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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kupongskattelagen
(1970:624)2 

dels att 30 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 30 a § skall betecknas 30 §,
dels att i 6 och 24 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatte-

verket”,
dels att i 8, 9, 11, 12, 14–16, 18–20, 26 och 27 §§ ordet ”beskattnings-

myndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,
dels att 17, 21–23, 29 och den nya 30 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § skall lyda ”Beslutande myndighet”.

17 §3    Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt 15 §, skall
vara ordnade kommunvis efter utdelningsmottagarens kommun. Vilken he-
mortskommun uppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt. Blanketter, vid
vilkas avgivande kupongskatt innehållits, skall dock vara skilda från övriga
blanketter, och sammanlagda beloppet av den utdelning uppgifterna i dessa
blanketter avser skall anges särskilt.

21 §4    Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det
enligt 8 eller 15 § föreligger skyldighet att betala in kupongskatt, skall aktie-
bolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till Skatteverket lämna in
en bestyrkt uppgift om de utdelade tillgångarnas värde vid utdelningstillfäl-
let. Om värdet är för lågt uppgivet, skall verket meddela beslut om värdet
och förelägga bolaget att inom viss tid betala in felande kupongskatt. Om in-
betalningen inte gjorts inom den utsatta tiden, skall bolaget betala dröjsmåls-
avgift. Därvid skall 19 § andra stycket tillämpas.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.
2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 1974:996
6 § 2000:468 18 § 1993:463
8 § 1998:1485 19 § 1997:515
9 § 1998:1485 20 § 1993:463
11 § 1998:1485 24 § 2000:468
12 § 1998:1485 26 § 1993:899
14 § 2001:1228 27 § 2000:1423
15 § 1993:463 30 § 1993:463
16 § 1993:463 30 a § 1993:463.
3 Senaste lydelse 2001:1228. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
4 Senaste lydelse 1998:242.
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SFS 2003:647 Om utdelning har ägt rum när beslut meddelats om påföring av ytterligare
kupongskatt och har tillräckligt belopp till kupongskatten inte innehållits,
skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skatt-
skyldige.

22 §5    Om en central värdepappersförvarare eller ett aktiebolag inte betalar
in kupongskatt i föreskriven tid, skall Skatteverket förelägga värdepappers-
förvararen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter skall av Skattever-
ket lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte be-
höver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske.

Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller
dröjsmålsavgift. 

23 §6    Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldig-
heten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning,
kan Skatteverket förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldig-
het. Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att
pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

I fråga om vite enligt första stycket gäller i övrigt 6 kap. 2 § samt 7 kap. 1
och 2 §§ taxeringslagen (1990:324).

29 §7    Beslut av Skatteverket enligt denna lag utom i fråga om vite får hos
länsrätten överklagas av den som beslutet rör och av det allmänna ombudet
hos Skatteverket. Ett överklagande av den som beslutet rör skall ha kommit
in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överkla-
gande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från
den dag då beslutet meddelades.

Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket eller 24 § får inte överkla-
gas.

30 §8    Bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324) om överkla-
gande av länsrättens och kammarrättens beslut gäller i tillämpliga delar för
mål enligt denna lag.

Bestämmelserna i 6 kap. 9 a § taxeringslagen gäller för det allmänna om-
budets överklagande av Skatteverkets beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre föreskrifter i 23 § gäller fortfarande för anmälan som har getts in

före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats

före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 1998:1485.
6 Senaste lydelse 1997:1087.
7 Senaste lydelse 2000:468.
8 Senaste lydelse av 30 a § 1993:463.
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