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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

 

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 2, 7–9, 10–12, 22 och 25 §§ ku-
pongskattelagen (1970:624) skall ha följande lydelse.

 

2 §

 

2

 

I denna lag förstås med
avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 §

aktiebolagslagen (1975:1385) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(1982:713),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central
värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument,

fondbolag: aktiebolag som utövar fondverksamhet enligt lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder,

förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen
om värdepappersfonder förvarar en värdepappersfonds tillgångar och som
sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 3 kap. 8 § aktiebolagslagen
eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen avsedda dagen för avstämning och
för andra aktiebolag liksom i fråga om värdepappersfond den dag då utdel-
ningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del
vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även utbetalning till aktieägare enligt 12 kap. 1 § ak-
tiebolagslagen och 12 kap. 1 § försäkringsrörelselagen vid nedsättning av
aktiekapitalet eller reservfonden eller vid bolagets likvidation. Till utdelning
hänförs vidare utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 14 kap.
20 § aktiebolagslagen eller 15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen.

 

7 §

 

3

 

En central värdepappersförvarare skall vid utbetalning av utdelning
innehålla kupongskatt, om ej av tillgänglig uppgift om den utdelningsberätti-
gade framgår, att denne ej är skattskyldig. Kupongskatt skall vidare innehål-
las i det fall att utdelning ej kunnat ske till följd av bristande uppgift om den
utdelningsberättigade.

 

1

 

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.
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Senaste lydelse 1994:1869.

 

3

 

Senaste lydelse 1987:636.

SFS 1998:1485
Utkom från trycket
den 11 december 1998
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SFS 1998:1485

 

Uppgift som avses i första stycket skall avges skriftligen och lämnas till
den centrala värdepappersförvararen

 

 

 

i samband med begäran om införing i
aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap. 12 § aktiebolagslagen
(1975:1385) eller 3 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (1982:713)

 

 

 

samt i öv-
rigt när värdepappersförvararen begär det av den som avses med införingen.
Ändras förhållande varom uppgift lämnats och som är av betydelse för be-
dömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, skall uppgiftslämna-
ren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepappersförvararen.

Den centrala värdepappersförvararen skall senast fyra månader efter ut-
delningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det
belopp som innehållits i kupongskatt för denne.

 

8 §

 

4

 

En central värdepappersförvarare

 

 

 

skall senast fyra månader efter ut-
delningstillfället lämna beskattningsmyndigheten uppgift om

1) det sammanlagda beloppet av utbetalade utdelningar för vilka skatt-
skyldighet ej förelegat,

2) storleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för varje
skattskyldig,

3) det sammanlagda beloppet av utdelning som ej kunnat utbetalas till
följd av bristande uppgifter om den utdelningsberättigade,

4) det sammanlagda beloppet av innehållen kupongskatt.
Inom samma tid skall den centrala värdepappersförvararen inbetala inne-

hållen kupongskatt till beskattningsmyndigheten.
Vad i andra stycket sagts gäller inte kupongskatt på utdelning som avses i

första stycket 3). Sådan skatt inbetalas senast vid utgången av det kalenderår
då utdelningen utbetalas, dock senast vid utgången av det femte kalenderåret
efter året för utdelningstillfället.

 

9 §

 

5

 

Utbetalas utdelning sedan en central värdepappersförvarare inbetalat
kupongskatt enligt 8 §, återbetalar beskattningsmyndigheten kupongskatt,
som belöper på sådan utdelning för vilken skattskyldighet ej förelegat.

För återbetalning fordras att den centrala värdepappersförvararen

 

 

 

till be-
skattningsmyndigheten överlämnar utredning om att skattskyldighet ej före-
legat för den utdelningsberättigade. Återbetalning sker ej beträffande utdel-
ning, som avser utdelningstillfälle tidigare än fem år före det kalenderår ut-
redningen överlämnats till beskattningsmyndigheten.

 

10 §

 

Har en central värdepappersförvarare

 

 

 

underlåtit att innehålla kupong-
skatt fastän detta bort ske, skall värdepappersförvararen

 

 

 

förskjuta kupong-
skatten men får kräva skattebeloppet åter av den skattskyldige.

 

11 §

 

6

 

Föreligger fall som avses i 10 §, skall beskattningsmyndigheten
delge den centrala värdepappersförvararen

 

 

 

utdrag av den längd som avses i
26 § och förelägga denne att inom två månader från den dag då värdepap-
persförvararen fick del av utdraget erlägga skattebeloppet. Vill värdepap-
persförvararen

 

 

 

bestrida kravet, skall denne senast inom samma tid göra erin-
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Senaste lydelse 1993:463.

 

5

 

Senaste lydelse 1993:463.

 

6

 

Senaste lydelse 1993:463.
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SFS 1998:1485

 

ran hos beskattningsmyndigheten, som meddelar beslut med anledning hä-
rav. Beslutet skall delges värdepappersförvararen och antecknas i längden.
Finner beskattningsmyndigheten att värdepappersförvararen skall förskjuta
kupongskatt, skall värdepappersförvararen

 

 

 

föreläggas att inom viss tid er-
lägga skattebeloppet.

 

12 §

 

7

 

Vid förvaltarregistrering enligt 3 kap. 10 § andra stycket första me-
ningen aktiebolagslagen (1975:1385) eller

 

 

 

3 kap. 10 § andra stycket första
meningen försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller bestämmelserna i 7 §,
8 § första och andra styckena, 9–11, 20 samt 22 §§ denna lag om central vär-
depappersförvarare

 

 

 

i stället förvaltaren. Är fråga om utdelning på andel i
värdepappersfond gäller bestämmelserna i 7 §, 8 § första och andra styck-
ena, 9–11, 20 samt 22 §§ denna lag om central värdepappersförvarare

 

 

 

i stäl-
let förvaringsinstitutet. Uppgift enligt 7 § första stycket skall lämnas på sätt
som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsin-
nehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det, av den som registre-
ringen avser enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Fondbolaget
är skyldigt att omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhål-
lande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt. Om
utdelning på andel i värdepappersfond inte betalats ut på grund av att andels-
ägaren inte registrerats skall skatt inte innehållas före utbetalning av utdel-
ning.

En central värdepappersförvarare

 

 

 

skall vid redovisning enligt 8 § lämna
uppgift till beskattningsmyndigheten om förvaltning enligt 3 kap. 10 § andra
stycket första meningen aktiebolagslagen eller 3 kap. 10 § andra stycket för-
sta meningen försäkringsrörelselagen

 

.

 

22 §

 

8

 

Om en central värdepappersförvarare

 

 

 

eller ett aktiebolag inte betalar
in kupongskatt i föreskriven tid, skall beskattningsmyndigheten förelägga
värdepappersförvararen

 

 

 

eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betal-
ningsskyldighet.

Om föreläggandet inte följs, skall beskattningsmyndigheten anmäla för-
hållandet till skattemyndigheten i det län där bolagets styrelse har sitt säte.
Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter skall av skattemyndig-
heten lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte be-
höver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m. m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske.

Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller
dröjsmålsavgift.

 

25 §

 

9

 

Uppgift som enligt 7 § andra stycket skall lämnas till en central
värdepappersförvarare

 

 

 

skall vid tillämpningen av skattebrottslagen
(1971:69) likställas med uppgift som skall lämnas till myndighet.
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Senaste lydelse 1994:780.

 

8

 

Senaste lydelse 1993:899.
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Senaste lydelse 1996:666.
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SFS 1998:1485

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. 

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)


