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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

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

 

dels

 

 att 3 kap. 22 § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 32 d §, av följande
lydelse.

 

3 kap.

 

22 §

 

2

 

Kontrolluppgift om inkomstränta och fordran skall lämnas av
1. central värdepappersförvarare som avses i lagen (1998:1479) om konto-

föring av finansiella instrument,
2. den som yrkesmässigt bedrivit inlåning eller på annat sätt yrkesmässigt

ombesörjt att pengar blivit räntebärande,
3. den som gett ut skuldförbindelse för den allmänna marknaden,
4. förening som från medlemmar mottagit pengar för förräntning,
5. Riksgäldskontoret i fråga om statens sparobligationer,
6. den som driver valutahandel samt värdepappersinstitut hos vilket ut-

ländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant
fondpapper förvaras i depå eller kontoförs,

7. Insättningsgarantinämnden,
8. förvaltare som i sådan egenskap är införd i det register som förs av en

central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument,

9. försäkringsgivare som betalat ut ersättning på grund av försäkring som
avses i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Kontrolluppgift skall lämnas för
1. den som gottskrivits ränta eller till vilken ränta betalats ut (borgenär),
2. innehavare av marknadsnoterad fordran som avses i 3 § första stycket 7

lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt med undantag för premie-
obligation som getts ut före år 1996,

3. den som har varit antecknad som innehavare av utländskt räntebärande
fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant fondpap-
per,
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Prop. 1998/99:48, bet. 1998/99:SkU15, rskr. 1998/99:174.
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4. den som fått ersättning enligt lagen (1999:158) om investerarskydd el-
ler på grund av sådan försäkring som avses i 5 kap. 2 § lagen om värdepap-
persrörelse.

Kontrolluppgiften skall ta upp den ränta som den uppgiftsskyldige sam-
manlagt gottskrivit eller betalat ut till borgenären, dennes sammanlagda for-
dran på den uppgiftsskyldige vid årets utgång och avdragen preliminär skatt.
I fall som avses i första stycket 6 skall uppgift lämnas om ränta som utbeta-
lats eller gottskrivits samt om innehavet i depån eller den kontoförda ford-
ringen vid årets utgång. Kontrolluppgift skall vidare lämnas för upplupen
men inte förfallen avkastning (räntekompensation) vid avyttring av fordran
eller andel i sådan värdepappersfond som avses i 27 § 6 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

För marknadsnoterad fordran skall kontrolluppgiften ta upp det vid årets
utgång senast noterade värdet ökat med upplupen avkastning som inte om-
fattas av detta värde.

Innehas ett konto av mer än en person skall ränta och fordran fördelas lika
mellan innehavarna, om inte annat förhållande är känt för den uppgiftsskyl-
dige. I fråga om konto för vilket samtliga innehavare inte redovisas enligt
bestämmelserna i 57 § andra stycket skall dock den totala räntan och fordran
redovisas utan fördelning.

Avser en utbetalning också annat än ränta och kan den uppgiftsskyldige
inte ange hur stor del därav som utgör ränta, skall i stället för ränta det sam-
manlagt utbetalda beloppet redovisas.

En skattskyldig, som uppdrar åt en utländsk förvaltare att i sådan egen-
skap föras in i ett register som förs av en central värdepappersförvarare en-
ligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, skall utan
dröjsmål till Riksskatteverket lämna ett skriftligt medgivande till insyn i
depå eller konto som han har hos förvaltaren.

 

32 d §

 

Kontrolluppgift om avyttring av finansiellt instrument skall, i annat
fall än som avses i 22, 32 a eller 32 c §, lämnas av

1. Insättningsgarantinämnden, 
2. försäkringsgivare som betalat ut ersättning på grund av försäkring som

avses i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.
Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo. Kontrollupp-

giften skall ta upp den ersättning som avser avyttrade finansiella instrument,
antalet finansiella instrument samt deras slag och sort. 

Avser en utbetalning också annat än ersättning för finansiella instrument
och kan den uppgiftsskyldige inte ange hur stor del därav som utgör ersätt-
ning för dessa, skall i stället det sammanlagt utbetalda beloppet redovisas. 

 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999 och tillämpas första gången vid
2000 års taxering. Den nya lydelsen skall dock tillämpas endast på sådan
försäkringsersättning som avser skada som inträffat efter lagens ikraftträ-
dande.
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På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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