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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i 
kupongskattelagen (1970:624);

 

utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs i fråga om kupongskattelagen
(1970:624)

 

dels

 

 att 27 § i stället för dess lydelse enligt lagen (1999:1240) om ändring
i nämnda lag skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen (1999:1240) om ändring i nämnda lag skall införas en
övergångsbestämmelse av följande lydelse.

 

27 §

 

2

 

    Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits
fastän skattskyldighet ej förelegat eller har kupongskatt innehållits med hö-
gre belopp än vad som skall erläggas enligt avtal för undvikande av dubbel-
beskattning, har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad som
innehållits för mycket.

Rätt till återbetalning föreligger även om aktie förlorat sitt värde till följd
av att bolaget upplösts genom likvidation inom två år efter det att sådan ut-
betalning som avses i 2 § andra stycket blivit tillgänglig för lyftning. Under-
laget för kupongskatt skall i sådant fall beräknas på ett belopp som svarar
mot skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaff-
ningskostnad för aktierna. Har aktierna förvärvats som fusionsvederlag skall
som anskaffningskostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som
aktieägaren hade för aktierna i det övertagna aktiebolaget.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattningsmyn-
digheten senast vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att
kupongskatt innehållits för sökanden liksom utredning till styrkande av att
skattskyldighet ej föreligger för honom.

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet
för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229)

 

 

 

slutligen prövats.
Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket

först sedan länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten meddelat beslut angå-
ende utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad åsatts efter-
taxering för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras hos beskatt-
ningsmyndigheten senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller ef-
tertaxeringen skedde.
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Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.
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Senaste lydelse 2000:76.

SFS 2000:1423
Utkom från trycket
den 28 december 2000
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SFS 2000:1423
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Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala
skatt enligt denna lag eller skattebetalningslagen (1997:483), gäller 18 kap.
skattebetalningslagen i tillämpliga delar.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller i
fråga om utdelning som skett före ikraftträdandet. 27 § andra stycket tilläm-
pas på utbetalningar som skett efter den 10 mars 2000 och på likvidationer
som påbörjats före nämnda datum men som inte avslutats vid den tidpunk-
ten.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)


