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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 att 2 kap. 16 och 22 §§ samt 3 kap.
50 a § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha
följande lydelse.

 

2 kap.

 

16 §
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Fåmansföretag och företag, som enligt 3 § 12 a mom. tredje 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 när-
stående 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. 4 § årsredovisningslagen
(1995:1554), skall i självdeklarationen lämna uppgift om namn och organi-
sationsnummer för moderföretag jämte aktie- eller andelsinnehav med angi-
vande av röstvärde samt, i förekommande fall, uppgifter om namn och orga-
nisationsnummer för dettas moderföretag. Ägaruppgifterna skall avse för-
hållandena vid senast avslutade beskattningsår.

 

22 §
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Om en revisionsberättelse för den som har inkomst av näringsverk-
samhet innehåller upplysning, uttalande eller anmärkning enligt 10 kap. 28–
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Senaste lydelse 1997:495.
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Senaste lydelse 1998:769.

SFS 1999:1097
Utkom från trycket
den 15 december 1999

 

3

 

SFS 1999:1078–1119



 

2

 

SFS 1999:1097

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

 

32 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) eller 28–31 §§ lagen (1999:1079) om
revision skall en kopia av revisionsberättelsen fogas vid självdeklarationen.
Revisionsberättelsen skall dock inte bifogas om den endast innehåller utta-
lande att årsredovisningen uppgjorts enligt tillämplig lag om årsredovisning,
att styrelseledamöter och den verkställande direktören bör beviljas ansvars-
frihet eller uttalande som avses i 10 kap. 29 § första stycket aktiebolagsla-
gen. För fåmansföretag skall lämnas förteckning som avses i 12 kap. 9 § ak-
tiebolagslagen samt förteckning över utbetald rörlig ränta till personer som
avses i 2 § 9 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

För inländskt skadeförsäkringsföretag skall lämnas en bestyrkt kopia av
protokoll eller annan handling, som visar hur resultaträkningen och balans-
räkningen för beskattningsåret slutligt fastställts samt hur vinsten för samma
år disponerats.
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Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den, som är eller
kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller
som är annan juridisk person än dödsbo, lämna kontrolluppgift om rätts-
handling mellan den som föreläggs och den med vilken han ingått rättshand-
lingen. Om det finns särskilda skäl, får även annan person än som avses i
första meningen föreläggas att lämna sådan uppgift. Föreläggandet får även
avse rättshandling som företagits under innevarande kalenderår.

En kontrolluppgift enligt första stycket får även avse att visa upp handling
eller lämna över en kopia av handling.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid
2001 års taxering. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt
jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 3 kap. 50 a § även därefter till-
lämpas i sin äldre lydelse. 

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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