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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 3 kap. 4 och 4 a §§ lagen (1990:325)
om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.

 

3 kap.

 

4 §

 

2

 

Kontrolluppgifter om lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner
som utgör skattepliktig intäkt av tjänst skall lämnas av den som betalat ut be-
loppet eller gett ut förmånen. Kontrolluppgift avseende skattepliktig intäkt av
tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av
kundtrohet eller liknande, skall dock lämnas av den som slutligt har stått för
de kostnader som ligger till grund för förmånen, om denne är någon annan än
den som är skattskyldig för förmånen. Kontrolluppgift avseende skattepliktig
intäkt av tjänst i form av en  förmån eller ersättning, som getts ut eller anses
utgiven av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk
person, skall lämnas av den hos vilken den skattskyldige är anställd i Sverige,
om förmånen eller ersättningen kan anses ha sin grund i anställningen i
Sverige och det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av
förmånen eller ersättningen och den skattskyldige.

Kontrolluppgifter skall lämnas för den som har fått skattepliktigt belopp
eller skattepliktig förmån som avses i första stycket.

Uppgiftsskyldighet enligt första och andra styckena föreligger även i fråga
om ersättning eller förmån som mottagaren får för arbete och som för honom
utgör intäkt av näringsverksamhet om inte mottagaren antingen har enbart en
F-skattsedel eller både en F-skattsedel och en A-skattsedel och skriftligen
åberopat F-skattsedeln samt för sådan ersättning från arbetsgivare som enligt
3 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beskattas som inkomst
av kapital. 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte i fråga om ersättning eller förmån som
enligt 2 kap. 24 § skall redovisas i självdeklaration.

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.
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Prop. 1997/98:133, bet. 1997/98:SkU26, rskr. 1997/98:264.
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Senaste lydelse 1997:495.

SFS 1998:339
Utkom från trycket
den 12 juni 1998
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SFS 1998:339
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4 a §

 

3

 

Om kontrolluppgiftsskyldighet föreligger enligt 4 § första stycket
andra eller tredje

 

 

 

meningen, skall den som kontrolluppgiften avser till den
kontrolluppgiftsskyldige på annat sätt än muntligen lämna uppgift om förmå-
nens eller ersättningens art och omfattning och under vilken månad den åtnju-
tits eller

 

 

 

anses åtnjuten respektive

 

 

 

erhållits. Uppgifterna skall lämnas senast
månaden efter det att förmånen åtnjutits eller anses åtnjuten respektive

 

 

 

ersätt-
ningen erhållits.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid
1999 års taxering.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förmån eller ersättning
som getts ut eller anses utgiven före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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Senaste lydelse 1996:1210.


