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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

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

 

dels 

 

att 2 kap. 13, 16, 18, 21 och 24 §§, 3 kap. 7 och 57 §§ samt 4 kap.
1 och 4 §§ skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande ly-
delse,

 

dels

 

 att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1998:234)
om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse. 

 

1 kap.

 

2 a §

 

Vad som i denna lag sägs om personnummer skall i förekommande
fall i stället gälla samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen
(1991:481).

 

2 kap.

 

13 §

 

2

 

Särskild självdeklaration skall lämnas om
1. den skattskyldige är annan juridisk person än dödsbo,
2. den skattskyldige är skyldig att i självdeklaration lämna uppgift om in-

komst av näringsverksamhet,
3. den skattskyldige är företagsledare eller delägare i fåmansföretag, få-

mansägt handelsbolag, företag som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag eller,
om uppgifter skall lämnas enligt 24 §, i företag som upphört att vara sådant
företag,

4. den skattskyldige enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483)
skall redovisa utgående och ingående mervärdesskatt i sin självdeklaration,

5. den skattskyldige inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret,
eller

6. den skattskyldige inte mottagit förtryckt blankett för förenklad självde-
klaration senast den 15 april taxeringsåret.
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Senaste lydelse 1997:495.
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16 §

 

3

 

Fåmansföretag och företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag
skall i självdeklarationen lämna uppgifter om delägares eller honom närstå-
ende persons namn, personnummer och adress och i förekommande fall ak-
tie- eller andelsinnehav varvid, om det förekommer olika röstvärden för
innehavet, dessa skall anges; dock behöver uppgifter inte lämnas för närstå-
ende person, som inte uppburit ersättning från, träffat avtal med eller haft
liknande förhållande med företaget.

Delägare i ett handelsbolag skall lämna de uppgifter som behövs för att
beräkna det justerade ingångsvärdet för andelen i bolaget såsom andelens ur-
sprungliga ingångsvärde, tillskott och uttag.

Skall den skattskyldige enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483)
redovisa mervärdesskatt i sin självdeklaration, skall han lämna de uppgifter
som behövs för att besluta om mervärdesskatten.

Dotterföretag enligt 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 4 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 § sparbankslagen
(1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 kap. 9 § för-
säkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 1 och 1 a §§ lagen (1980:1103)
om årsredovisning m.m. i vissa företag, skall i självdeklarationen lämna
uppgift om namn och organisationsnummer för moderföretag jämte aktie el-
ler andelsinnehav med angivande av röstvärde samt, i förekommande fall,
uppgifter om namn och organisationsnummer för dettas moderföretag. Ägar-
uppgifterna skall avse förhållandena vid senast avslutade beskattningsår.

 

18 §

 

4

 

Har en överenskommelse enligt 3 kap. 2 a § första stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring träffats om att en viss ersättning från ar-
betsgivare som är bosatt utomlands eller är utländsk juridisk person skall
hänföras till inkomst av annat förvärvsarbete, skall den som uppbär ersätt-
ningen ange detta i sin självdeklaration. Detsamma gäller om en sådan över-
enskommelse träffats som avses i 3 kap. 2 a § andra stycket 2 d samma lag.

 

21 §

 

5

 

Om ett fåmansföretag, ett företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde
stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som få-
mansföretag, en delägare i ett fåmansägt handelsbolag eller en näringsidkare
som är fysisk person gjort avdrag vid inkomstbeskattningen för något av föl-
jande slag av ersättningar vilka har tillgodoförts mottagare i utlandet, skall i
självdeklarationen lämnas uppgift om ersättningarnas sammanlagda belopp
för varje land. Skyldigheten gäller ersättningar som avser

1. ränta, utom sådan som utgår därför att betalning inte erlagts i rätt tid,
2. royalty eller annan ersättning för upphovsrätt eller någon annan lik-

nande rättighet såsom rätt till patent, varumärke, mönster samt litterärt och
konstnärligt verk.

 

24 §

 

6

 

Företagsledare i fåmansföretag, företag, som enligt 3 § 12 a mom.
fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som
fåmansföretag, eller fåmansägt handelsbolag och närstående till sådan per-
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son samt delägare i företaget skall i självdeklarationen lämna de uppgifter
som behövs för att tillämpa gällande bestämmelser rörande beräkningen av
hans inkomst från företaget och bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om
statlig inkomstskatt. Därvid skall uppgifter lämnas bland annat om hans ar-
betsuppgifter i företaget, om vad han tillskjutit till eller uppburit från företa-
get i form av pengar, varor eller annat, om utgifter för hans privata kostnader
som företaget betalat samt om avtal eller andra förhållanden mellan honom
och företaget.

Skyldighet för person som avses i första stycket att lämna de uppgifter
som behövs för att tillämpa reglerna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomst-
skatt gäller även efter det att företaget upphört att vara fåmansföretag eller
företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomst-
skatt skall behandlas som fåmansföretag.

 

3 kap.

 

7 §

 

7

 

Värdet av förmåner som utgått i annat än pengar skall beräknas i en-
lighet med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370). Vid beräk-
ning av värdet av bilförmån och kostförmån skall dock bestämmelserna i
punkt 4 andra–fjärde styckena av anvisningarna till 42 § nämnda lag tilläm-
pas endast i enlighet med beslut av skattemyndigheten med stöd av 9 kap.
2 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483). Värdet av annan bo-
stadsförmån här i landet än förmån av semesterbostad skall beräknas i enlig-
het med bestämmelserna i 8 kap. 15 och 16 §§ skattebetalningslagen. Dess-
utom skall i fråga om sådan förmån anges om bostaden är belägen på taxe-
ringsenhet som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) benämns småhusen-
het. 

Om värdet av en förmån justerats enligt 9 kap. 2 § andra stycket skattebe-
talningslagen skall anges att justering skett. 

Det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån skall anges sär-
skilt för sig. 

I fråga om bilförmån skall uppgift lämnas om 
1. bilens modellbeteckning och årsmodell, 
2. nedsättning av värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, på grund av

att den skattskyldige utgett ersättning för förmånen, 
3. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning enligt 2,
4. värdet av förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel enligt punkt 2

sjunde stycket av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen och 
5. antalet kilometer tjänstekörning som ersättning för kostnader för driv-

medel för resa i tjänsten med förmånsbil avser.

 

57 §
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I varje kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt person-
nummer eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som den
uppgiften avser. 

För dödsbo får i stället för organisationsnummer den avlidnes personnum-
mer anges. Om personnummer eller organisationsnummer inte kan anges för
den som uppgiften avser, skall i stället dennes födelsetid redovisas eller, i
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fråga om kontrolluppgifter enligt 22 § i de fall borgenären är en juridisk per-
son, namn, postadress och personnummer för den som får förfoga över rän-
tan eller fordran. Om ett konto innehas av flera än fem personer, får uppgif-
ter lämnas om en person som förfogar över kontot i stället för om samtliga
innehavare (förfogarkonto) samt i förekommande fall om den beteckning på
innehavarkretsen som används för kontot. I så fall skall anges att det är fråga
om ett förfogarkonto. I fråga om skuld som är gemensam för flera än fem
personer får på motsvarande sätt uppgifter lämnas om en person som ansva-
rar för lånet i stället för om samtliga gäldenärer (gemensamt lån) samt i före-
kommande fall om den beteckning på låntagarkretsen som används för lånet.
I så fall skall anges att det är fråga om ett gemensamt lån. Om ett finansiellt
instrument ägs gemensamt av flera får uppgift enligt 32 c § lämnas för den
som anges på avräkningsnotan i stället för samtliga ägare. Om skattemyn-
digheten har tilldelat den uppgiftsskyldige ett särskilt redovisningsnummer,
skall detta, i annan kontrolluppgift än sådan som avser ränta, utdelning eller
betalning till eller från utlandet, anges i stället för den uppgiftsskyldiges per-
sonnummer eller organisationsnummer.

Den som för egen räkning öppnar ett inlåningskonto, anskaffar ett ränte-
bärande värdepapper eller på annat sätt placerar pengar för förräntning skall
ange sitt personnummer, om mottagaren är skyldig att utan föreläggande
lämna kontrolluppgift beträffande räntan. Detta gäller inte den som inte har
tilldelats personnummer.

I en kontrolluppgift som lämnas av fåmansföretag, fåmansägt handelsbo-
lag eller företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, skall det anges
om personen är företagsledare eller honom närstående person eller delägare i
företaget.

 

4 kap.

 

1 §

 

9

 

Den som enligt denna lag är skyldig att lämna självdeklaration, kon-
trolluppgift eller andra uppgifter till ledning för taxering är också skyldig att
i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt
sätt sörja för att underlag finns för att fullgöra deklarations- eller uppgifts-
skyldigheten och för kontroll av den.

Fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och företag, som enligt 3 § 12 a
mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behand-
las som fåmansföretag, är skyldigt att sörja för att underlag finns för kontroll
av vad företagsledaren eller honom närstående person eller delägare tillskju-
tit till och tagit ut ur företaget av pengar, varor eller annat. Företaget skall vi-
dare som underlag för kontroll av traktamentsersättning, som betalats ut till
företagsledaren eller honom närstående person eller delägare, bevara verifi-
kation av övernattningskostnader, om ersättningen varit avsedd att täcka så-
dan kostnad.

Underlag skall bevaras under sex år efter utgången av det kalenderår un-
derlaget avser.

Det finns särskilda föreskrifter om skyldigheten att föra räkenskaper.
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4 §

 

10

 

Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i denna
lag om uppgiftsskyldighet för fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och
företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, om det finns särskilda skäl
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

 

Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringarna i 2 kap. 32 och 33 §§
samt 3 kap. 33, 34, 47 och 58 §§ den 1 januari 1999. I övrigt träder lagen i
kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

 

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 2 a § och 2 kap. 18 § den
1 januari 2000 och i övrigt den 31 december 1999.

2. Den nya bestämmelsen i 1 kap. 2 a § tillämpas beträffande kontrollupp-
gifter m.m. enligt 3 kap. från och med den 1 januari 2001.

3. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 7 § tillämpas första gången vid 2000 års
taxering. 

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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