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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

 

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 4

 

 

 

§ kupongskattelagen (1970:624)
skall ha följande lydelse.

 

4 §

 

2

 

    

 

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk
person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller ut-
ländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av nä-
ringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet
föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för så-
dan utdelning som delägarna är skattskyldiga för enligt 6 kap. 13–15

 

 

 

§§ in-
komstskattelagen (1999:1229).

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 är begränsat
skattskyldig.

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 inte för person som avses i 3 kap. 17

 

 

 

§ 2–4 in-
komstskattelagen.

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
6 kap. 9

 

 

 

§ första stycket eller 10

 

 

 

§ inkomstskattelagen och som motsvarar ett
sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 13

 

 

 

§ 1–4 den lagen, för utdelning
på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap.
14 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att ut-
delningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap.
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Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166.
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Senaste lydelse 2000:1348.

SFS 2003:226
Utkom från trycket
den 2 juni 2003
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SFS 2003:226

 

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2003
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§§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8

 

 

 

§§ inkomstskattelagen, om det utländska
bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20

 

 

 

§
samma lag gäller dock att andelen alltid skall ha innehafts minst ett år vid ut-
delningstillfället.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. 
2. För utdelning som avses i 2

 

 

 

§ andra stycket med undantag för sådana
utbetalningar som anges nedan i punkt 3, gäller de nya bestämmelserna i
fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.

3. För utbetalningar vid nedsättning av aktiekapitalet genom minskning
av aktiernas nominella belopp, vid nedsättning av reservfonden eller över-
kursfonden samt för annan utdelning än sådan som avses i 2

 

 

 

§ andra stycket,
gäller de nya bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas den 1 januari
2004 eller senare.
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