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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration 
och kontrolluppgifter;

 

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 3 kap. 22, 23, 27, 28 och 29 §§ la-
gen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande
lydelse.

 

3 kap.

 

22 §

 

2

 

Kontrolluppgift om inkomstränta och fordran skall lämnas av
1. central värdepappersförvarare som avses i lagen (1998:1479) om konto-

föring av finansiella instrument,
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. den som driver valutahandel samt värdepappersinstitut hos vilket ut-

ländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant
fondpapper förvaras i depå eller kontoförs,

7. Insättningsgarantinämnden,
8. förvaltare som i sådan egenskap är införd i det register som förs av en

central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument

 

.

 

Kontrolluppgift skall lämnas för
1. den som gottskrivits ränta eller till vilken ränta betalats ut (borgenär),
2. innehavare av marknadsnoterad fordran som avses i 3 § första stycket 7

lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt med undantag för premieob-
ligation som getts ut före år 1996,

3. den som har varit antecknad som innehavare av utländskt räntebärande
fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant fondpap-
per.

Kontrolluppgiften skall ta upp den ränta som den uppgiftsskyldige sam-
manlagt gottskrivit eller betalat ut till borgenären, dennes sammanlagda for-
dran på den uppgiftsskyldige vid årets utgång och avdragen preliminär skatt.
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Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

 

2

 

Senaste lydelse 1997:329.

SFS 1998:1490
Utkom från trycket
den 11 december 1998
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I fall som avses i första stycket 6 skall uppgift lämnas om ränta som utbeta-
lats eller gottskrivits samt om innehavet i depån eller den kontoförda ford-
ringen vid årets utgång. Kontrolluppgift skall vidare lämnas för upplupen
men inte förfallen avkastning (räntekompensation) vid avyttring av fordran
eller andel i sådan värdepappersfond som avses i 27 § 6 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

För marknadsnoterad fordran skall kontrolluppgiften ta upp det vid årets
utgång senast noterade värdet ökat med upplupen avkastning som inte om-
fattas av detta värde.

Innehas ett konto av mer än en person skall ränta och fordran fördelas lika
mellan innehavarna, om inte annat förhållande är känt för den uppgiftsskyl-
dige. I fråga om konto för vilket samtliga innehavare inte redovisas enligt be-
stämmelserna 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 sam-
manlagt utbetalda beloppet redovisas.

En skattskyldig, som uppdrar åt en utländsk förvaltare att i sådan egen-
skap föras in i ett register som förs av en central värdepappersförvarare

 

 

 

en-
ligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, skall utan
dröjsmål till Riksskatteverket lämna ett skriftligt medgivande till insyn i
depå eller konto som han har hos förvaltaren.

 

23 §
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Uppgiftsskyldighet enligt 22 § föreligger inte
1. då borgenären är bank, hypoteksinstitut, försäkringsföretag, aktiebolag

eller förening eller stiftelse som tilldelats organisationsnummer,
2. för ränta som i fråga om en central värdepappersförvarare

 

 

 

inte avser bo-
lagets verksamhet beträffande skuldförbindelser för den allmänna markna-
den och som i fråga om övriga uppgiftsskyldiga inte hänför sig till sådan
verksamhet som avses i 22 § första stycket,

3. för ränta och fordran på konto, för vilket inte finns person- eller organi-
sationsnummer och som öppnats före den 1 januari 1985, om räntan för kon-
tohavaren uppgår till mindre än 100 kronor eller – om kontot innehas av mer
än en person – ränta för var och en av kontohavarna understiger 100 kronor,

4. 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,

5. för ränta och fordran på särskilt konto i bank enligt skogskontolagen
(1954:142), lagen (1979:611) om upphovsmannakonto, lagen (1982:2) om
uppfinnarkonto eller lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. 

 

27 §
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Kontrolluppgift om utdelning och innehav skall lämnas av
1. den som utbetalt utdelning på aktie i svenskt aktiebolag som är avstäm-

ningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 3 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen (1982:713),
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2. den som utbetalt utdelning på andel i svensk värdepappersfond som av-
ses i 1 § lagen om värdepappersfonder (1990:1114),

3. den som utbetalt utdelning från utländsk juridisk person, om utdel-
ningen utbetalats genom en central värdepappersförvarares

 

 

 

försorg, 
4. den som driver valutahandel samt värdepappersinstitut hos vilket ut-

ländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant
fondpapper förvaras i depå eller kontoförs,

5. värdepappersinstitut hos vilket marknadsnoterad tillgång som anges i
3 § första stycket 4 och 7 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt för-
varas i depå eller kontoförs i annat fall än som avses i 22 § och punkterna 1–4.

Kontrolluppgift skall lämnas för
a) fysisk eller juridisk person som är berättigad att lyfta utdelning för egen

del vid utdelningstillfället och 
b) fysisk person och dödsbo som hos den uppgiftsskyldige varit antecknad

som innehavare av aktie eller andel i värdepappersfond eller utländsk juri-
disk person eller utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper eller annan
marknadsnoterad tillgång som avses i 3 § första stycket 7 lagen om statlig
förmögenhetsskatt.

Kontrolluppgift enligt andra stycket a skall ta upp utbetald utdelning, av-
dragen preliminär skatt och innehållen utländsk källskatt som belöper på ut-
delningen. Kontrolluppgift enligt andra stycket b skall ta upp innehavet vid
årets utgång.

Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte för tillgångar på
pensionssparkonto eller för utdelning på sådana tillgångar.

En skattskyldig, som uppdrar åt en utländsk förvaltare att i sådan egen-
skap föras in i det register som förs av en central värdepappersförvarare en-
ligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall utan
dröjsmål till Riksskatteverket lämna ett skriftligt medgivande till insyn i
depå eller konto som han har hos förvaltaren.

Den som skall lämna kontrolluppgift enligt första stycket skall för fysisk
person och dödsbo som hos den uppgiftsskyldige varit antecknad som inne-
havare av depå eller konto för marknadsnoterad option, termin eller därmed
jämförligt avtal även lämna kontrolluppgift om förpliktelse vid årets utgång
på grund av sådant avtal. 

 

28 §
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Särskild uppgift om utdelning eller ränta skall lämnas av
1. den som har fått utdelning på aktier i svenskt aktiebolag, som inte är av-

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

2. den som i Sverige har fått
a) utdelning på andelar i svensk ekonomisk förening, eller, om utdel-

ningen inte har betalts ut genom en central värdepappersförvarare eller gäller
fall som avses i 27 § första stycket 4, från utländsk juridisk person, eller

b) ränta som har erlagts mot att kupong eller kvitto lämnats och inte har
betalts ut genom en central värdepappersförvarare

 

  

 

eller gäller fall som avses
i 22 § första stycket 6, på obligation, förlagsbevis eller någon annan för den
allmänna rörelsen avsedd förskrivning.
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Särskild uppgift skall lämnas när utdelningen eller räntan tas emot. Lyfts
beloppet för någon annans räkning, och överlämnas inte därvid en av denne
angiven särskild uppgift, skall en sådan i stället lämnas av den som lyfter be-
loppet. Därvid skall uppges namn och hemvist på den för vars räkning be-
loppet lyfts. Om någon får utdelning eller ränta mot kupong, som han har
förvärvat utan det värdepapper kupongen tillhör, skall också namn och hem-
vist 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. 

 

29 §
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Den som begär registrering hos en central värdepappersförvarare

 

 

 

av
värdepapper som avses berättiga till utdelning från utländsk juridisk person
eller som åsyftas i 28 § första stycket b, skall samtidigt lämna uppgift om
namn och hemvist på den för vilkens räkning utdelningen eller räntan skall
lyftas. Om namn eller hemvist ändras, skall den som har lämnat uppgiften
utan dröjsmål anmäla detta skriftligt till värdepappersförvararen. Bank eller
värdepappersinstitut som av en central värdepappersförvarare medgetts rätt
som

 

 

 

förvaltare av aktier enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument, är skyldig att lämna sådan uppgift som rör ränta efter an-
modan från värdepappersförvararen

 

.

 

 Sådan anmodan får inte göras senare än
fem år efter det att räntan betalts ut.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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