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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § kupongskattelagen (1970:624)
skall ha följande lydelse.

2 §2    I denna lag förstås med
avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 §

aktiebolagslagen (2005:551) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(1982:713),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central
värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,
fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46)

om investeringsfonder,
förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen

om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som
sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolags-
lagen eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen avsedda dagen för avstämning
och för andra aktiebolag liksom i fråga om investeringsfond den dag då ut-
delningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del
vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även 
1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller

reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolags-
lagen,

2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolags-
lagen,

3. utbetalning till aktieägare enligt 12 kap. 1 § försäkringsrörelselagen vid
nedsättning av aktiekapitalet, överkursfonden eller reservfonden samt vid
bolagets likvidation,

4. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett
förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga
ägare till aktier av ett visst slag,

1 Prop. 2006/07:2, bet. 2006/07:SkU2, rskr. 2006/07:41.
2 Senaste lydelse 2005:1141.
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5. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktie-
bolagslagen eller 15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen till den del veder-
laget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget, och

6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktie-
bolagslagen som avser

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del veder-
laget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

b) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del veder-
laget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskatte-
lagen (1999:1229) inte skall tas upp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på utdelning som
skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)


