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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

 

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 4 § kupongskattelagen (1970:624)

 

2

 

skall ha följande lydelse.

 

4 §
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Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad, om denne är fy-
sisk person, som ej är bosatt eller stadigvarande vistas här i riket, dödsbo ef-
ter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänför-
lig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i
riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk
juridisk person för den del av utdelningen som enligt punkt 10 andra stycket
av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) har beskattats
hos delägaren. 

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommandit-
bolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej
är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast drift-
ställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som ej är bosatt
eller stadigvarande vistas här. 

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar
aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger icke för person, som avses i 17 § eller 18 §
1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främ-
mande stat som är medlem i Europeiska gemenskapen, om den innehar 25
procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller
villkoren i artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990
antagna direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende mo-
der- och dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari
1995 (90/435/EEG). 

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 16 §
2 mom. andra eller tredje stycket lagen om statlig inkomstskatt för utdelning
på aktier och andelar, om det utländska bolaget innehar 25 procent eller mer
av andelskapitalet i det utdelande bolaget.

 

1

 

Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28.
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Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:996.
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Senaste lydelse 1994:1868.

SFS 1999:996
Utkom från trycket
den 10 december 1999
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SFS 1999:996

 

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

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas i fråga om utdel-
ning som lämnas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)


