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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 3 kap. 5 § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.

 

3 kap.

 

5 §

 

2

 

    

 

Uppgiftsskyldighet enligt 4 § föreligger först efter föreläggande av
skattemyndigheten beträffande 

1. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete, som getts ut
av fysisk person eller dödsbo och inte utgör omkostnad i näringsverksamhet,
om skatteavdrag inte har gjorts och det som mottagaren sammanlagt fått haft
ett lägre värde än 1 000 kronor för hela året, 

2. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete i andra fall än
som avses i 1 om det som mottagaren sammanlagt fått haft ett lägre värde än
100 kronor för hela året samt förmån av fritt logi ombord för arbetstagare
som avses i punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen
(1928:370), 

2 a. ersättning och förmån som redovisats i en förenklad skattedeklaration
enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483),

3. följande slag av ersättningar om det har angetts i kontrolluppgiften att
sådan ersättning har lämnats

a) kostnadsersättning för resa i tjänsten med allmänt kommunikationsme-
del, hyrbil eller taxi, motsvarande gjorda utlägg, 

b) kostnadsersättning för logi vid sådan resa i tjänsten som avses i punkt 3
av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen, motsvarande gjorda utlägg, 

c) representationsersättning, motsvarande gjorda utlägg, 
d) ersättning för ökade levnadskostnader vid sådan resa i tjänsten som av-

ses i punkterna 3 och 3 a av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen el-
ler för kostnader för resa med egen bil i tjänsten eller kostnader för drivme-
del för bilförmånshavares resa med förmånsbilen i tjänsten, i den mån ersätt-
ningarna enligt 8 kap. 19 och 20 §§ skattebetalningslagen inte skall ligga till
grund för beräkning av skatteavdrag.
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Prop. 2000/01:7, bet. 2000/01:SkU4, rskr. 2000/01:30.
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Senaste lydelse 1997:548.

SFS 2000:1001
Utkom från trycket
den 5 december 2000
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SFS 2000:1001

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid
2003 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)


