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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 § kupongskattelagen
(1970:624) ska ha 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 ska erläggas enligt avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning, 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 likvi-

dation inom två år efter det att sådan utbetalning som avses i 2 § andra
stycket 2 eller 3 blivit tillgänglig för lyftning, 

– vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (2005:551) i
samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts med indragning
av aktier, 

– vid återbetalning till aktieägare enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713) i samband med nedsättning av aktiekapitalet som genomförts ge-
nom inlösen av aktier, och 

– vid 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. 

Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket be-
räknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till ak-
tieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna för-
värvats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaffnings-
kostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade
för aktierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får
anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen. 

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast
vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. 

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

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.
2 Senaste lydelse 2009:782.
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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 förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen
meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelnings-
berättigad åsatts eftertaxering för detsamma, kan ansökan om återbetalning
göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller
eftertaxeringen skedde.

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 2011.

På regeringens vägnar
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