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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.

 

2 kap.

 

10 §

 

2

 

En självdeklaration skall innehålla uppgifter om
1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisationsnummer,

postadress och hemortskommun, beträffande utländsk juridisk person det
land, där styrelsen haft sitt säte, samt beträffande skattskyldig som bara un-
der någon del av beskattningsåret varit bosatt i Sverige, uppgift om den tid
som han haft bostad här,

2. de intäkter och avdrag som är att hänföra till varje inkomstslag,
3. de allmänna avdrag som den skattskyldige yrkar få vid taxeringen,
4. den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskattningsåret,

om beskattningsbar förmögenhet uppkommer, dock i fall som avses i 7 § la-
gen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt endast i den utsträckning skatt-
skyldighet för förmögenhet föreligger.

En självdeklaration skall dessutom innehålla de uppgifter som för särskilda
fall föreskrivs i 16–24 §§ eller som behövs för beräkning av pensionsgrun-
dande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, avkast-
ningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensions-
kostnader eller expansionsmedelsskatt enligt lagen (1993:1537) om expan-
sionsmedel.

Om en skattskyldig skall räkna in ett hemmavarande underårigt barns till-
gångar och skulder i sin förmögenhet enligt lagen om statlig förmögenhets-
skatt, skall uppgift lämnas även om dessa.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid
2000 års taxering.
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Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.
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Senaste lydelse 1997:329.

SFS 1998:693
Utkom från trycket
den 30 juni 1998
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SFS 1998:693
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