbördsmiinaden efter den mänad d:l skatteavdraget gjordes eller
lönen utgavs.

*

cl Lydelse enligt prop. 1989190: 74.
cc Lydelse ~nligt prop. 1989190: 74.

*

I mo m. En arbetsgivare, som
har gjort skatteavdrag för preliminär A-skatt eller utgett lön för vilken månadsavgift skall redovisas
enligt lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall utan anmaning lämna
uppgift
(uppbördsdeklarat i o n) om detta till den skattemyndighet som avses i 52 första stycket. Arbetsgivare som avses i 3
andra stycket sista meningen lagen
om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare skall dock lämna deklarationen till skattemyndigheten
i Stockholms län. Deklaration skall
lämnas av landstingskommun och
kommun senast den 12 och av annan arbetsgivare senast den 18 i
uppbördsmånaden efter den månad då skatteavdraget gjordes eller
lönen utgavs.

*

*
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Efter anmaning av skattemyndigheten är också den. som inte är deklarationsskyldig enligt första stycket. skyldig att avge uppbördsdeklaration.
Uppbördsdeklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas pa
blankett enligt fastställt formulär.
Uppbördsdeklaration skall upptaga
I) arbctgivarens personnummer. organisationsnummcr eller särskilda
redovisningsnummer:
2) uppgift om den tid för vilken redovisning lämnas:
3) det belopp som har dragits av
för preliminär A-skatt:
4) sadan utgiven avgiftspliktig
lön eller ersättning som avses i 2
kap. 3
första slyckd lagen
( 1981: 691) om socialavgifter, dock
inräknat det belopp som avses i
punkt 5:

*

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

3) det belopp som har dragits av
för preliminär A-skatt.fi-an lön:
4) sådan utgiven avgiftspliktig
lön eller ersättning som avses i 2
kap. 3 § första och andra styckena
lagen ( 1981: 691) om socialavgifter.
dock inräknat det belopp som avses
i punkt 5:

*

5) det belopp med vilket avdrag görs enligt 6 lagen om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare:
6) den lön eller ersättning på vilken månadsavgiften beräknas:
7) månadsavgiftens belopp:
8) summan av skatt enligt punkt 3 och avgift enligt punkt 7.
En arbetsgivare. som har gjort skatteavdrag för kvarstående skatt. skall
lämna uppgift (uppbiirdsdeklaration.fi'ir krars1äenJe skall) om detta. Sådan
deklaration skall lämnas senast den 18 i uppbördsmånaden april och
upptaga. förutom uppgift som avses i tjärde stycket I, det belopp som
dragits av för kvarstående skatt. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som
sägs i första - tredje styckena.

En arhelsgirare. som skall redurisa manadsargUi .fi'ir siidant bidrag
som liks1äll.1 111ed lön enlig! 2 kap.
3 .~·andra stycket lagen om socialargUia. skall lämna uppgift (uppb ö r d s de k I ara tio n för l'inslandl'!sbidrag) om detta. Sådan
deklaration skall upptaga uppgifi
so111 ar.1es i.fjärde .1·tycket I, 2. 6 och
7. I övrigt gäller i tillämpliga delar
vad som sägs i första - tredje
styckena.

Den som har gjorl skalleardrag
.for prdiminär skall pa ränta eller
Il/delning skall lämna uppgift
(uppbördsdeklaration

för

ränla och utde/ning)omdctta.
Sådan deklaration skall lämnas
senas/ den 25 i upphördsmiinaden
l'.fier den månad då skatteavdraget gjordes och ta upp
I) den dek/arations.1kyldigt!s
namn och perso11- eller orga11isations11um111er:
2) uppgifi om de11 lid för rilke11
redorisning lämnas:
3) det belopp som har dragits ar
.får preliminär skall.
I övrigt gäller i tillämpliga delar
vad som sägs i första - tredje
styckena.
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2 mo m . 2 ·1 Underlåter den som
är deklarationsskyldig enligt I
mom. första styckl!t att lämna uppbördsdeklaration eller är deklaration ofullständig. kan skattemyndigheten anmana den deklarationsskyldige att lämna deklaration eller
komplettera den.
3 mo m. 24 Har arbetsgirare. som
skall lämna uppbördsdeklaration
utan anmaning. underlåtit att fullgöra denna skyldighet inom föreskriven tid, påförs honom förseningsavgift med 100 kronor.

2 mo m. Underlåter den som är
deklarationsskyldig enligt I mom.
att lämna uppbördsdeklaration eller är deklarationen ofullständig,
kan skattemyndigheten anmana
den deklarationsskyldige att lämna
deklaration eller komplettera den.

Prop. 1990/91: 5
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3 mo m. Har de11 som skall lämna uppbördsdeklaration utan anmaning, underlåtit att fullgöra denna skyldighet inom föreskriven tid,
påförs honom förseningsavgift med
100 kronor.

Har den som anmanats att lämna uppbördsdeklaration inte fullgjort
denna skyldighet inom tid, som har angivits i anmaningen, skall förseningsavgift: påföras med 200 kronor.
Förseningsavgift får helt eftcrges av skattemyndigheten om särskilda
skäl föreligger. Närmare föreskrifter härom meddelas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.

78 a §
Vad som säg> i 75- 77 a H och
78 §gäller i til:'ämpliga delar också
i fråga om den som är skyldig all
göra skallea1•drag från såda11 ränta
eller utdel11ing som avses i 3 § 2
mom. 1 tredje stycket. Vad som där
sägs om arbe1sgivare skall dd gälla
den som är skyldig all göra skal/eardraget.
Anvisningar
till 3 ~
l. Frågan hururida skattskyldig
skall erlägga preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt skall. då preliminär självdeklaration som i 16 ~
sägs icke avgirits eller upplysning
om den skattskyldiges inkomstförhållanden eljest icke l'llllllits. bediimas med ledning av senast verkställda årliga taxering. Därest därrid den skattskyldiges inkomst av
annat än tjänst och til(fi'illig Ji"irrärrsrcrksamhet uppgår till högst
en fjärdedel av den sammanlagda
uppskattade inkomsten, bör den
skattskyldige i regel erlägga preliminär A-skatt. E(iest bör han påfö-

2

·'
24

Lyddsc enligt prop. 1989/90: 74.
Lydelse enligt prop. 1989/90: 74.

l. Frågan

0111

skattskyldig skall

betala preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt skall, då preliminär
självdeklaration som i 16 ~sägs inte
lämnats eller 0111 ska11e111yndighcte11 a1111ars inte .fåll upplysning om
den skattskyldiges inkomstförhållanden, bedöms med ledning av senast verkställda årliga taxering. Om
den skattskyldiges inkomst av annat än tjänst och kapital därrid
uppgår till högst en fjärdedel av den
sammanlagda uppskattade inkomsten, bör den skattskyldige i regel
betala preliminär A-skatt. Annars
bör han påföras preliminär B-skatt.
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ras preliminär B-skatt. Preliminär
A-skatt skall utgå även om den
skattskyldige uppger sig driva rörelse, där det av utredning i ärendet
framgår att hans verksamhet hedril'cs under sådana förhållanden
som motsvarar arbetsanställning.
Har preliminär självdeklaration avlämnals eller upplysning om den
skattskyldiges inkomstförhållanden
c(icst 1·1111i1its, skall frågan hururida
preliminär A-skall eller preliminär
B-skatt bör erläggas bedömas med
motsvarande tillämpning av vad
nyss sagts. därvid hänsyn dock skall
tagas till förhållandet mellan annan
inkomst än i 3 § 2 mom. under I
första och andra styckena sägs och
den sammanlagda uppskattade inkomsten.

Preliminär /\-skatt skall utgå även
om den skattskyldige uppger sig
driva näringsl'l'rksamhet, där det
av utredning i ärendet framgår att
hans verksamhet bcdrirs under sådana förhållanden som motsvarar
arbetsanställning. Har preliminär
självdeklaration avlämnats eller
har skallcmyndighcten annan .fall
upplysning om den skattskyldiges
inkomstförhttllanden, skall frågan
om preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt bör betalas bedömas
med motsvarande tillärhpning av
vad nyss sagts, därvid hänsyn dock
skall tas till förhållandet mellan annan inkomst än i 3 § 2 mom. under
l första och andra styckena sägs
och den sammanlagda uppskattade
inkomsten.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Av 3 § 2 mom. framgår, att preliminär B-skatt må pflföras i stället för
preliminär A-skatt, därest siirskilda omständigheter. t. ex. speciella svårigheter att verkställa i 39 §om förmält skatteavdrag, föreligga. Å andra sidan
kunna omständigheterna vara sådana, alt preliminär B-skatt visserligen
framstår som den naturliga ska1teformen, men att preliminär A-skatt
likväl bör erläggas, exempelvis därför att den skattskyldige vid upprepade
tillfällen tidigare år underlåtit att i vederbörlig ordning inbetala debiterad
preliminär skatt.
2. Kan den skattskyldige antagas bliva berättigad att vid inkomsttaxeringen njuta avdrag för mer betydande utgifter eller omkostnader, vartill
hänsyn icke tages vid uträkning av skatt enligt skattetabell, må skattemyndighd föreskriva exempelvis att preliminär A-skatt skall beräknas enligt
skattetabell ä viss del av lönen vid varje utbetalningstillfällc eller a lönen
minskad med visst belopp.
Även om inkomst avser bestämd tidsperiod och uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, kan inkomsten variera avsevän från ett utbetalningstillfällc till ett annat. I dylika fall kan befinnas lämpligt att skattemyndighet föreskriver, att den preliminära A-skatten skall beräknas till
viss procent av lönebeloppet i stället för enligt skattetabell. Vad nu sagts
kan även ifrågakomma för ~kta makar. vilka skola sambeskattas.
till 39 ~
1. 1 39 ~ 1 mom. angil'l'S när frflga
är om arbetsgivare och arbetstagare
i uppbördslagens mening. Så är i
princip fallet då någon utbetalar belopp, som för mottagaren motsvarar i nämnda paragraf avsedd inkomst av tjänst. Härav följer att exempelvis den som är självständig
företagare och vars inkomst är hänförlig till inkomst av rörelse icke
skall vidkännas skatteavdrag å
14

Rih.l'lfag('fl 1990191. 1 sam/. Nr 5

1. 1 39 § 1 mom. anges när fråga
är om arbetsgivare och arbetstagare
i uppbördslagens mening. Så är i
princip fallet då någon utbetalar belopp. som för mottagaren motsvarar i nämnda paragraf avsedd inkomst av tjänst. Härav följer att exempclvis den som är självständig
företagare och vars inkomst är hänförlig till inkomst av 11äri11g.1Terksamhet inte skall vidkännas skatte-

209

Nu1•arande lydelsl:'

Föreslagrn lydelse

nämnda inkomst.

avdrag på nämnda inkomst.

Prop. I 990191 : 5
Bilaga 4

I handelsbolag eller enkelt bolag är det icke ovanligt, att en eller flera
delägare utföra arbete för bolagets räkning och därför uppbära bestämd
lön, beräknad för vecka, månad eller annan bestämd tidsperiod, varjämte
vederbörande, utöver lönen. erhåller viss del i vinsten. Sådan delägare är
icke arbetstagare enligt denna lags mening.
Den omständigheten att någon vid sidan av fastställd lön uppbär tantiem eller avlönas medelst provision förhindrar i och för sig icke att skatteavdrag verkställes.
till 45 §
I. 25 Har skattskyldig. som skall

erlägga preliminär A-skall. enligt
underrä//else ,tfån skattemyndigheten ändrat cil'ilstånd underfdrra dl!len ar inkomstilret, skall skallcmyndighet utan särskild anmälan från
di:n skauskyldige l'idtaga den jämkning a1• nämnda skatt. som må betingas av ä11dringl!l1.
Skattemyndighet äger jämväl
utan särskild anmälan från den
skattskyldige upptaga fråga om
jämkning av preliminär skatt i övriga i 45 § omförmälda fall. Vid höj-

1. Skattemyndighet äger jämväl
utan särskild anmälan från den
skattskyldige upptaga fråga om
jämkning av preliminär skatt i övriga i 45 § omförmälda fall.

ning av preliminär skall utan skattskyldig.i· medgil>ande bör iakttagas
.fdrsiktighet. så att för hög sddan
skall icke uttages.
2. 2" För att- ernå bättre överensstämmelse mellan slutlig skatt och
erlagd preliminärskatt kan genom
jämkning föreskrivas, att utbyte
skall ske av preliminär A-skatt beräknad enligt skattetabell eller av
preliminär B-skatt mol preliminär
A-skatt beräknad enligt särskild av
skattemyndighet angiven grund.
Jämför vidare 3 § och anvisningarna till samma paragraf.

2. För att få bättre överensstämmelse mellan slutlig skatt och erlagd preliminärskatt kan genom
jämkning föreskrivas, att utbyte
skall ske av preliminär A-skatt beräknad enligt skattetabell eller av
preliminär B-skatt mot preliminär
A-skatt beräknad enligt särskild av
skattemyndighet angiven grund.
Jämför vidare 3 § och anvisningarna till samma paragraf.

3. Den berisning, som skattskyldig maste prestera för all erhålla
jämkning, är icke lika i de i 45 § 1
mom. under 2)-4) omnämnda fallen. Bcgär<'s jämkning jämlikt 2) i
nämnda moment på grund ar sådan
ändring i makes inkomst. som pävcrkar den ska1tskyldige.1· skal/ereduktion. eller _jämlikt samma mo2'
20

Lydelse enligt prop. 1989/90: 74.
Lydcls..: enligt prop. 1989/90: 74.
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ment 3), behöver vederbörande endast göra sannolikt. att de Urågararande forhållandena komma att
rara för handen. I Öl'riga fall har
han däremot att styrka. att de berörda omständigheterna verkligrn föreligga.
5. Har skattskyldig under inkomståret, innan beslutet om jämkning meddelats, erlagt högre preliminär skatt än han rätteligen bort
göra, skall den för mycket inbetalda
skatten icke restitueras. I stället
skall den preliminära skatt som
skall erläggas efter beslutet om
jämkning i motsvarande mån reduceras, så att den sammanlagda preliminärskatten kommer att uppgå
till belopp, som beräknas böra utgå
för inkomståret. Fall kan förekomma, särskilt vid jämkning under senare delen av inkomståret. då preliminärskatten nedsätts med så stort
belopp att den skattskyldige, trots
att han helt befriats från att betala
sådan skatt under återstående uppbördsmånader. ändå har inbetalt
högre skatt än han kan antas ha
rätteligen bort göra.
Uppgår det för mycket inbetalda
beloppet till minst en femtedel av
den slutliga skatt, som kan beräknas komma att utgå, dock till minst
500 kronor, har den skattskyldige
rätt att få tillbaka det för mycket
inbetalda beloppet utan avvaktan
på debitering av den slutliga skatten. Är särskilda förhållanden för
handen - fråga ärt. ex. om nedsatt
skattejårmåga eller om ett särskilt
stort skattebelopp - kan myndigheten. även om det angivna villkoret icke är uppfyllt, medgil'a att det
för mycket erlagda beloppet återbetalas till den skatteskyldige.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

3. Har skattskyldig under inkomståret, innan beslutet om jämkning meddelats. erlagt högre preliminär skatt än han rätteligen bort
göra. skall den för mycket inbetalda
skatten icke restitueras. I stället
skall den preliminära skatt som
skall erläggas efter beslutet om
jämkning i motsvarande mån reduceras, så att den sammanlagda preliminärskatten kommer att uppgå
till belopp, som beräknas böra utgå
för inkomståret. Fall kan förekomma, särskilt vid jämkning under senare delen av inkomståret. då preliminärskatten nedsätts med så stort
belopp att den skattskyldige, trots
att han helt befriats från att betala
sådan skatt under återstående uppbördsmånader, ändå har inbetalt
högre skatt än han kan antas ha
rätteligen bort göra.
Uppgår det för mycket inbetalda
beloppet till minst en femtedel av
den slutliga skatt, som kan beräknas komma att utgå, dock till minst
500 kronor. har den skattskyldige
rätt att få tillbaka det för mycket
inbetalda beloppet utan avvaktan
på debitering av den slutliga skatten. Är särskilda förhållanden för
handen - fråga är t. ex. om ett särskilt stort skattebelopp - kan myndigheten, även om det angivna villkoret inte är uppfyllt, medge att det
för mycket betalda beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
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Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Härigenom föreskrivs att I kap. I §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 3, 4 och 23 §§samt
5 kap. 5 § taxcringslagen ( 1990: 324) skall ha följande lydelse.

Nurarande lydelse
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I kap.
1 §'
Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller
avgift (taxering) enligt
I. kommunalskattelagen (1928: 370),
2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
3. lagen ( 194 7: 577) om statlig förmögenhetsskatt,
4. lagen ( 1984: 1052) om statlig fastighetsskatt,
5. lagen (1927:321) om utskiftningsskatt,
6. lagen ( 1933: 395) om ersättningsskatt,
7. lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift.

8. lagen (1983: 1086) om 1·instde/ningsskall.

8. lagen (1990:00) om al'kastningsskatt på pensionsmede/,

9. lagen ( 1989: 346) om särskild vinstskatt.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter
(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.
Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål
om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.
Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för
fastställelse av mervärdeskatt i vissa fall framgår av 21 § lagen ( 1968: 430)
om mervärdeskatt.
3 kap.
3§
Beslut om taxering får fattas på
grundval av en förenklad självdeklaration utan att den som avgett
deklarationen underrättats om och
fått tillfälle att yttra sig över

I. rad som frdn jo/kbokf(Jringsmyndighet har inhämtat.i· i .fi"åga
om jorutsättningama j(:ir sådan
ska1tereduktivn enligt 2 § 4 mom.
uppbörds/agen ( 195 3: 2 7l) som får
ges en ogUi skattskyldig eller
l. kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen
( 1990:000) om självdeklaration
och kontrolluppgifter och som avser inkomst av tjänst eller kapital

eller al'ser räntetillägg.

1

Lydelse enligt prop. 1989/90: 111.

Beslut om taxering fär fattas på
grundval av en förenklad självdeklaration utan att den som avgett
deklarationen underrättats om och
fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgift som skall lämnas utan
föreläggande enligt lagen ( 1990: 00)
om självdeklaration och kontrolluppgifter och som avser inkomst av
tjänst eller kapital.

Kan det antas alt den skattskyldige inte är deklarationsskyldig enligt
bestämmelserna i lagen om .1jälrdek/aration och kontro//uppgUier .får
beslut 0111 taxering .fattas på grundra/ al' ko111roll11ppg(fi om inkomst
al' kapital wan att den skal/skyldige
underrättats om och jätt ti/(tälle att
rara sig ärer kontrol/uppgi/ien.
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4 kap.

H
Har den skattskyldige. tro/s all
han rarit skyldig all lämna .1jälrdeklara1ion. inte argelt någon sådan.

Har den skattskyldige inte lämnat .1jälvdeklaration eller kan, på
grund av brister i eller bristfälligt
underlag för deklarationen, inkomsten av en viss förvärvskälla eller den skattpliktiga förmögenheten
inte beräknas tillförlitligt. skall inkomsten eller förmögenheten uppskattas till det belopp som framstår
som skäligt med hänsyn till vad
som framkommit i ärendet (skönstaxering).

eller kan. på grund av brister i eller
bristfälligt underlag för deklarationen. inkomsten av en viss förvärvskälla eller den skattpliktiga förmögenheten inte beräknas tillförlitligt,
skall inkomsten eller förmögenheten uppskattas till det belopp som
framstår som skäligt med hänsyn
till vad som framkommit i ärendet
(skönstaxering).

Har den skattskyldige lämnat en
förenklad självdeklaration. får taxeringsbeslut fattas på grundval av
den. även om förutsättningarna enligt 2 kap. I 0 och 11
lagen
(l 990: 00) om självdeklaration och
kontrolluppgifter för en sådan
självdeklaration inte föreligger i
alla delar. Detta gäller dock inte om
uppgift skall lämnas om rörelse el-

Har den skattskyldige lämnat en
förenklad självdeklaration, får taxcringsbeslut fattas på grundval av
den. även om förutsättningarna enligt 2 kap. 10 och 11
lagen
(l 990: 00) om självdeklaration och
kontrolluppgifter för en sådan
självdeklaration inte föreligger i
alla delar. Detta gäller dock inte om
uppgift skall lämnas om närings-

ler jordhr11k.1:fastighet t>ller om annan .fastighet . .fi'ir l'ilken intäkten
skall beräknas 01/igt 24 § I mom.
kommunalskattelagen ( 19:!8: 3 70).

l'erksamhel.

Skattemyndigheten skall snarast
efter det att en domstol meddelat
beslut i ett mål om taxering fastställa den skattskyldiges beskattningsbara inkomst och vidta de taxeringsåtgärder i övrigt som föranleds av domstolens beslut.

Skattemyndigheten skall snarast
efter det att en domstol meddelat
beslut i ett mål om taxering fastställa den skattskyldiges beskattningsbara .flirrärrsinkomst och inkomst
ar karital och vidta de taxeringsåtgärder i övrigt som föranleds av
domstolens beslut.

**

**

5 kap.

5*

Om deklarationsskyldig inte har kommit in med självdeklaration inom
föreskriven tid, skall en särskild avgift (!Zirseningsarg(fi) påföras honom.
Sådan avgift påförs aktiebolag med I 000 kronor och andra skattskyldiga
med 500 kronor.
Har skattskyldig, som utan föreläggande skall lämna självdeklaration.
inte kommit in med deklaration senast den 1 augusti under taxeringsåret.
bestäms förseningsavgiften till fyra gånger det belopp som anges i första
stycket.
Förseningsavgift enligt första stycket påförs också skattskyldig som har
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avgett en förenklad självdeklaration inom föreskriven tid men som inte
följt ett föreläggande att avge en allmän självdeklaration inom den tid som
föreskrivs i föreläggandet.
Har den skattskyldige inom föreskriven tid lämnat en deklarationshandling, som inte är behörigen undertecknad. tas förseningsavgift ut endast
om handlingen inte undertecknas inom den tid som föreskrivs i ett föreläggande. 1 sådant fall beräknas avgiften enligt första stycket.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Vad som sägs om deklaralionssk_vldig och skal/skyldig i första och
andra slyckena gäller också.for handelsbolag, rederi Jör registreringsp/ik1igt .fartyg och sådant dödsbo
som l'id inkomst- och Jormögenhetstaxering skall anses som handelsbolag, om bolaget. rederiet eller
dödsboet inte har lämnat uppgUfer
som al'ses i 2 kap. 19 § lagen
(1990: 00) om sjäfrdeklarat ion och
kontrol/uppg(fier inom föreskriven
tid.
Denna lag träder i kraft den l januari 1991 och tillämpas från och med
1992 års taxering.
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Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteregisterlagen ( 1980: 34W

dels att i 10 § orden "länsskattemyndighet och lokal skattemyndighet"
skall bytas ut mot "skattemyndighet",
dels att 4 §. 7 § 1. 2. 12, 14 och 18 skall ha följande lydelse.

Nurarande lydelse

Färes/agen l.l'delse

4f
Riksskatteverket förfogar över
det centrala skatteregistret. Lä11s-

skattemyndighet och lokal skattemy11dighet förfogar över det centrala skatteregistret såvitt gäller uppgifter som hänför sig till länet re-

spekt i 1·e .fdgderiet.
Länsskattemyndighete11

Riksskatteverket förfogar över
det centrala skatteregistret. Ska11emy11digheten i länet förfogar över
det centrala skatteregistret såvitt
gäller uppgifter som hänför sig till
länet samt över det regionala registret för länet.

N~togar

över det regionala registret för länet.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i 25 § 8) taxeri11gs/agen
( 1956:623).

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i 2 kap. 16 § lagen (1990: 000)

2. Uppgifter angående avslutad
revision. verkställt taxerings- eller
mervärdeskattebesök eller annat
sammanträffande ~nligt 31 § 2
mom. tredje stycke/ taxeringslagen
eller 26 a § lagen ( 1968: 430) om
mervärdeskatt. För varje sådan åtgärd får anges tid, art. beskattningsperiod, skatteslag. myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar
av skatt eller underlag för skatt med
anledning av åtgärden samt uppgift
huruvida bokföringsskyldighet har
fullgjorts.
12. Uppgift från kontrolluppgift
enligt 37§ 1mom.1-3, 3 b-3.f," 4.

2. Uppgifter angående avslutad
revision, verkställt taxerings- eller
mervärdeskattebesök eller annat
sammanträffande enligt 3 kap. 7 §
taxcringslagcn (1990:00) eller 26
a § lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. För varje sådan åtgärd får anges tid, art. beskattningsperiod,
skatteslag, myndighets beslut om
bcloppsmässiga ändringar av skatt
eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet har
fullgjorts.
12. Uppgift från kontrolluppgift
som enligt 3 kap. /agrn om själrde-

4 a - 4 c. 8 och JO, 8 mom. samt
42 § I mom. och 3 mom .. /iJrsta stycket taxerings/agen samt från sådan

k/aratio11 och kontrol/uppg(tier skall
lämnas utan föreläggande samt

särskild uppgift som avses i 3 §
lagen (1959: 551) om beräkning av
1
Lagen omtryl"kt 1983: 143.
Senaste lydelse av I0 1986: 130 I.
2
Senaste lvdclsc 1986: 130 I.
-'Senaste lydelse 1989: 441.

om själrdeklaration och kontro/1uppg!fier.

från sådan särskild uppgift som avses i 3 §lagen ( 1959: 551) om beräkning av pensionsgrundande in-

s
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pensionsgrundande inkomst enligt
lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring.
l 4. Uppgift om tid och art för
planerad eller pågående revision
samt beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för planerat taxeringseller mervärdeskattebesök eller annat sammanträffande enligt 31 .~· 2
1110111. tredje .1'/ycket taxeringslagen
eller 26 a ~ lagen om mervärdcskatt.
18. Uppgifi a11gårnde rarulaga,
resultat av bruttovinstberäkning.
annan beräkning av relationstal eller liknande, 11l'ltoi11tiikt eller 1111derskott ar .fdrrärrskälla med angira11dl' a1· drn dd därar som belöper
på ddägal"l'. skönsmässig beräkning. belopp som under beskattningsåret har stått till förfogande
för levnadskostnader, 1'ltr11111tag. totala hilkost11ader sa1111 prim! amkl
däral'. bi(ldrmå11. bo.11ad1:for111å11 eller a1111an slula11 ji"ir111ä11. arsällning
1ill.fimd. ifll'('S/eri11gsre.1·('/T eller lik11ande. i11sii1111i11g pa skogskonto eller lik11ande. nedskril'lling al' .fimlri11gar sam/ ar- nch 11edskril'l1i11g
med hiig.1·1a miijliga !dopp. dock
enda.1·1 uppg(li 0111 alt här angirl'I
J("irhållwule .fi'ire/igger och 0111 lwlopp. proc1'111tal el/<'!" dr!al.

komst enligt lagen ( 1962: 381) om
allmän försäkring.

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 4

14. lJ ppgift om tid och art för
planerad eller pågående revision
samt beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för planerat taxeringseller mervärdeskattebesök eller annat sammanträffande enligt 3 kap.
7 .~· taxeringslagen eller 26 a ~ lagen
om mervärdeskatt.

18. U11pg!fia som skall lämnas
enlig! :! kap. 19 .~· lage11 om sjäfrdeklaratio11 och konlrolluppgifia.
samt uppg!fier angående resultat av
bruttovinstbcräkning, annan beräkning av relationstal eller liknande,
skönsmässig beräkning och belopp
som under beskattningsåret stått
till förfogande för levnadskostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
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Prop. 1990/91: 5

Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370)

Bilaga 4

Härigenom föreskrivs att punkt 3 av anvisningarna till 32 ~ kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha följande lydelse.

Fä/"l's/agm frde!l-e

ll/urarande 1.rddl'I'

Anvisningar
till 32 ~
3.' Såsom intäkt av tjänst skall
upptagas. bland annat. hyresvärdet
av bostad, som kan vara åt den anställde upplåten. För den, som är
anställd och såsom löneförmån åtnjuter bostad. skall alltså värdet av
denna bostadsförmån medräknas
vid löneförmåncrnas uppskattning.
Vidare skall såsom intäkt llpptagas
rärdet al' andra 111a11 drn skat1sky/-

digc å111jut11a .f{irmå11cr. därest ha11
icke skulle rarit herä//igad all åll!illta imirag .for utg(tierna för .tilrmånernas .forl'ärra11de .f("ir den händelse. au han .1jä/r.fi"irska.ffat sig dem.
Såsom intäkt skall således. under
nyss angil'na .kirutsäuning, upptagas exempelvis värdet av fri kost
och fria resor ävensom skatter, försäkringar o. d .. som arbetsgivaren
betalat för den anställdes räkning
eller eljest tillhandahållit. Arbetsgivares kostnader för tryggande av
arbetstagares pension genom avsättning eller pensionsförsäkring
utgör dock icke skattepliktig intäkt
för den anställde.

3. Såsom intäkt av tjänst skall
upptagas. bland annat, hyresvärdet
av bostad. som kan vara åt den anställde upplåten. För den. som är
anställd och såsom löneförmån åtnjuter bostad. skall alltså värdet av
denna bostadsförmån medräknas
vid löncfönnånernas uppskattning.

Såsom intäkt skall äl'en upptagas
exempelvis värdet av fri kost och
fria resor ävensom skatter, försäkringar o. d .. som arbetsgivaren betalat för den anställdes räkning eller
eljest tillhandahållit. Arbetsgivares
kostnader för tryggande av arbetstagares pension genom avsättning
eller pensionsförsäkring utgör dock
icke skattepliktig intäkt för den anställde.

Angående värdesättningen å bostadsförmån och andra naturaförmåner.
som kunna ingå i avlöningen, meddelas bestämmelser i 42 ~ och därtill
hörande anvisningar. Är tjänstebostad med hänsyn till vederbörande
tjänstinnehavare i tjänsten åliggande represcntationsskyldighct större än
som skäligen kan anses erforderligt för en person i motsvarande ställning
men utan särskild, med tjänsten förenad representationsskyldighet. skall
såsom värde å bostadsförmånen upptagas allenast vad som kan anses
motsvara en bostad av sistnämnda beskaffenhet. Motsvarande gäller. därest tjänstebostad av annan anledning är större än som kan anses erforderligt för tjänstinnehavarens och hans familjs behov. Har tjänstinnehavare
fått utgiva ersättning för bostadsförmån. skall givetvis bostadens uppskattade värde därmed minskas.
Denna lag träder i kraft den I januari 1991 och tillämpas första gängen
vid 1992 års taxering.
1

Lydelse enligt prop. 1989/90: 110.

15

Riksdagen 1990191. I sam/. Nr 5
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6 Förslag till
Lag om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person
under uppbördsåret 1991 /92

Prop. 1990/9 l: 5
Bilaga 4

Härigenom föreskrivs följande.
Under uppbördsåret den I februari 1991 - den 31 januari 1992 skall.
med undantag av vad som sägs i 13 § 1 mom. första stycket uppbördslagen
( 1953: 272). preliminär B-skatt från en fysisk person tas ut med belopp
motsvarande 110 procent av den slutliga skatt som har påförts den fysiska
personen året före inkomståret.
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Lagrådet

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 5

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1990-06-11
Närvarande: f. d. regeringsrådet Bengt Wieslander, regeringsrådet Bertil
Werner,justitierådet UlfGad.
Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 23 maj 1990 har regeringen på hemställan av statsrådet Erik Åsbrink beslutat inhämta lagrådets
yttrande över förslag till lag om ändring i lagen ( 1990:00) om självdeklaration och kontrolluppgifter, m. m.
Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessorerna
Karin Almgren, Susanne Mattsson och Lars Svensson.
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:
Lagn1 om .1jä/vdeklaration och kontrolluppg(fier

2 kap.

4§
I denna paragraf regleras fysisk persons skyldighet att lämna självdeklaration. Huvudregeln att skyldigheten inträden när den skattskyldiges bruttointäkter uppgått till sammanlagt minst 32 procent av basbeloppet enligt
lagen om allmän försäkring, som enligt förslaget tas upp i första stycket
punkt 2, bör enligt lagrådets mening inleda paragrafen. Regeln i punkt 1 tas
därefter förslagsvis upp i punkt 2 med vissa redaktionella jämkningar.
Återstoden av punkt 2, som handlar om folkpensionärers deklarationsskyldighet tas lämpligen upp i punkt 3. Om så sker bör övriga punkter i
första stycket numreras om.
Lagrådet föreslår att punkterna I - 3 i paragrafens första stycke ges
följande lydelse:
"Fysisk person skall lämna självdeklaration
1. när hans bruttointäkter av tjänst, utom i fall som avses i 2 eller 3, eller
av aktiv näringsverksamhet, under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 32 procent av basbeloppet enligt lagen ( 1962: 381) om allmän
försäkring för året före taxeringsåret,
2. när hans bruttointäkter
a) av tjänst i fall som avses i 32 * 1 mom. första stycket h eller i
kommunalskattebgen ( 1928: 370),
b) av kapital av annat slag än avkastning för vilken preliminär A-skatt
skall betalas enligt 3 * 2 mom. 1 tredje stycket uppbördslagen (1953: 272),
eller
c) av passiv näringsverksamhet, sammanlagt överstigit 100 kronor.
3. om han är folkpensionär och inte haft intäkter av aktiv näringsverksamhet eller haft intäkt av tjänst av annat slag än folkpension, pensionstillskotl enligt 2 *lagen ( J 969: 205) om pensionstillskott, hälften av pensionstillskott enligt 2 a *nämnda lag eller tilläggspension, när han under beskattningsåret uppburit tilläggspension som överstiger pensionstillskott enligt
nämnda lagrum."
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3 kap.

43 §

Prop. l 990/9 l: 5
Bilaga 5

Enligt första stycket punkterna 2 och 3 i förevarande paragraf skall efter
föreläggande av skattemyndigheten kontrolluppgift för namngiven näringsidkare lämnas av den som innehaft privatbostadsfastighet och den
som varit innehavare av lägenhet med bostadsrätt. I prop. 1989/90: 110
om reformerad inkomst- och företagsbeskattning föreslås att skyldighet att
erlägga skatt för inkomst. med vissa undantag som ej är aktuella här. skall
åligga fysisk person för bl. a. "löpande inkomster som hänför sig till privatbostadsfastighet och privatbostad här i riket" (se förslaget till 6 &lagen om
ändring i lagen om statlig inkomstskatt). Begreppen privatbostadsfastighet
och privatbostad definieras i 5 &i förslaget i samma proposition till lag om
ändring i kommunalskauclagen. I 1 kap. 2 & i förevarande lag föreskrivs
att begrepp som används i lagen har samma innebörd som i bl. a.
kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt. Med hänsyn
härtill förordar lagrådet att 43 *första stycket får följande lydelse:
"Efter föreläggande av skattemyndigheten skall kontrolluppgift för
namngiven näringsidkare lämnas av den som bedrivit näringsverksamhet
och av den som innehaft privatbostadsfastighet eller privatbostad."

57 §
I paragrafens tredje stycke föreslås en skyldighet för den som för egen
räkning öppnar ett inlåningskonto. anskaffar ett räntebärande värdepapper eller p;'i annat sätt placerar pengar för förräntning att ange sitt personnummer. om mottagaren är skyldig att utan föreläggande lämna kontrolluppgift beträffande räntan.
Förslaget motiveras med att kontrolluppgifter utan personnummer ofta
förorsakar betydande merarbete eller krangel och att kreditinstitutens
arbete med att komplettera sina uppgifter om kontohavarna med personnummer inte har fungerat p:i det sätt som förutsattes. när den obligatoriska kontrolluppgiftsskyldigheten för dessa institut infördes. och att det
finns ett ökande antal akti\·a konton. där personnummer saknas (avsnitt
5.3).
Lagrådet ifrågasätter den föreslagna bestämmelsens placering i förevarande paragraf. som handlar om vilka uppgifter som skall anges i en
kontrolluppgift. Dessutom finner lagrade! det tveksamt om bestämmelsen
kommer att fylla det avsedda ändamålet. då uppgiftsskyldigheten inte är
sanktionerad. Man torde för övrigt kunna utgå från att skyldigheten enligt
första stycket att i kontrolluppgift ange personnummer för den uppgiften
avser. även utan den föreslagna bestämmelsen. rimligen bör medföra att
den som vill öppna ett inl:iningskonto eller placera pengar för förräntning
avkrävs uppgift om sitt personnummer.
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Uppbörd~lagl!n

78 a §

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 5

I paragrafen föreskrivs att flertalet bestämmelser om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt m. m. i tillämpliga delar skall gälla också för
den som utbetalar eller gottskriver avkastning av kapital. Vad som i dessa
bestämmelser sägs om arbetsgivare skall därvid enligt paragrafen gälla den
som är skyldig att göra skatteavdraget. Lagrådet anser att det för fullständighetens skull även bör anges att vad som sägs om arbetstagare bör gälla
den för vilken skatteavdraget gjorts. Vidare vill lagrådet ifrågasätta om
inte också bestämmelserna om straff och viten m. m. i 80. 81 och 83 §§bör
göras tillämpliga i de fall som här avses. De nya bestämmelserna bör i
sådant fall tas in efter 83 §som 83 a §och ges följande lydelse:
"Vad som sägs i 75- 77 a §§och 78 §samt i 80. 81 och 83 §§gäller i
tillämpliga delar också i fråga om den som är skyldig att göra skatteavdrag
från sådan ränta eller utdelning som avses i 3 § 2 mom. I tredje stycket.
Vad som där sägs om arbetsgivare och arbetstagare skall då gälla den som
är skyldig att göra skatteavdraget. respektive den för vilken skatteavdraget
gjorts."

ärriga lagf()rs/ag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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Preliminär "bruttoförteckning" över
räkenskapsuppgifter

Prop. 1990/91: 5

Bilaga 6

Intäkter i rörelse fördelade på
l. försäljning
2. övriga rörelseintäkter

Intäkter i jordbruk fördelade på
3.
4.
5.
6.
7.

försäljning av växtprodukter
försäljning av djur och djurprodukter
försäljning av skog och skogsprodukter
jordbruksarrende
övriga jordbruksintäkter

Intäkter i fastighetsförvaltning fördelade på
8. hyresintäkter
9. övriga intäkter i fastighetsförvaltning

Kostnader i rörelse avseende inköp av varor. material och främmande
arbeten fördelade på
10. varor och material
11. legoarbeten och underentreprenörer

Kostnader i jordbruk avseende inköp av varor, material och främmande
arbeten fördelade på
12.
13.
14.
15.

förnödenheter
djurinköp
främmande tjänster avseende växtodling och skog
andra omkostnader för djur, växtodling och skog

Kostnader i fastighetsförvaltning fördelade på
16.
17.
18.
19.

reparationer och underhåll
fastighetsskatt
andra direkta fastighetskostnader
lagerförändring i den män förändringen inte inräknas i 51

Kostnader för arbetskraft fördelade på
20.
21.
22.
23.

löner
andra kontanta ersättningar
kostnader för naturaförmåner till anställda
ersättning för faktiska kostnader för kost och logi vid tjänsteresor
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

traktamenten vid tjänsteresor
rcsekostnadsersättningar
andra kostnadsersättningar än vid 23-25
sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
pcnsionskostnader
utbildning, sjuk- och hälsovård, övriga personalkostnader

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 6

Övriga kostnader fördelade på
30. kostnader för hyrda lokaler
3 I. jordbruksarrende och betesavgifter
32. annan leasing och hyra för maskiner och inventarier än för transponmedcl
33. andra kostnader för energi. vatten och bränsle än avseende egna
fastigheter
34. förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier
35. kontorsmaterial och trycksaker
36. reparation och underhåll av andra maskiner och invc:ntarier än fordon
37. diverse främmande tjänster
38. telefon och postbcfordran
39. leasing av personbil
40. andra kostnader för transportmedel än leasing av personbil
41. frakter, transporter och resor
42. representation
43. reklam och extern goodwillskapande verksamhet (PR)
44. andra speciella försäljningskostnader än vid 42-43
45. företagsförsäkringar och riskkostnader
46. förvaltningskostnadcr
4 7. reparation och underhåll a vscende egna fastigheter
48. fastighetsskatt och skogsvårdsavgift avseende egna fastigheter
49. övriga kostnader avseende egna fastigheter
50. andra övriga kostnader än 30-49
Diverse periodiseringskonton
51. förändring av värdet av lager, egentillverkade varor, produkter i arbete, pågående arbeten samt omsättningsfastighetcr
52. värdet av tillverkade egna anläggningstillgångar
Avskrivningar fördelade på
53. maskiner och inventarier
54. byggnader och övrig fast egendom
55. immateriella tillgångar
Finansiella intäkter och kostnader fördelade på
56. utdelning på aktier och andelar
57. ränteintäkter och andra finansiella intäkter
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58. räntl!kostnadcr och andra finansiella kostnader
59. valutakursvinster
60. valutakursförluster

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 6

Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar fördelade på
61.
62.
63.
64.

vinst vid avyttring av anläggningstillgångar
vinst vid avyttring av värdepapper
förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
förlust vid avyttring av värdepapper

Extraordinära intäkter och kostnader fördelade på
65. extraordinära intäkter
66. extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner fördelade på
67. förändring av skatteutjämningsreserv
68. avsättning till ersättningsfond. skogskonto eller upphovsmannakonto
med uppdelning var för sig
69. återföring av ersättningsfond. skogskonto eller upphovsmannakonto
med uppdelning var för sig
70. skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan i den
mån avskrivningen inte redovisats vid 53-55
71. övriga bokslutsdispositioner med angivande av art
Övergångsvisa bokslutsdispositioner fördelade på

72. återföring av lagerreserv
73.
74.
75.
76.

återföring av reserv för pågående arbeten
återföring av intern vinstkonto
återföring av resultatutjämningsfond
ianspråktaget belopp från allmän investeringsreserv. allmän invcsteringsfond eller annan fond var för sig
77. återföring av allmän invcsteringsreserv~ allmän investeringsfond eller
annan fond var för sig

Skatter och resultat
78. skatter
79. redovisat resultat
Följande uppgifter om tillgångar och skulder skall i förekommande fall
lämnas.
Omsättningstillgångar fördelade på
I. kassa
2. andra likvida medel än kassa
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I 0.
11.

aktier och andelar
obligationer och andra värdepapper än vid 3
kund- och växel fordringar
förut betalda kostnader och upplupna intäkter
skattefordringar avseende inkomstskatt för företaget
fordran avseende mervärdeskatt
andra kortfristiga fordringarän vid 5-8
varulager och pågående arbeten
övriga omsättningstillgångar

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 6

Tillgångar på spärrkonton eller särskilda bankkonton fördelade på
12. upphovsmannakonto
13. skogskonto och skogsskadekonto
14. andra konton än 12-13

Övergångsvisa tillgångar på spärrkonton eller särskilda bankkonton
fördelade på
15. konto för investeringsfond
16. allmänt investeringskonto
17. uppfinnarkonto

Anläggningstillgångar fördelade på
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

aktier och andelar
obligationer och andra värdepapper än vid 18
långfristiga fordringar
immateriella tillgångar
maskiner och inventarier
byggnader
pågående ny-. till- och ombyggnad
mark
markanläggningar
övriga anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder fördelade på
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

leverantörs- och växelskulder
skatteskulder avseende inkomstskatt för företaget
upplupna löner och semesterlöner
garantiskulder
andra upplupna kostnader än vid 30 och 31 samt förut betalda intäkter
förskott och aconton
skuld avseende mervärdeskatt
skuld avseende personalens källskatt
skuld avseende socialavgifter
övriga kortfristiga skulder
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Långfristiga skulder fördelade på
38. avsatt till pensioner
39. övriga långfristiga skulder

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 6

Obeskattade reserver fördelade på
40.
41.
42.
43.
44.

ackumulerade överavskrivningar
ersättningsfond
upphovsmannakonto
skogskonto
andra obeskattade fonder och reserver var för sig med angivande av
slag

Övergångsvisa obeskattade reserver fördelade på
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

allmän investeringsfond
lagerinvesteringskonto
särskild nyanskaffningsfond
återanskaffningsfond för fastighet
särskild fartygsfond
allmän investeringsreserv
vinstfond
förnyelsefond

Eget kapital fördelat på
53. årets redovisade resultat
54. övrigt eget kapital, för aktiebolag uppdelat enligt aktiebolagslagen

Lager och pågående arbeten skall specificeras med avseende på i posten
ingående omsättningstillgångar uppdelat på
I.
2.
3.
4.

fastigheter
lageraktier och lagerandelar
pågående arbeten i byggnadsrörelse
produkter i arbete. annat producerat lager samt pågående arbeten
övrigt
5. djur
6. övriga lagertillgångar

Uppgift skall lämnas om anskaffning och försäljning av
anläggningstillgångar enligt följande
I.
2.
3.
4.

inköp av personbilar och immateriella rättigheter
inköp av andra maskiner och inventarier än vid I
försäljning av personbilar och immateriella rättigheter
försäljning av andra maskiner och inventarier än vid 3
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5. ny-, till- eller ombyggnad av markanläggning med undantag för vad
som belöper på fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning
eller för bos'tadsändamål
6. ny-, till- eller ombyggnad av byggnad med undantag för vad som
belöper på fastighet som används för mervärdeskattcfri uthyrning eller
för bostadsändamål

Prop. 1990/91: 5
Bilaga 6
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