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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs i fråga om lagen (1990:325) om själv-
deklaration och kontrolluppgifter 

 

dels

 

 att 2 kap. 17 § och 3 kap. 32 c § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i 2 kap. skall införas en ny paragraf, 19 a §, av följande ly-
delse.

 

2 kap.

 

17 §
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Om den skattskyldige under beskattningsåret har avyttrat fast eller
lös egendom eller betalat eller överlåtit lån i utländsk valuta, skall han i
självdeklarationen lämna de uppgifter som behövs för att beräkna skatte-
pliktig realisationsvinst. Detsamma gäller, om den skattskyldige under be-
skattningsåret överfört eller upplåtit egendom under sådana förhållanden att
överföringen eller upplåtelsen enligt 25 § 2 mom. lagen (1947:576) om stat-
lig inkomstskatt skall jämställas med avyttring av fastighet. Kan intäktens
totala belopp inte fastställas på grund av att den är beroende av viss framtida
händelse, skall uppgift lämnas om detta i självdeklarationen. 

Den som yrkar uppskovsavdrag enligt lagen (1993:1469) om uppskovsav-
drag vid byte av bostad skall i självdeklarationen lämna uppgift om beteck-
ning på sådan ersättningsbostad som avses i 11 § nämnda lag. Om ersätt-
ningsbostaden utgörs av bostad som avses i 11 § andra meningen nämnda
lag, skall uppgift lämnas även om föreningens eller bolagets organisations-
nummer och namn. Om ersättningsbostad förvärvas först nästkommande år,
skall uppgift i stället lämnas i självdeklarationen för det året.

Har äganderätten till en sådan ersättningsbostad som avses i andra stycket
under beskattningsåret övergått till annan genom arv, testamente, bodelning
eller gåva skall i självdeklarationen lämnas uppgift om

1. storleken på det belopp som enligt 10 § nämnda lag skall dras ifrån om-
kostnadsbeloppet när ersättningsbostaden avyttras,

2. ersättningsbostadens beteckning samt, om ersättningsbostaden utgörs
av bostad som avses i andra stycket andra meningen, föreningens eller bola-
gets organisationsnummer och namn samt

3. den nye ägarens namn, adress och person- eller organisationsnummer.
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Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67.
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Senaste lydelse 1994:1875.

SFS 1998:1611
Utkom från trycket
den 18 december 1998
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SFS 1998:1611

 

Den som yrkat uppskov med beskattningen enligt lagen (1998:1601) om
uppskov med beskattningen vid andelsbyten skall lämna de uppgifter som
behövs för att uppskov skall kunna medges. Den som erhållit sådant uppskov
eller som inträtt i dennes ställe skall lämna sådana uppgifter som är av bety-
delse för om uppskovsbelopp skall tas upp till beskattning.

Har äganderätten till en andel som förvärvats genom sådant andelsbyte
som avses i fjärde stycket övergått till annan genom arv, testamente, bodel-
ning eller gåva skall förvärvaren i sin  självdeklaration lämna uppgift om

1. det antal andelar som förvärvats,
2. uppskovsbelopp som belöper sig på varje andel och
3. namn, adress och person- eller organisationsnummer för den från vilken

andelarna har förvärvats.

 

19 a §

 

Den som yrkat uppskov med beskattningen av realisationsvinst en-
ligt lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtel-
ser inom koncerner skall lämna de uppgifter som behövs för att uppskov
skall kunna medges. Den som erhållit sådant uppskov eller som inträtt i den-
nes ställe skall lämna uppgifter som är av betydelse för om vinsten skall tas
upp till beskattning.

 

3 kap.

 

32 c §
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Kontrolluppgift om avyttring av finansiellt instrument skall, i annat
fall än som avses i 22 eller 32 a §, lämnas av värdepappersinstitut i de fall in-
stitutet är skyldigt att upprätta avräkningsnota enligt 3 kap. 9 § lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse.

Även om skyldighet att upprätta avräkningsnota inte finns skall såvitt av-
ser sådana optioner och terminer som är finansiella instrument kontrollupp-
gift om utfärdande av optioner och slutförande av options- och terminsaffä-
rer, som inte innebär förvärv eller försäljning av egendom, lämnas av det
värdepappersinstitut som registrerar optionen eller terminen eller som på an-
nat sätt medverkar vid utfärdandet eller slutförandet.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo. Kontrollupp-
giften skall ta upp den ersättning som överenskommits vid avyttringen, ut-
färdandet eller slutförandet efter avdrag för försäljningsprovision och lik-
nande kostnader, antalet finansiella instrument samt slag och sort. Om tiden
för utnyttjande av en option har löpt ut utan att optionen har utnyttjats skall
kontrolluppgiften ta upp den ersättning som lämnades vid förvärvet av optio-
nen.

Om det vid sådan avyttring som avses i lagen (1998:1601) om uppskov
med beskattningen vid andelsbyten även utgått ersättning i pengar, skall
denna anges på kontrolluppgift.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid
taxeringen år 2000. Vid denna taxering tillämpas även äldre bestämmelser i
2 kap. 17 § fjärde stycket.
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Senaste lydelse 1998:234.
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På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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