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

 

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 2 kap. 25 § och 3 kap. 9 och 60 §§
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande
lydelse.

 

2 kap.

 

25 §

 

2

 

    

 

Handelsbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg skall varje år
till ledning för delägares taxering lämna uppgifter som avses i 19 § första
och andra styckena samt för varje delägare uppgifter om hans andel av bola-
gets eller rederiets inkomst av varje förvärvskälla och värdet av hans andel
eller lott i bolaget eller rederiet. Uppgift skall också lämnas om delägares
andel av avdrag från arbetsgivaravgift enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen
(2000:980).

Handelsbolag som under beskattningsåret avyttrat fastighet skall till led-
ning för delägares taxering lämna de uppgifter som behövs för att beräkna
skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller om handelsbolaget under
beskattningsåret överfört eller upplåtit fastighet under sådana förhållanden
att överlåtelsen eller upplåtelsen enligt 25 § 2 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt skall jämställas med avyttring av fastighet. Kan intäk-
tens totala belopp inte fastställas på grund av att den är beroende av viss
framtida händelse, skall uppgift lämnas om detta. 

Uppgifterna skall lämnas enligt bestämmelserna för särskild självdeklara-
tion och på det sätt som anges i 28 och 29 §§.

Bestämmelserna i 32 § om anstånd gäller i tillämpliga delar för uppgifts-
skyldighet enligt denna paragraf.

 

3 kap.

 

9 §
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I kontrolluppgiften skall det för varje belopp anges om arbetsgivaren
skall betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Ersättning för ökade levnadskostnader eller kostnader för resa med egen
bil eller förmånsbil i tjänsten som enligt 8 kap. 19 och 20 §§ skattebetal-
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ningslagen (1997:483) skall ligga till grund för beräkning av skatteavdrag,
skall i kontrolluppgift anges som lön, arvode eller motsvarande. Har ersätt-
ning för ökade levnadskostnader som enligt 8 kap. 19 § skattebetalningsla-
gen inte skall ligga till grund för beräkning av skatteavdrag utgått för en eller
flera tjänsteresor som omfattat en sammanhängande period av mer än tre
månader, skall detta anges i kontrolluppgift som också skall innehålla upp-
lysning om i vad mån fråga är om inrikes eller utrikes förrättning. 

I kontrolluppgiften skall särskilt för sig tas upp det sammanlagda värdet
av andra kostnadsersättningar än sådana som enligt 5 § 3 a–c skall uppges
först efter föreläggande av skattemyndigheten. Dock skall ersättningen, då
det är uppenbart att den avser kostnader som inte är avdragsgilla vid motta-
garens inkomsttaxering eller att den överstiger avdragsgillt belopp, till denna
del anges som lön, arvode eller motsvarande. 

I kontrolluppgiften skall särskilt för sig tas upp sådant skatteavdrag som
har gjorts.

 

60 §
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Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 4, 13, 14, 22 eller 27 §
skall fogas särskild uppgift (sammandrag av kontrolluppgifter). I sådant
sammandrag skall anges namn, postadress och personnummer eller organi-
sationsnummer för den uppgiftsskyldige, antalet lämnade kontrolluppgifter
samt det sammanlagda beloppet av de skatteavdrag som har verkställts un-
der året före taxeringsåret. Om skattemyndigheten har tilldelat den uppgifts-
skyldige ett särskilt redovisningsnummer, skall detta, i annat sammandrag
än sådant som avser kontrolluppgift om ränta, utdelning eller betalning till
eller från utlandet, anges i stället för personnummer eller organisationsnum-
mer. Om den uppgiftsskyldige har gjort avdrag för en arbetstagares utgifter
enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980), skall dessa utgifter också
anges i sammandraget.

Redovisning av konto som avses i 57 § andra stycket tredje meningen
skall lämnas i särskild uppgiftshandling för varje konto. 

Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 17 a, 25 a, 26 a, 32 a, 44 eller
45 § skall fogas sammandrag, som skall uppta namn, postadress och person-
nummer eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige samt antalet
lämnade kontrolluppgifter.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid
2002 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgif-
ter som avser ersättningar och inkomster som betalas ut respektive uppbärs
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Anita Saldén Enerus
(Finansdepartementet)

 

4

 

Senaste lydelse 1997:495.


