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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 2 kap. 4, 8 och 26 §§ samt rubriken
närmast före 2 kap. 26 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll-
uppgifter skall ha följande lydelse.

 

2 kap.

 

4 §
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Fysisk person skall lämna självdeklaration
1. när hans bruttointäkter av tjänst i andra fall än som avses i 32 § 1 mom.

första stycket h och i kommunalskattelagen (1928:370) och av aktiv närings-
verksamhet, under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 24 pro-
cent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för året
före taxeringsåret och inte annat följer av 6 §,

2. när hans bruttointäkter av tjänst i fall som avses i 32 § 1 mom. första
stycket h eller i kommunalskattelagen och av passiv näringsverksamhet upp-
gått till sammanlagt minst 100 kronor,

3. när han haft bruttointäkter av kapital av annat slag än avkastning från
vilken skatteavdrag skall göras enligt 5 kap. 8 § skattebetalningslagen
(1997:483) och bruttointäkterna av kapital uppgått till sammanlagt minst
100 kronor,

4. om han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret när brut-
tointäkterna uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

5. när hans skattepliktiga tillgångar enligt lagen (1997:323) om statlig för-
mögenhetsskatt vid beskattningsårets utgång haft ett sammanlagt värde som
överstiger 1 000 000 kronor eller, i fall då sambeskattning skall ske med
make eller sambo, 1 500 000 kronor, eller

6. när underlag för statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensions-
medel eller särskild löneskatt på pensionskostnader skall fastställas för ho-
nom.

Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket skall hän-
syn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet för vilken skattskyldighet
inte föreligger enligt kommunalskattelagen, lagen (1947:576) om statlig in-
komstskatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt. Däremot skall hänsyn

 

1

 

Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.

 

2

 

Senaste lydelse 1997:548.

SFS 2000:1421
Utkom från trycket
den 28 december 2000

 

2*

 

SFS 2000:1421–1454



 

2

 

SFS 2000:1421

 

tas till sådan inkomst eller förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal
skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige.

Skall sambeskattning ske enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt skall
vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till makarnas
sammanlagda förmögenhet och föräldrarnas deklarationsskyldighet bedö-
mas med hänsyn till deras och underåriga hemmavarande barns samman-
lagda förmögenhet.

 

8 §
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Följande juridiska personer skall lämna självdeklaration
1. aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidigt skadeförsäk-

ringsföretag och värdepappersfond samt sådan stiftelse, fond eller inrättning
som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs, vissa familjers
eller bestämda personers ekonomiska intressen,

2. ideell förening och registrerat trossamfund, som avses i 7 § 5 mom. för-
sta stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, om dess bruttointäkter
under beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt 8 § nämnda lag,

3. dödsbo när dess bruttointäkter av kapital av annat slag än avkastning
från vilken skatteavdrag skall göras enligt 5 kap. 8 § skattebetalningslagen
(1997:483) och bruttointäkter av en eller flera andra förvärvskällor uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor,

4. annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller flera förvärvs-
källor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

5. juridisk person, vars skattepliktiga tillgångar enligt lagen (1997:323)
om statlig förmögenhetsskatt, vid beskattningsårets utgång haft ett samman-
lagt värde som, i fråga om dödsbo och familjestiftelse, överstiger 1 000 000
kronor eller, i fråga om annan juridisk person som är skattskyldig enligt
nämnda lag, 25 000 kronor,

6. juridisk person för vilken underlag för statlig fastighetsskatt, avkast-
ningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
skall fastställas.

Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket 2–5 skall
hänsyn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet, för vilken skattskyldig-
het inte föreligger enligt kommunalskattelagen (1928:370), lagen om statlig
inkomstskatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt. Däremot skall hänsyn
tas till sådan inkomst eller förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal
skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige.

 

Särskild uppgiftsskyldighet för vissa stiftelser, föreningar 
och trossamfund
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Stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund som är helt eller
delvis frikallade från skattskyldighet, skall i fall som anges nedan lämna sär-
skild uppgift om inkomst och förmögenhet, som inte skall tas upp till be-
skattning.

Uppgiftsskyldighet har
1. personalstiftelse som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutfästelse m.m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid ar-

 

3

 

Senaste lydelse 1997:495.

 

4

 

Senaste lydelse 1991:1903.



 

3

 

SFS 2000:1421

 

betslöshet, sjukdom eller olycksfall samt stiftelse som bildats enligt avtal
mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål som
anges i 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

2. stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att under samverkan med
militär eller annan myndighet stärka rikets försvar,

3. stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till en
viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfost-
ran av barn eller lämna understöd till undervisning eller utbildning  eller ut-
öva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning
eller nordiskt samarbete,

4. förening och registrerat trossamfund som avses i 7 § 5 mom. lagen om
statlig inkomstskatt.

Särskild uppgift lämnas på blankett enligt fastställt formulär. Blanketten
eller bilaga till denna skall ta upp inkomster och utgifter under räkenskapsår
som gått till ända närmast före taxeringsåret, samt tillgångar och skulder vid
räkenskapsårets början och slut. Vidare skall upplysning lämnas om de om-
ständigheter som anses motivera frikallelse från skattskyldighet.

Särskild uppgift lämnas varje år senast den 31 mars i den ordning som
anges i 29 § i fråga om självdeklaration, om inte skattemyndigheten efter
framställning medgett befrielse för viss tid från nämnda skyldighet. Sådant
medgivande får återkallas.

Stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund som är skyldiga att
lämna självdeklaration skall foga den särskilda uppgiften till deklarationen.

Stiftelsen, föreningen eller det registrerade trossamfundet skall efter före-
läggande av skattemyndigheten meddela de ytterligare upplysningar som
kan behövas för att bedöma stiftelsens, föreningens eller trossamfundets
skattskyldighet. 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången så-
vitt avser 2 kap. 8 § första stycket 2 samt 26 § vid 2001 års taxering och i öv-
rigt vid 2002 års taxering.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)
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