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ÖstrosTill Thomasstatsrådet

beslut den 26 januariGenom 1995 bemyndigade regeringen chefen för
Finansdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
bl.a. lagen 1990:325 självdeklaration ochgöra översynen av om
kontrolluppgifter.

Med stöd detta bemyndigande förordnades fr.0.m. den 3 aprilav
1995 statssekreteraren Claes Ljungh särskild utredare.numera som

sakkunniga förordnades fr.0.m.Som den maj 1995 regeringsrådet1
Anders Swartling, departementsrådet Karin Almgren och departe-
mentsrâdet Peter Kindlund den 10 september 1995.t.0.m.

biträda utredningenAtt förordnades fr.0.m. den maj1expertersom
1995 kammarrättsassessorn Christer Alexandersson, skattedirektören
Gertrud Bågstam, hovrättsassessorn Lars Johan Eklund dent.0.m. 5
juli 1996, skattejuristen Kerstin skattedirektören LeifNyquist,
Rosenfeld och kammarrättsassessorn Anita Saldén Enérus. Som
ytterligare förordnades fr.0.m. den 16 augusti 1995 skatte-experter
chefen Cecilia Gunne, fr.0.m. den 1995ll september numera
departementsrâdet Bergendal fr.0.m.Lars och den november 19961
departementssekreteraren Ellen Bramness Arvidsson.

Till förordnadessekreterare fr.0.m. den maj 1995 rådmannen1
Rose Bergström den 17 november 1996 och kamrnarrätts-t.0.m.

Ingegerd Bohlin. Som förordnadesytterligare sekreterareasssessorn
fr.0.m. februariden 1 1996 kammarrättsassessorn Raymond Grankvist
och fr.0.m. den augusti 1996 jur. kand. Elfström.1 Magnus

Utredningen, har antagit Skattekontrollutredningen,namnetsom
lämnade i juni 1996 delbetänkandet Artikel 6 i Europakonventionen
och skatteutredningen SOU 1996: 16.l

Utredningen får härmed överlämna andra delbetänkande Kontrollett
Reavinst Värdepapper SOU 1997:27. Vid utarbetandet betänkan-av
det har Raymond Grankvist arbetat sekreterare.som

Särskilt haryttrande Cecilia Gunne ochavgetts experternaav
Kerstin Nyquist. Yttrandet fogatshar till betänkandet.

Stockholm i 1997mars

Claes Ljungh

/Raymond Grankvist
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Sammanfattning

uppgifthuvudsakligaSkattekontrollutredningens göra översynär att en
kontrolluppgifter, LSK.självdeklaration och1990:325lagen omav

obligato-utformamöjligtuppgift ingårdennadel iSom att enomen
vidreaförlusterreavinster ochkontrolluppgiftsskyldighetrisk om

direktivenIfinansiella instrument. sägsoch andraaktieravyttring av
redovisa fråganbörolämpligt,det inte bedömsutredningen, omatt om

medfinansiella instrumentavyttringkontrolluppgiftsskyldighet vid av
denna deloch förslag ibedömningarUtredningensförtur. av upp-

redovisasdraget nu.

utgångspunkterAllmänna

möjligheternahand utredautredningen i förstaskalldirektivenEnligt
nuvarandepäbygger denuppgiftsskyldighetståndtillatt somen

vid avyttringreaförlustreavinst ochberäkninghuvudregeln för avav
genomsnittsmetoden.den s.k.instrument::inansiella

kontrolluppgiftsskyldighetkompliceratGenomsnittsmetoden en
anskaff-skattskyldigeskännedom deneftersom den förutsätter om

harvärdepapperdettotala innehavetiingsvärde för det somav
tvyttrats.

kunna underlättaskullebeskattningsmetoderalternativaDe ensom
innehavsmetod eller omsätt-controlluppgiftsskyldighet t.ex. enen-

någramening inteutredningensenligtdockiingsmetod utgör-
övervägandensåledes i sinautgårUtredningenalternativ.ealistiska

behållas.skallgenomsnittsmetodenrån att

Aktier

skeraktiemarknadensvenskadenaktiehanteringenHuvuddelen av
administre-VP-systemet,kontobaserat värdepapperssystem,ett somi

VPC. SystemetAktiebolagVPCVärdepapperscentralenavas
förbundna medtidigarerättsverkningardeinnebär att varsom

till registre-har knutitsi ställetvärdepapperetsjälvaaesittningen av
"papperslöst".följaktligenSystemetpä konto.ringen ärett

13
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En aktieägare kan välja mellan ha aktiekonto hos VPC elleratt eget
förvaltarregistrering. I det fallet det förvaltande institutet,ären senare

bank, registrerat aktieinnehavare i VP-systemet.t.ex. en som
Registreringen ändringar i innehavet kontoförandegörs ettav m.m. av
institut. Som sådana institut fungerar främst banker och andra
värdepappersinstitut.

Några modeller har övervägtssom

Utredningen har undersökt det möjligt utnyttja VP-systemetär attom
för uppgiftslänmande. För det skall förbli möjligt krävs detett att
första kompletteras med uppgifter anskaffningsvärdensystemetatt om
och ersättning vid avyttring. Sådana uppgifter registreras inte i dag.

Om uppgifterdessa registrerades kunde modell VPCatten vara
lämnar kontrolluppgift reavinst och reaförlust vid avyttringom av
aktier. En modell skulle kunna kontrolluppgift lämnasattannan vara

VPC det fråga aktier registrerade påär är egetav om om som vp-
konto och förvaltaren det fråga förvaltarregistreradeärav om om
aktier. En tredje modell skulle kunna kontrolluppgift lämnasattvara

det värdepappersinstitut avräkningsnota. Avräk-upprättarav som
ningsnota skall vid köp, försäljning eller byte finansiellaupprättas av
instrument.

Ett grundläggande problem med kontrolluppgiftsskyldigheten om
reavinst/reaförlust beräknats enligt genomsnittsmetoden hurärsom
uppgiftslämnaren skall tillgång till samtliga uppgifter krävs försom

Eftersomkorrekt vinstberäkning. aktieägare kan ha aktieren aven
depåslag och registrerade både vp-konto och i hossort egetsamma

olika förvaltare, skulle nämnda modeller kräva teknisktre en
samordning mellan VPC och samtliga värdepappersinstitut för att en
korrekt vinstberäkning alltid skulle kunna innebäraDet skullegöras.

VPC och värdepappersinstituten inhämtade uppgifter från varandra.att
Under utredningsarbetet har framkommit såväl VPCatt som

värdepappersinstituten kritiskastarkt sådan lösning, bl.a.är mot en
från sekretessynpunkt. därförUtredningen ingen dessaattanser av
lösningar bör väljas.

Ett alternativ till nämnda modeller skulle kunna VPCattvara resp.
förvaltare genornsnittsberäkning baserad endast de aktiergör en

aktieägaren har registrerade vp-konto i depå hossom resp.
förvaltaren.

En sådan lösning skulle dock innebära kontrolluppgiften inteatt
skulle innehålla korrekt uppgift i fall skattskyldige skulle hade denen
aktier slag någonoch registrerade hos änsortav samma annan

14
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sådanhellerdärför inteUtredningenuppgiftslämnaren. att enanser
hand.förordas i förstalösning kan

förslagUtredningens

SkattemyndigheteninnebärUtredningen föreslår attett system som
dödsbonsfysiska ochreavinst/reaförlust vidberäknar personers

vinsten/ förlustenmarknadsnoterade aktier. Den beräknadeavyttring av
andraomfattar intedeklarationsblanketten. Systemetförtrycks

dödsbon.juridiska änpersoner
kontrolluppgifterutifrånSkattemyndigheten beräkningengör om

förvärv/avyttringförvärv, avyttring, ersättning vidinnehav, somm.m.
såledesvärdepappersinstituten. Förslaget innebärVPC ochlänmas av

vinstberäk-behöver någonenskilde uppgiftslämnaren inteden göraatt
ochsammanställer de olika uppgifternaskattemyndighetenning, utan

reavinsten/reaförlusten med hjälp centralt ADB-systemberäknar ettav
skatteförvaltningen.inom

kontrolluppgifterBeräkningen i första hand pâ grundvalgörs omav
Kontrolluppgiftmarknadsnoterade aktier.förvärv och avyttring omav
med anledninglämnas det värdepappersinstitutdetta avsomav

enligt 3 kap. 9 § lagentransaktionen skall avräkningsnotaupprätta
Kontrolluppgiften skallvärdepappersrörelse.1991:981 ta uppom

förvärvet avyttringen,ersättning överenskommits vidden resp.som
för transaktionen.aktier, slag och tidpunktenantalet sort samtomsatta

skall kontrolluppgiften lämnasunderlätta hanteringenFör att
beskattningsåret. Utredningen föreslår den lämnaslöpande under att

efter det transaktionen hartvå månader ägtattsenast rum.
register hosinnebär det kommer byggasSystemet att att ettupp
innehavskatteförvaltningen fysiska och dödsbons avom personers

anskaffningsvärden.registrerasaktier. I registret kommer bl.a. att
skall börjakontrolluppgifter förvärv aktierFr.o.m. den dag om av

uppgifterskattemyndigheten löpande inlämnas kommer att om
stödför registreras i Medanskaffningsvärden de aktier systemet.som

reavinstuppgifter fastställa uppkommendessa blir det möjligt attav
dedock intereaförlust vid avyttring. Detta gälleren senareresp.

kraft.träder iaktier den skattskyldige innehar den dag systemetsom
Beträffande dessa aktier kommer skattemyndigheten inte att auto-

tillgång uppgift anskaffningsvärdet. Förmatiskt ha till attom
vidfastställa reavinst/reaförlustskattemyndigheten skall kunna

får schablon-avyttring sådan aktie krävs tillämpaatt ettav en man
föreslårstickvärde. Utredningenmässigt anskaffningsvärde, s.k.ett

marknadsnoterad aktie förvärvatsdärför anskaffningsvärdet föratt som
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före %den januari 1999 får bestämmas till 20 aktiens marknads-l av
värde den 31 december 1998. Stickvärdet fakultativt, dvs. denär

anskaffnings-skattskyldige har möjlighet redovisa det verkligaatt
värdet.

liknande fordringarObligationer och

Nu för tiden de flesta värdepapper obligations- och penning-är
marknaden, i likhet med aktier, kontobaserade. Det innebär att
lângivarens innehav obligationen särskilt konto.noteras ettav

Stora delar den svenska obligations- och penningmarknadenav
finns statsobligationer,hanteras inom VP-systemet. I systemet

bostadsobligationer liknandestatsskuldväxlar, och värdepapper.
Obligationerna kan, i likhet med aktier, registrerade egetvara vp-
konto eller förvaltarregistrerade.

Som innehåller inte några uppgifterVP-systemetnämnts ovan om
anskaffningsvärden. Det innebär VPC, såsom äratt systemet nu
utformat, inte kan länma uppgift realiserad värdeförändringom en

fordran, dvs. skillnaden mellan anskaffningsvärdet försäljnings-ochen
priset/inlösenbeloppet. gäller den realiseradeDetta oavsett om
värdeförändringen eller reavinst.utgör ränta

Kontrolluppgift realiserad värdeförändring kan inte hellerom en
lämnas de värdepappersinstitut fr.0.m. 1997 års taxering skallav som
lämna kontrolluppgift nettoersättning vid avyttring bl.a.om av
obligationer. följerDet värdepappersinstitutet inte tillgångharattav
till uppgift anskaffningsvärdet för fordringen, beträffandeänannatom
vissa förvaltarregistreradede fordringarna.av

Utredningens förslag

föreslårUtredningen lösning för fordringar för aktier.samma som
Förslaget innebär Skattemyndigheten fastställer realiserad värde-att
förändring vid fysiska och dödsbons avyttring marknads-personers av

fordringar.noterade realiseradeDen värdeförändringen dvs.-
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och försäljningsprisetlinlösenbe-
loppet förtrycks på deklarationsblanketten.-

Skattemyndighetens beräkning grundval kontrolluppgiftergörs av
förvärv och avyttring marknadsnoterade fordringar. Uppgifter-om av

in i centralt register hos skatteförvaltningen. enskildeDentas ettna
uppgiftslämnaren behöver inte någon vinstberäkning.göra
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värdepappersinstitutlämnas detKontrolluppgift förvärv etc. avom
skall avräkningsnotaanledning transaktionenmed upprättaavsom

lämnasvärdepappersrörelse. Vid inlösenlagenenligt 3 kap. 9 § om
Kontroll-inlösenbeloppet, VPC.betalaruppgiften den t.ex.utsomav

vidöverenskommitsden ersättninguppgiften skall ta somupp
slag ochfordringar,avyttringen, antaletförvärvet sortomsattaresp.

tvåUppgiftentransaktionen. lämnasförtidpunkten senastsamt
transaktionen hardetmånader efter ägtatt rum.

skattskyldigefordringar denmarknadsnoteradeBeträffande de som
stickvärde förföreslåstidpunkten förvidinnehar ettstartsystemets

påårlig ellerlöperdvs. obligationernollkupongare,s.k. utansom
pris under-tillochåterkommande räntasätt ut ettannat somsom ges

marknadsno-anskaffningsvärde förbeloppet. Somnominellastiger det
fårjanuari 1999före den lhar förvärvatsterad nollkupongare tassom

marknadspri-i lånet dvs.utgivna fordringarnade förstkursen förupp
denfakultativt, dvs.Stickvärdetemissionsdagen.första ärdenset

anskaffnings-verkligaredovisa dethar möjlighetskattskyldige att
värdet.

detfordringarvärdeförändringar pårealiserade ärgällerdetNär
reavinst/reaförlust.helt klart vadinte alltid utgör ränta resp.som

tillupphovreavinst kanochmellanGränsdragningen ränta ge
genornsnittsmetoden.tillämpningbl.a. vidproblem, av

säkerställaoch förproblemdessa praktiskaundvikaFör attattatt
korrektredovisaskall kunnaalltidskattemyndighetens ettsystem

följande.utredningenföreslårresultat
ochi svensk valutaaktierelaterade fordringarReaförluster på

%,till 100får drasutländsk valutafordringar ipåreaförluster omav
förslag kommerdettamarknadsnoterade. Genomfordringarna är

Någonenhetlig.fordringar blimarknadsnoteradebeskattningen attav
ränteintäkter/sidanmellan åföreliggainteskillnad kommer att ena
Utredningenreavinster/reaförluster.å andra sidanränteutgifter och

ellerförsäljningdödsbonsfysiska ochvidföreslår också att personers
räntebe-någonskall det intenollkupongare görasinlösen separatav

endastskallvinstberäkningenVidbestäms.räkning vinstennär
försäljnings-ochanskaffningsvärdetmellanskillnadenfastställas
klargörsdet i lagtextenföreslåsVidarepriset/inlösenbeloppet. attatt

givitsfordringar hargenornsnittsmetoden skalltillämpningvid somav
slag ochi lån sort.ut vara av sammaansessamma

blandfond skall få drasandel ireaförlustföreslåsSlutligen att av
i aktiefond.på andelför förlustutsträckning gälleri somsamma
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Optioner och terminer

Derivatinstrumenten optioner och terminer hanteras inte i VP-
Handeln med standardiserade optioner och terminer sker hossystemet.

OM Stockholm Aktiebolag OM.
För enskild skall få handla på OM krävs handelnatt atten person

sker värdepappersinstitut. För varje kund handlar medettgenom som
standardiserade optioner eller terminer finns det minst konto hosett
OM. Kontot administreras värdepappersinstitut. På kontotettav
bokförs alla de transaktioner kunden gör.som

Utredningens förslag

Utredningen föreslår i de fall optionsaffär avslutas medatt en
kvittning, kontantavräkning eller förfall skall kontrolluppgift lämnas

skattepliktig reavinst eller avdragsgill reaförlust. Detsamma gällerom
terminsaffär avslutas med kontantavräkning. Kontrolluppgiftom en

lämnas för fysisk och dödsbo.person
Uppgiften lämnas det värdepappersinstitut hos vilket optionenav

eller terminen kontoförs eller det institut eljest medverkat vidav som
Ävenavslutningen affären. icke standardiserade optioner ochav

terminer omfattas kontrolluppgiftsskyldigheten.av
För det möjligt för värdepappersinstituten lämnagöraatt att

kontrolluppgift i vissa fall kvittning föreslås erhållna premierattav
skall genomsnittsberälcnas.

Om options- eller terminsaffáren avslutas med lösen eller leverans
den underliggande egendomen aktier eller fordringart.ex. lämnasav

inte kontrolluppgift reavinst/reaförlust. I stället lämnas uppgiftom
enligt de regler föreslås gälla vid förvärv och avyttring aktiersom av
och fordringar.

Lagtekniska frågor

Hela LSK för närvarande föremål förär Vidöversyn. översynen
kommer bl.a. överskådligheten och systematiken i den nuvarande
lagstiftningen Med hänsyn härtill innefattaröver. de förslagatt ses om
ändringar i LSK lämnas inte några särskilda åtgärder be-som nu
träffande regelsystemets lagtekniska utfomming. Av denna anledning
lämnas i delbetänkandet inte heller förslag vissa följdändringar iom
LSK kan bli nödvändiga.som
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effekterEkonomiska

mycketförslagutredningens ärkonsekvensernastatsfinansiellaDe av
förslagen kommerdockUtredningen bedömeruppskatta.svåra attatt

inkomstförstärkning förbetydandeiresultera staten.att en

Ikraftträdande

januarikrafti den 1träderde reglernaföreslårUtredningen att nya
taxering.2000 årsgången vidförstaoch tillämpas1999
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Författningsförslag

1990:325i lagenändringtill lagFörslag om1 om
kontrolluppgiftersjälvdeklaration och

självdeklara-1990:325lagenfrågaiföreskrivsHärigenom omom
kontrolluppgifterochtion

lydelse,följandehaskall58 §§och573222, 27,kap.3dels att c,
273 kap.bestämmelser,införasskalli lagendetdels nyaatt

lydelse.följandei §§,och 32h3232323232 avg,e,

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.3

skall lämnasfordranochinkornsträntaKontrolluppgift avom
Aktiebolag,VPCVärdepapperscentralen

sättellerinlåningbedrivityrkesmässigt annat2. den som
räntebärande,blivitombesörjtyrkesmässigt att pengar

marknaden,allmännaför denskuldförbindelseden gett utsom
förräntning,förmottagitmedlemmarfrånförening4. pengarsom

frågaiRiksgäldskontoreti frågaRiksgäldskontoret
ochsparobligationersparobligationer, statensstatens omom

riksgäldskonto,
vilkethosvärdepappersinstitutvalutahandeldriverden samtsom

tillanknyterskyldighetellerrättighetellerfondpapperutländskt som
kontoförs,depå elleriförvarasfondpappersådant

Insättningsgarantinärnnden.
skall lämnasKontrolluppgiftskall lämnasKontrolluppgift

förgottskrivitsför den räntasom
gottskrivits räntadenabetalatsvilkentilleller ränta ut som

betalatsvilkentilleller räntaden har utochborgenär som
borgenär,innehavareantecknadvarit som

registrerad innehavarefond- bräntebärandeutländskt avav
fordran,marknadsnoteradskyl-ellereller rättighetpapper

1996:1009.Senaste lydelse
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dighet anknyter till sådant denc har varit anteck-som som
fondpapper ränta nad innehavareoavsett utländsktom som av
utgått. Kontrolluppgiften skall räntebärande fondpapper eller

den denränta rättighet ellerta skyldighetupp som upp- som
giftsskyldige sammanlagt anknyter till sådant fondpapper.gott-
skrivit eller betalat till borge- Kontrolluppgiften skallut ta upp

dennesnäten, sammanlagda den denränta uppgiftsskyl-som
fordran på den uppgiftsskyldige dige sammanlagt gottskrivit eller
vid årets utgång och avdragen betalat till borgenären, den-ut
preliminär skatt. I fall sammanlagda fordransom nes

förstai stycket 6 skall den uppgiftsskyldige vid åretsavses
uppgift lämnas utgång ochränta avdragen preliminärom som
utbetalats eller gottskrivits skatt. Kontrolluppgift enligtsamt

innehavet i depån eller den andra stycket b skallom ta upp
kontoförda fordringen vid årets innehavet vid årets utgång. I
utgång. Kontrolluppgift skall fall i första stycket 6som avses
vidare lämnas för upplupen skall uppgift lämnas räntamen om
inte förfallen avkastning ränte- utbetalats eller gottskrivitssom
kompensation vid avyttring innehavet i depån ellersamtav om
fordran eller andel i sådan den kontoförda fordringen vid
värdepappersfond i årets utgång. Kontrolluppgiftsom avses
27 § 6 lagen 1947:576 skall vidare lämnas för upplupenmom.

statlig inkomstskatt. inte förfallen avkastningom men
räntekompensation vid avytt-
ring fordran eller andel iav
sådan värdepappersfond som

i 27§ 6 lagenavses mom.
1947:576 statlig inkomst-om
skatt.

Innehas konto skallänett och fordranräntaav mer en person
fördelas lika mellan innehavarna, inte förhållande känt förärannatom
den uppgiftsskyldige. frågaI konto för vilket samtliga innehavareom
inte redovisas enligt bestämmelserna i 57 § andra stycket skall dock
den totala och fordranräntan redovisas fördelning.utan

Avser utbetalning också och kan den uppgiftsskyl-än räntaannaten
dige inte hur del därav skall i stället förstor utgör ränta,ange som

detränta sammanlagt utbetalda beloppet redovisas.
En skattskyldig, uppdrar utländsk förvaltare i sådansom atten

egenskap föras in i det register förs Värdepapperscentralensom av
VPC Aktiebolag enligt aktiekontolagen 1989:827, skall dröjsmålutan
till Riksskatteverket lämna skriftligt medgivande till insyn i depåett
eller konto han har hos förvaltaren.som
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27
skall lämnasinnehavochutdelning avKontrolluppgift om

aktiebolag ärsvensktiaktiepåutdelning somutbetaltden som
1975:1385,aktiebolagslagen8 §kap.3enligtavstänmingsbolag

bank-§8kap.3eller1982:713försäkringsrörelselagen§8kap.3
1987:618,aktiebolagslagen

värdepappersfondsvenskandel ipåutdelningutbetaltden2. som
1990:1114,värdepappersfonderlagen§i 1 omavsessom

juridiskutländskfrån omutdelning person,utbetaltden som
AktiebolagsVPCVärdepapperscentralenutbetalatsutdelningen genom

försorg,
vilkethosvärdepappersinstitutvalutahandel samtdriverden4. som

tillanknyterskyldighetellerrättigheteller somfondpapperutländskt
kontoförs.ellerdepåiförvarasfondpappersådant

förskall lämnasKontrolluppgift
utdelninglyftaberättigad attärjuridiskellerfysiska somperson

ochutdelningstillfálletdel vidför egen
dödsboellerfysiskbdenhos personfysiskb somperson

uppgiftsskyldigedenhosantecknadvarituppgiftsskyldige som
innehavareantecknadvaritelleraktie sominnehavare avsom
värdepap-iandelelleraktieellervärdepappersfondiandel av

juridiskutländskellerpersfondellerjuridiskutländsk person
elleraktieutländskellerelleraktie ut-utländsk annat person

värdepapper.utländsktannatvärdepapper.ländskt
utdelningutbetaldskallstycketandra taenligtKontrolluppgift uppa

ochskattpreliminäravdragenskattepliktig,dendel ärtill den
Kontrollupp-utdelningen.belöperkällskattutländskinnehållen som

utgång.åretsvidinnehavetskallbstycketandraenligt tagift upp
iutdelningutbetalningVid av

aktiemarknadsnoteradform av
förvärvaform rätteller i attav

kontrolluppgiftskallaktiesådan
utdelningenlämnas även om

Kontroll-skattepliktig.inte är
skallutdelningsådanuppgift om

förvärvade aktierantaletta upp
ochslag samteller sorträtter,

Kon-utdelningen.förtidpunkten
lämnasskalltrolluppgiften

2 1996:1009.lydelseSenaste
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tvâ månader efter detsenast att
utdelningen har ägt rum.

Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte för
tillgångar på pensionssparkonto eller för utdelning på sådana till-
gångar.

En skattskyldig, uppdrar utländsk förvaltare i sådansom en att
egenskap föras in i det register förs Värdepapperscentralensom av
VPC Aktiebolag enligt aktiekontolagen 1989:827, skall dröjsmålutan
till Riksskatteverket lämna skriftligt medgivande till insynett i depå
eller konto han har hos förvaltaren.som

27b §
Vid nyemission eller fond-

emission i svenskt aktiebolag
eller motsvarande utländskt
bolag skall, aktie i bolagetom

marknadsnoterad,är kontroll-
uppgift lämnas aktieägaresom
företrädesrätt delta i emis-att
sionen och, vid fondemission, ny
aktie överförs till aktieäga-som

Detsamma gäller aktie-ren. om
kapitalet delas pä fleraupp
aktier tidigare.än

Kontrolluppgift skall lämnas
Värdepapperscentralen VPCav

Aktiebolag eller, aktierna ärom
förvaltarregistrerade, för-av
valtaren.

Kontrolluppgij skall lämnas
för fysisk och dödsbo.person

Kontrolluppgiften skall ta upp
slag förvärv,av
antalet förvärvade finansi-

ella instrument slag ochsamt
sort,

tidpunkten för förvärvet.
Kontrolluppgiften skall läm-

tvá månader efter detsenastnas
förvärvet har ägtatt rum.
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32c§3
realisa-KontrolluppgiftKontrolluppgift avyttring omom

realisationsför-ellertionsvinstskall, ifinansiellt instrumentav
avslutninginnehavarenslust vidi 22fall änannat avsessom

kvitt-optionsavtalvärde-lämnas32eller ett genomavava
ellerkontantavräkningning,fall institutetpappersinstituti de

detlämnasförfall skall vär-avräk-skyldigt upprättaär avatt
vilkethosdepappersinstitutkap. 9 §enligt 3ningsnota

Sådankontoförs.rättighetenvärdepap-.9811991lagen om
skall lämnaskontrolluppgiftpersrörelse.

liknandeockså vid avslutningskall lämnasKontrolluppgift av
värdepappersinstitutdetavtaldödsbo.ochför fysisk avperson

avslutningen.medverkat vidKontrolluppgiften skall ta somupp
Kontrolluppgift skall lämnasöverenskom-ersättningden som

dödsbo.ochför fysiskavdrageftervid avyttringenmits person
Kontrolluppgiften skall,och lik-försäljningsprovisionför ut-

förstaivadantaletkostnader,nande överavytt- angessom
stycket,finansiellarade instrument tasamt upp

slag option,slag och sort. av
marknads-optionenUppgiftsskyldighet föreligger ärom

noterad,§vid byten i 27inte som avses
harvilken dag optionen1947:576lagen4 ommom.

avslutats.respektivestatlig inkomstskatt
avslutasfallI de optionen1994:1854 in-6§ lagen om

uppgift läm-skalllösenkomstbeskattningen vid gräns- genom
eller h Samti-enligt 32omstrukture-överskridande nas g

denuppgift lämnasdigt skallEG.ringar inom om
förvärvetvidpremie erlagtssom

rättigheten.av
Kontrolluppgiften skall läm-

månader efter dettväsenastnas
har avslutats.optionenatt

32 d §
realisa-Kontrolluppgift om

realisationsför-ellertionsvinst
utfärdaren optionlust när av en

ärlöptid pá högstmed etten
åtagandenfrån sinafrigörs

kontantavräk-kvittning,genom

3 1995:576.Senaste lydelse
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förfall skall lämnasning eller av
hosvärdepappersinstitutdet

förpliktelsen kontoförs.vilket
Kontrolluppgift skall lämnas

dödsbo.fysisk ochför person
skall,Kontrolluppgiften ut-

förstaivadöver angessom
stycket, ta upp

slag option,av
optionen harvilken dag

avslutats.
avslutasfall optionenI de

uppgift läm-skalllösengenom
Samti-32 eller henligt gnas

denuppgift lämnasskalldigt om
ingåen-erhållits vidpremie som

förpliktelsen.det av
skall läm-Kontrolluppgiften

efter dettvå månadersenastnas
har avslutats.optionenatt

32 §e
utfärdandet optionVid av en

skalllöptid årmed längre än ett
avslutasinteoptionenom-

den utfärdatsär somsamma -
denkontrolluppgift lämnas om

erhållitutfärdarenpremie som
förpliktelsen. Ivid ingäendet av

fall optionen avslutasde genom
kontantavräkningellerkvittning

utfärdatsår denänett senare
kontrolluppgift lämnasskall

vederlagockså det ut-somom
upphörandetfärdaren erlagt för

förpliktelsen. Om optionenav
kvittningavslutas sammagenom

utfärdats skall iår densom -
förstastället för vad isägssom

kontroll-och andra meningen -
uppgift lämnas uppkommenom

eller realisa-realisationsvinst
Kontrolluppgifttionsförlust.
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skall lämnasdetta styckeenligt
enligtförpliktelseockså när en

ingås elleravtalliknande av-
slutas.

Kontrolluppgift skall lämnas
hosvärdepappersinstitutdetav

kontoförsförpliktelsenvilket
motsvarandepå sätteller som

ingåendet ellervidmedverkat
förpliktelsen.avslutningen av

skall lämnasKontrolluppgift
dödsbo.ochfysiskför person
skall,Kontrolluppgiften ut-

förstaivadöver angessom
stycket, ta upp

option,slag av
marknads-optionen ärom

noterad,
harvilken dag optionen

avslutats.
avslutasfallde optionenI

uppgift läm-skalllösengenom
eller henligt 32 gnas

förstaKontrolluppgift enligt
lämnasförsta meningenstycket

beskattningsårför föregående
åretsmånad eftersenast en

fall lämnasutgång. övrigaI
två månaderuppgiñen senast

harefter optionendet att av-
slutats.

f32 §
realisa-Kontrolluppgift om

realisationsför-ellertionsvinst
terminvid avslutninglust av en

skallkontantavräkninggenom
det värdepappersin-lämnas av

konto-hos vilket terminenstitut
skallSådan kontrolluppgiftförs.

också vid avslutninglämnas av
liknande avtal det värdepap-av

27



Författningsfärslag SOU 1997:27

vidpersinstitut medverkatsom
avslutningen.

Kontrolluppgift skall lämnas
för fysisk och dödsbo.person

Kontrolluppgiften skall, ut-
förstavad iöver som anges

stycket, ta upp
termin,slag av

marknads-terminen ärom
noterad,

harvilken dag terminen
avslutats.

fall avslutasde terminenI
skall uppgiftleveransgenom

henligt 32 eller 32lämnas g
Kontrolluppgiften skall läm-

månader efter dettvásenastnas
har avslutats.terminenatt

32 §g
Kontrolluppgift förvärvom av

marknadsnoterat jinansi-annat
iellt instrument än avsessom

eller f§ skall32 a,
värdepappersinstitutlämnas av

skyldigtde fall instituteti är att
enligtavräkningsnotaupprätta

1991:981kap. 9 §lagen3 om
Sådanvärdepappersrörelse.

kontrolluppgift skall lämnas
också kreditmarknadsbolagav

länvid marknadsnoteratsamt av
finansiellt instrument i samband

blankningsajfärer.med
Kontrolluppgiji skall lämnas

för fysisk och dödsbo.person
Kontrolluppgtften skall ta upp

förvärv,slag av
den ersättning over-som

enskommits vid förvärvet in-
inköpsprovision ochklusive

liknande kostnader vidsamt
värdepapperslän erlagd premie,
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förvärvadeantalet
ochslagella instrument samt

sort,
förvärvet.förtidpunkten

skall läm-Kontrolluppgiften
deteftermånadertvåsenastnas

harförvärvet ägtatt rum.

32 h §
avyttringKontrolluppgift om

finansielltmarknadsnoteratav
fallskall, i äninstrument annat

eller32i ea,avsessom
värdepappersin-lämnasf av

skyl-fall institutetde ärstitut i
avräkningsnotadigt upprättaatt

lagen9 §kap.enligt 3
värdepappers-1991:981 om

kontrolluppgiftSådanrörelse.
kredit-ocksåskall lämnas av

utlå-vidmarknadsbolag samt
marknadsnoteratfinan-ning av

medsambandisiellt instrument
avyttringVidblankningsafärer.

kontrollupp-skallinlösengenom
betalardengift lämnas somav
centralVidinlösenbeloppet.ut

kontrolluppgiftskallförsäljning
Värdepapperscentra-lämnas av

ellerAktiebolagVPClen av
frånöverföringVidförvaltaren.
depåellervärdepapperskonto

kontrolluppgift lämnasskall av
skatt-uppdragpåden avsom

överföringen.skyldig gör
Kontrolluppgift skall lämnas

dödsbo.ochbrsiskför person
skallKontrolluppgiften ta upp

överlåtelseslag av
ersättning över-den som

överlåtelsenvidenskommits
försäljningspro-förefter avdrag

kostnaderliknandeochvision
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vid värdepapperslånsamt av-
talad premie,

antalet överlåtna finansi-
ella slag ochinstrument samt
sort,

förtidpunkten överlåtelsen.
I fall i första stycketsom avses

skallsista meningen om upp--
giftslämnaren saknar kännedom

slag överlåtelse och denom av
eventuella ersättning över-som

vid överlåtelsenenskommits -
kontrolluppgiften begränsas till

överfördaantaletatt ta upp
finansiella instrument, slag och

tidpunkten för över-sort samt
föringen.

Kontrolluppgiften skall läm-
månader mertvå detsenastnas

överlåtelsen har ägtatt rum
överföring,eller, vid tvåsenast
eftermånader det över-att

föringen har registrerats.

32i §
Kontrolluppgift avyttringom
finansiellt skall,instrument iav

fall i 32änannat som avses a,
f eller h lämnas av

värdepappersinstitut de falli
institutet skyldigtär upprättaatt
avräkningsnota enligt kap.3 9 §
lagen 1991:981 värde-om
pappersrörelse. Sådan kontroll-
uppgift skall lämnas vidäven
avyttring inlösen. Upp-genom
giften lämnas den be-av som
talar inlösenbeloppet.ut

Kontrolluppgift skall lämnas
för fysisk och dödsbo.person

Kontrolluppgiften skall ta upp
den ersättning över-som

enskommits vid avyttringen efter
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försäljningsprovisionavdrag för
kostnader,liknandeoch
avyttrade finansi-antalet

ochslagella instrument samt
sort,

avyttringen.förtidpunkten
läm-skallKontrolluppgiften

deteftermånadertvåsenastnas
haravyttringen ägtatt rum.

postadressochskallkontrolluppgiftvarjeI person-samnamnanges
uppgiftsskyldigedenför såvälorganisationsnummereller somnummer

uppgiftenden avser.
förfår i ställetdödsboFörstället förfår idödsboFör

denorganisationsnummerdenorganisationsnummer av-av-
lidneslidnes anges.personnummerpersonnummer anges.

organi-ellerOmorgani-ellerOm personnummerpersonnummer
inte kansationsnummerkanintesationsnummer angesanges

uppgiftenför denuppgiftenför den avser,somavser,som
födelsetidstället dennesskall ifödelsetidstället dennesskall i

frågaeller, iredovisasi frågaeller,redovisas omom
22§ ikontrolluppgifter enligt22§ ienligtkontrolluppgifter

juridiskfall borgenärenjuridisk de ärde fall borgenären är enen
ochpostadresspostadress och nanm,person,namn,person,
fårför denfårför den sompersonnummersompersonnummer

ford-ellerförfogaford-eller över räntanförfoga räntanöver
innehaskontoOminnehaskontoOm ett avett ran.avran.

fârfemflerafår änfemflera än upp-personer,upp-personer,
gifter lämnasgifter länmas sompersonom ensompersonom en

förställetiförfogar kontotstället för överkontot iförfogar över
förfo-samtliga innehavare,förfo-innehavare,samtliga omom

förekommandeigarkonto,i förekomman-garkonto, samtsamt
in-beteckningfall denbeteckningfall dende omom
föranvändsnehavarkretsenanvändsinnehavarkretsen somsom

fall skallI såkontot.så fall skall attför kontot. I angesanges
förfogar-frågaförfogar- detfråga ärdet ettär ettatt omom

skuldfråga ärkonto. Iskuldfrågakonto. I är somomsomom
femför flerafem änför flera än gemensamgemensam

motsvarandepåfår sättmotsvarandefår sätt personerpersoner

1995:1629.lydelseSenaste
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uppgifter lämnas uppgifter lämnasom en person om en person
för lånet i stället för länet i ställetsom ansvarar som ansvarar

för samtliga gäldenärer, för samtliga gäldenärer,om om
lân, före-gemensamt i lân, i före-gemensamtsamt samt

kommande fall den beteck- fallkommande den beteck-om om
ning låntagarkretsen ning lântagarkretsensom som
används för lånet. så fall skallI används för lånet. I sä fall skall

frågadet det frågaär äratt ett att ettanges om anges om ge-
län. Om finans- lån. Om finansielltgemensamt ett mensamt ett

iellt instrument instrumentägs ägsgemensamt gemensamt av
fårflera uppgift enligt § flera fär uppgift32 enligt 32 hav c

lämnas för den på eller i§ länmas för densom anges som
avräkningsnotan i stället för avräkningsnotan ianges
samtliga Om denägare. stället för samtliga Omägare.upp-
giftsskyldige tilldelatshar uppgiftsskyldigeden har till-ett
särskilt redovisningsnummer delats särskilt redovisnings-etten-
ligt 53 § uppbördslagenl enligt 53§ 1mom. nummer mom.
1953:272, skall detta, i uppbördslagen 1953:272, skallannan
kontrolluppgift sådan detta, i kontrolluppgiftän änsom annan

utdelning eller sådan utdel-ränta, ränta,avser som avser
betalning till eller från utlandet, ning eller betalning till eller

i stället för den uppgifts- från utlandet, i förställetanges anges
skyldiges eller uppgiftsskyldigesdenpersonnummer person-
organisationsnummer. eller organisationsnum-nummer

mer.
Den för räkning inläningskonto, anskaffaröppnar ett ettsom egen

räntebärande värdepapper eller placerar för för-sättannat pengar
räntning skall sitt skyldigärmottagaren attange personnummer, om

föreläggande kontrolluppgift beträffandelämna Dettaräntan.utan
gäller inte den inte har tilldelatssom personnummer.

I kontrolluppgift lämnas fâmansföretag, fâmansägt han-en som av
delsbolag eller företag, enligt 3 tredje stycket lagen§ 12som a mom.

fâmansföretag,1947:576 statlig inkomstskatt skall behandlasom som
skall företagsledare ellerdet honom närståendeäranges om personen

eller delägare i företaget.person
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Kontrolluppgifterna skall läm-Kontrolluppgifternaskallläm-
januari underden 3131 januari underden senastsenast nasnas

taxeringsâret till den skattemyn-taxeringsâret till den skattemyn-
uppgifts-dighet hos vilken denuppgifts-dighet hos vilken den

registreradskyldigeregistreradskyldige ärär somsom
kontrolluppgiftarbetsgivare. Attarbetsgivare.

tidigarefall skall lämnasi vissa
b och 32framgår 27, 27av

§§.c-i
§enligt 53redovisningsnummertilldelats särskildaharDen som

grund detta registrerats1953:272 ochuppbördslagen1 avmom.
tillkontrolluppgifternaskattemyndigheter skall lämnaflerahos

uppgifts-registrering. Om denmed dennai enlighetmyndigheterna
skattemyndighetvilkeneller interegistreradskyldige inte är vet

tilllämna uppgifternatill, får hanskall lämnaskontrolluppgifterna
han bosatt.i det län därSkattemyndigheten är

i 60 § skall vid avläm-kontrolluppgifter deAndra än angessom
kontrolluppgifternakommunkommunvis. Vilkenordnadenandet vara

tydligt utmärkt.skall varaavser

första1999 och tillämpasjanuariträder i kraft den 1lagDenna
bestämmelsernasåvitt detaxeringvid 2000 ârsgången utom nyaavser

vidförsta gångentillämpas§ andra stycket§ och 27i 3 kap. 22 som
taxering.1999 ârs
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till2 Förslag lag ändring i lagen 1947:576om om
statlig inkomstskatt

föreskrivsHärigenom i fråga lagen 1947:576 statligom om
inkomstskatt

dels 27 § 6 skall upphöra gälla,att attmom.
dels 3 §2 24 §4 27 §2 och 5 29 § och1att mom., mom., mom.,

2 30 § 1 skall ha följande lydelse,samt mom.mom.
dels det i lagen skall införas bestämmelse, 30 § 3att en ny mom.,
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
m0m. Från intäkt2 kapital får avdrag för omkostnader förgörasav

intäkternas förvärvande såvitt fysiskgäller har varitsamt, person som
bosatt i Sverige under beskattningsåret och svenskt dödsbo, för
ränteutgift och förlust realisationsförlust vid icke yrkesmässig
avyttring tillgångar och sådana förpliktelser i 1av som anges mom.,
i den mån inte i 31 § femte stycket, allt under förut-annat anges

skall frånsättning avdrag inte intäkt näringsverksamhet.görasatt av
Avdrag för realisationsförlust får dock fysiskgöras av personannan

skattskyldighet skulle förelegat förha realisationsvinst på denom
avyttrade egendomen.

Till realisationsförlust hänförs valutakursförlust fordringarpåäven
och skulder i utländsk valuta.

Särskilda bestämmelser Särskilda bestämmelserom om
realisationsförlustavdrag för avdrag för realisationsförlust

finns 26§ finnsi 25 § 11 10 i 25 § 26 § 10llmom., mom.,
§ och 627 5 27§ 5 och 6samtmom., mom. mom., mom.,

29 § Avdrag för 29 § 302 2 § 3samtmom. rea- mom. mom.
lisationsförlust egendom Avdrag för realisationsförlust påsom

i 28, 30 och 31 §§ och i egendom i 28 ochavses som avses
fall i 13 med- och fall31 i i 13som avses mom. som avses

med 70 förlus- medges med 70procent procentges av mom.
förlusten.ten. av

Förvaltningskostnader får dras endast till den del de överstigerav
000 kronor under beskattningsåret.1

l Senaste 1993:1544.lydelse
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förlottsedlar ellerutgifter för inköpförinteAvdrag medges av
lotteri.iliknande insatserandra

avgift förockså förfår avdragkapitalintäkt görasFrån av
ochi punkt 6 tredjeomfattningpensionsförsäkring i den angessom

kommunalskattelagen46 §tillanvisningarnastyckenasjätte av
inbetalningomfattning förmotsvarandeför avdrag i1928:370 och

anvisningar.nämndaenligt punkt 7pensionssparkonto av
bostadvid byteuppskovsavdrag1993:1469Av lagen avom

fall.får i vissauppskovsavdragframgår görasatt
omkostnader ochförfår inteenligt detta görasAvdrag moment

pensionssparkonto.tilltillgångar hänförligaavseendeförluster ett

24 §
mom för förlustrespektive avdragsrättför vinstSkattskyldighet4

egendomenbeskattningsâr dådetinträderavyttring egendomvid av
intäkterpå grundval alladärvidförlust beräknasVinst ochavyttras. av
förAvdragtill avyttringen.hänförligaoch kostnader är rea-som

definitiv.förlustenmedges endastlisationsförlust ärom
Är kan tillhändelse ochviss framtidaberoendestorlekintäktens av

taxeringvid deninte fastställasbelopptotalaföljd härav intäktens som
för detvid taxeringenbeskattastillkommande beloppi fråga, skallär

beskattning-Därvid skallblir känd.storlekbeloppseller år då dettade
medochvid avyttringenförhållandenapå grundvalske aven

förtaxeringengällde vidbeskattningsreglerdetillämpning somav
avyttringsâret.

för vinstSkattskyldighetvinstförSkattskyldighet
förlustförrespektive avdragsrättför förlustavdragsrättrespektive

utfärdandesamband mediutfärdandemedi samband enavav en
säljoption medköp- ellermedsäljoptionellerköp- enen

år inträderpå högstlöptidår inträderlöptid på högst ettett
dåbeskattningsârför detbeskattningsâr dåför det ut-ut-

åta-från sinafrigörsfärdarenfrån sina åta-frigörsfärdaren
utfärdarenOmganden.utfärdarenganden. Om

densäljeroptionengrundsäljer denoptionengrund avav
skallegendomenunderliggandeskallegendomenunderliggande
medförsäljningsprisetökahanförsäljningspriset medhan öka

uppburnatidigare ersätt-dentidigare uppburnaden ersätt-
beräkningvidpremienningenberäkningpremien vidningen

utfärdarenOmvinst.utfärdaren påOmvinst. avav
optionen köpergrundoptionen köpergrund egen-avegen-av

frånpremiendrasfrån dom,premiendom, dras an-avan-av

2 1994:1859.Senaste lydelse
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skaffningsvärdetföregendomen, skaffningsvärdetföregendomen,
denna under denna underavyttras senast avyttrasom senastom

det beskattningsår då premien det beskattningsår då premien
skall till beskattning. I skall till beskattning. ltas tasupp upp
fråga option med längre fråga option med längreom om
löptid år, inträder skatt- löptidän år, inträder skatt-änett ett
skyldighet för det beskattningsår skyldighet för det beskattningsår
då optionen utfärdas. Det då optionen utfärdas. Detsom som

behandlingen behandlingensagts sagtsnyss om av nyss om av
premien gäller beträffande premien gälleräven beträffandeäven
optioner med den längre löpti- optioner med den längre löpti-
den, försäljning på grund den, försäljning grundom av om av
optionen respektive avyttring optionen respektive avyttringav av
egendom köpts på grund egendom köpts grundsom av som av
optionen sker år optionen sker årsamma som samma som
optionen utfärdats. Med option optionen utfärdats. Sådan pre-

finansiellt instrument mie i dettaett styckeavses som avses
innehavaren skallrätt till det genomsnitt-attsom ger tas upp

köpa eller sälja aktier, obliga- liga värdet samtliga premierav
tioner eller egendom till den skattskyldige uppburitannan som

visst pris eller för utfärdaderättett optioneratten av sam-
erhålla betalning, storlek slag och Med optionvars sort.ma
beror på värdet egendomen, finansiellt instrumentettav avses
aktieindex eller liknande. innehavaren rätt attsom ger

köpa eller sälja aktier, obligatio-
eller egendom till ettner annan

visst pris eller erhållarätt atten
betalning, storlek beror påvars
värdet egendomen, aktiein-av
dex eller liknande.

skattskyldighet för vinst respektive avdragsrätt för förlust grund
termin inträder för det beskattningsår då fullgörandet .enligtav en

terminsavtalet skall ske. Med termin finansiellt instrument iettavses
form avtal köp aktier, obligationer eller egendomettav om av annan
vid viss framtida tidpunkt och till bestämt pris eller rättetten atten
erhålla betalning, storlek beror värdet egendomen, aktiein-vars av
dex eller liknande.

I fråga avyttring lånad aktie blankningsaffäravsettom som
inträder, inte den skattskyldige vid tidpunkten för avyttringen ägerom
aktie slag och skattskyldighet för det beskattningsår dåsort,av samma

motsvarande aktie förvärvats och återställts till långivaren, docken
året efter det beskattningsår då avyttring den lånade aktiensenast av

skedde.
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bolagdetfinansiellt instrument attavyttratHar ansetts genomett
försatts iinstrumentetgivitföreningekonomiskaden uteller som

följande.gällerkonkurs
anskaffningsvärdetskerdärefteravyttringfaktiskOm varaanses

noll kronor.
skallerhållitsutdelning i konkurseneller harträffatsackordHar

beloppmeddock högstrealisationsvinst, ettersättningen tas somupp
medsambandrealisationsförlust iförmedgivet avdragmotsvararsom

delvissföravdragMedgavsi konkurs.försattesföretaget avatt
ersättningendelmotsvarandeskall endast tasrealisationsförlusten av

realisationsvinst.somupp
nedlagtskonkursenharellerkonkurs upphävtsbeslutHar ett om

medgivetbelopprealisationsvinst motskall etttas svararsomuppsom
iförsattesföretagetmedsambandrealisationsförlust iföravdrag att

med överskott.avslutaskonkursgällerkonkurs. Detsamma om en
genomsnittsme-enligtuppgå till detdärefterAnskaffningsvärdet anses

ha skett.ansågsavyttringdåtidpunktvid denberäknade värdettoden
detharfinansiellt instrument attOm avyttratansetts genomett

likvidation ochiharinstrumentet trättgivitharföretag omutsom
uppgåanskaffningsvärdetfaktisktdärefterinstrumentet avyttras anses

värdetberäknadegenornsnittsmetodendet enligtdeltill så somstor av
likvidationenUpphöravyttringstidpunkten.faktiskavid denkvarstår

enligtuppgå till detdärefteranskaffningsvärdetskall genom-anses
likvidationentidpunkt dåvid denvärdetberäknadesnittsmetoden upp-

hörde.
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2 Som anskaffnings- 2 Som anskaffnings-mom mom.
värde det genomsnittliga värde det genomsnittligaanses anses
anskaffningsvärdet för samtliga anskaffningsvärdet för samtliga
finansiella instrument finansiella instrumentav samma av samma
slag och det avyttrade, slag och avyttrade,detsort sortsom som
beräknat grundval faktiska beräknat grundval faktiskaav av
anskaffningsutgifter och med anskaffningsutgifter och med
hänsyn till inträffade förändring- hänsyn till inträffade förändring-

beträffande innehavet beträffandege- innehavet ge-ar ar
nomsnittsmetoden. Har aktier nomsnittsmetoden. Obligatio-
erhållits sådan utdelning och liknande fordringargenom ner som

i 3 § fjärde7 har givits i lån skallutsom avses mom. samma
stycket skall anskaffnings- slag ochsom anses vara av samma
värde för dessa aktier så Har aktier erhållitssort.anses genom

del det genomsnittliga sådan utdelning i 3 §stor av som avses
anskaffningsvärdet för aktierna fjärde7 stycket skallmom. som
i det utdelande bolaget anskaffningsvärde för dessasom

förändringen i mark- aktier så del detmot storsvarar anses av
nadsvärdet dessa aktier till genomsnittliga anskaffnings-
följd utdelningen. Det förvärdet aktierna i det utdelan-av ge-
nomsnittliga anskaffningsvärdet bolagetde motsom svarar
för aktierna i det utdelande förändringen i marknadsvärdet
bolaget skall minskas i dessa aktier till följdmotsva- av
rande mån. För sådan utdelningen. Det genomsnittligamottagare

inte aktier i det anskaffningsvärdetäger för aktiernaut-som
delande bolaget skall, veder- deti utdelande bolaget skallom
lag erlagts för till utdel-rätten minskas i motsvarande mån.
ning, vederlaget sådanFör intemottagareanses som som
anskaffningsvärde. I fall iaktier det utdelande bola-ägerannat
skall de utdelade aktierna skall, vederlag erlagtsgetanses om
anskaffade kostnad. Har för till utdelning, vederla-rättenutan
aktier erhållits sådan anskaffnings-getgenom anses som
utskiftning i 3 § 8 värde. fallI skall deannatsom avses

tredje stycket skall utdelade aktierna anskaffa-mom. som anses
anskaffningsvärde för dessa de kostnad. Har aktierutan
aktier anskaffningsvärdet erhållits sådan utskift-anses genom
för andelarna i den förening ning i 3 § 8som avses mom.

skiftat aktierna. tredje stycket skall anskaff-utsom som
ningsvärde för dessa aktier an-

3 Senaste lydelse 1995:577.
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anskaffningsvärdet för an-ses
föreningdenidelarna som

aktierna.skiftat ut
Är finansiella instrumentÄr finansiella instrument somsom

föremål föri lförföremåli 1 mom.avsesmom.avses
ellerinländskpånotering ut-ellerinländskpånotering ut-
kontinu-ellerbörsländskkontinu-ellerländsk börs annanannan

marknadsmäs-noteringerligmarknadsmäs-noteringerlig avav
allmäntomsättning, ärsigallmäntomsättning, är somsig som

marknadsnoterade,tillgängligmarknadsnoterade,tillgänglig
optionersåvittfåroptionersåvitt utomfår avserutom avser

anskaffningsvärdetterminerochanskaffningsvärdettermineroch
förvär-hartillgångarförtill 20bestämmas somprocent av

1999januariden 1föreerhållerskattskyldigeden vatsvad
20tillbestämmas procentföravdragäter avavyttringenvid
marknadsvärdeinstrumentetsavyttringen.förkostnad

1998.december31den
iaktieinnehavgrundasteckningsrättsbevis,ellerDelbevis som

kostnad.anskaffatbolag, utanett anses
värdepappersfond äniandelföranskaffningsvärdeSom annan

fysiskfårjanuari 1995före den 1förvärvats personallemansfond som
1992.december31denmarknadsvärdeandelensdödsbooch ta upp

registre-innehavarefondandelsbevisfrågaigällerDetsamma varsom
1994.årutgångenefter avras

ellerår 1993underbildatsfondandel iförvärdeMotsvarande som
marknadsvärdet.noteradeförstdet1994 är

Realisationsförlustmom. 5mark-påFörlust5 mom.
fordranmarknadsnoteradpåtillgångnadsnoterad avsessom

får drasi 1från avdrasfår mom.i I avsessomrea-avmom.
Detsammabegränsning.marknadsnote-på utanlisationsvinst

marknadsnote-ifrågagällerfrågaItillgång.sådanrad omom
värdepappersfondandel iradgällervärdepappersfondandel i

sådanaendastbestårfon-värdetendast avdetta somavom
29itillgångartill-sådanainnehav avsesdens somav

marknadsnote-påFörlustintei 1gångar annanmom.avsessom
fråndrasfårtillgångradunderstigittillfälligtvis avänannat

marknads-pårealisationsvinstfondfömzögen-fjärdedelartre av
i 1tillgångnoteradsvensktaktie i avsesFörlust somheten.

svensktaktie ipåFörlustmark-inte äraktiebolag mom.som

4 1996:1611.lydelseSenaste
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nlark-nadsnoterad får dras från aktiebolag inte ärav som
realisationsvinst på sådan aktie. nadsnoterad får dras frånav
Motsvarande gäller förlust realisationsvinst på sådan aktie.
andel i utländsk juridisk Motsvarande gäller förlust påperson

inte marknadsnoterad.är andel i utländsk juridisksom person
Av förlust inte dragits inte marknadsnoterad.ärsom av som

fårvinst 70 dras förlustAv inte dragitsmot procent som av
fårenligt första stycket 70av. pro-

drascent av.

m0m.5I Realisationsvinst vid avyttring fordringar och andraav
finansiella instrument där underliggande instrument hänförliga tillär
fordringar, utställda i svenska kronor eller till ränteindex, sådanautom
fordringar i 27 § 1 beräknas enligt den genomsnitts-som avses mom.,
metod i 27 § 2som anges mom.

Som anskajfningsvärde för
marknadsnoterad fordran som
har förvärvats före den 1 janua-

1999 och har givits utsom
ersättning under detmot en

nominella beloppet och löper
periodisk får fysiskräntautan

och dödsbo kur-taperson upp
för de först utgivnasen

fordringarna lånet.i
Vid beräkning realisations-av

vinst på grund avyttringav av
fordran skall, frågai fysiskaom

och dödsb0n, räntapersoner
iingår ersättningen ochsom

redovisatsinte har särskiltsom
enligt 3 § 6 andra stycketmom.
räknas med i vinstberäkningen.

5 Senaste 1990:651.lydelse
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Realisationsförlust2Realisationsvinst2 mom mom.
marknadsnoteradrealisationsförlust påoch annanannan

tillgång i 1 änmarknadsnoterad tillgång avses mom.somsom
premieobligationer får draspremieobli-i l än avmom.avses

förlustbegränsning. Avbehandlasgationer räntein- utansom
premieobligationer ellerränteutgift.respektive Avtäkt

marknads-tillgångar intepremieobligationer ärförlust på som
får 70 drasnoteradeinteeller på tillgångar är procent av.som

marknadsnoterade får 70 pro-
drascent av.

RealisationsvinstRealisationsvinst 11 mom.mom
utländsk valutavid avyttringutländsk valutavid avyttring avav

valu-fordran i utländskvalu- ellerfordran i utländskeller enen
tillämpningberäknas medmed tillämpningberäknas tata avav

genomsnittsmetod§ och dengenomsnittsmetod 2424 § och den
förstai 27 § 2förstai 27 § 2 anges mom.somanges mom.som

stycket. Detsamma gällergällerstycket. Detsamma rea-rea-
lisationsvinst vid avyttringlisationsvinst vid avyttring ettett avav
finansiellt instrumentfinansiellt instrument vars un-vars un-

egendomderliggande ärderliggande egendom är
fordranvaluta ellerfordran utländskvaluta ellerutländsk enen
hänför-utländsk valuta ellerhänför- ivaluta eller äri utländsk är

beroendetill indexligindex beroendelig till ettett avav
avyttringenvaluta. Vidavyttringen sådanvaluta. Vidsådan

bestämmelsernatillämpasbestämmelserna äventillämpas även
sistafemte stycketsista i 2femte stycketi 2 mom.mom.

29 §meningen 1meningen. samt mom.
tredje stycket.andra och

Realisationsförlust3 mom.
tillgångmarknadsnoteradpå

får drasi 1 avavses mom.som
påförlustbegränsning. Avutan

tillgång eller skuld somannan
paragraf får 70dennaiavses

drasprocent av.

° 1993:1543.lydelseSenaste
7 1990:1422.Senaste lydelse
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förstaDenna lag träder i kraft den januari 1999 och tillämpasl
gången års taxering.vid 2000
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till ändring iuppbördslagen 1953:2723 Förslag lag om

uppbördslagen 1953:272 skall haföreskrivs 10 §Härigenom att
lydelse.följande

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§10
ersättningar för ökade levnads-Preliminär A-skatt skall beräknas

i punkt 3lämnas vid sådan tjänsteresakostnader, avsom avsessom
vilken1928:370 och förkommunalskattelagenanvisningarna till 33 §

inkomsttaxeringvidavdrag för kostnadernatillrätten mottagarens
överstiger deden del ersättningarnapunkt, endast tilli nämndaanges

såvitt gäller kostnadnämnda lagrum eller,schablonbelopp iangessom
utgiften.faktiskaför logi, den

lämnas vid sådanlevnadskostnaderersättning för ökadePå som
vidtill avdrag för kostnadernaför vilkentjänsteresa rätten mottagarens

anvisningarna till 33 § kommu-i punkt 3inkomsttaxering a avanges
till den delberäknas endastskall preliminär A-skattnalskattelagen

i nämndaschablonbeloppöverstiger deersättningen som anges
underlevnadskostnadermån ersättning för ökadedenlagrum. l
punktfall itvå år eller, iutgår för längre tidtjänsteresa än som avses

tillanvisningarnaåttonde meningarnastycket sjunde ochandra3 av
dockskallår ochkommunalskattelagen,33 § orttre sammaen

inte skatte-ersättningen såvidaberäknas helapreliminär A-skatt
beslutarersättningenansökan den betalarmyndigheten utsomav

förstycke skall gällaförsta meningen i dettavad i ävensägsatt som
tid.viss längre

tjänsten gällerför med bil ifråga ersättningI attresa egenom
till den del denersättningen endastA-skatt beräknaspreliminär

till 33 §första anvisningarnai punkt 3 stycketöverstiger det avc
kostnadsersättningbeloppet. I frågakommunalskattelagen angivna om

gäller preliminärförmånsbil i tjänstenför drivmedel för med attresa
deendast till den del den överstigerersättningenA-skatt beräknas

kommunalskattela-stycket anvisningarna till 33 §punkt 3 andrai avc
beloppen.angivnagen

ersättning för kostnaderBeträffande skattepliktig ärsomannan
A-skatt endast detmed tjänsten beräknas preliminärförenade ärom

vidinte avdragsgillaersättningen kostnaderuppenbart äratt somavser

1996:1209.Senaste lydelse
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inkomsttaxering eller den överstiger avdragsgilltmottagarens att
belopp. sådantI fall beräknas skatten hela ersättningen respektive
den del ersättningen överstiger det avdragsgilla beloppet.av som

Preliminär A-skatt skall inte utgå för:
familjebidrag till totalförsvaret;a den tjänstgör inomsom

b eller utdelning tillkommer juridiskränta änsom annanen person
svenskt dödsbo eller fysisk inte bosatt i Sverige;ären person som

eller utdelning enligtc dubbelbeskattningsavtal heltränta ärsom
undantagen från beskattning i Sverige;

d förfogarkonto i 3 kap. 57 § lagen 1990:325ränta som avses
självdeklaration och kontrolluppgifter, inte uppgår tillräntanom om

0001 kronor;
konto för klientmedel;e ränta

f ingår i belopp f ingår i beloppränta räntasom som
redovisats enligt 3 kap. redovisats enligt 3 kap.som som

22 § sista stycket lagen 22 §näst sista stycket lagenom om
ävdeklaration och kontrollupp- ävdeklaration och kontrollupp-

gifter; gifter;
g ersättning till och idrottsutövare från sådan ideellen samma en

förening 7 § 5 lagen 1947:576 statlig in-som avses mom. om
komstskatt och har till huvudsakligt syfte främja idrottsligattsom
verksamhet, ersättningen från föreningen under året inte uppgåttom
till halvt basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring;ett om

h förmån fri inom eller mellan Europeiska unionens med-av resa
lemsländer eller EES-länderna i samband med tillträdande eller
frånträdande anställning eller uppdrag eller ersättning för kostnadav
för sådan ellerresa;

i eller utdelning för vilken kontrolluppgift skall lämnasränta enligt
sådan förbindelse i 3 kap. 32 b § lagen självdeklarationsom avses om
och kontrolluppgifter.

Denna lag träder i kraft den juli 1997.1
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till ändring i skatteregisterlagen4 Förslag lag om
1980:343

1980:34319 skatteregisterlagenföreskrivs 7 ochHärigenom att
lydelse.skall ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§7
uppgifterfår, defysisk och juridiskFör utöver som angesperson

uppgifter.innehålla följandeskatteregistretdet centralai och 6 §§,5
företagfåmansföretag,ägarförhållandena iuppgifterSådana om

statlig1947:576tredje stycket lagenenligt § 123 ommom.som a
handels-fåmansföretag, fåmansägtskall behandlasinkomstskatt som

1990:32516 § lageni 2 kap.dotterföretagbolag och omsom avses
kontrolluppgifter.självdeklaration och

besök ellerrevision, verkställtavslutadUppgifter angående2. annat
kap.1990:324, 17kap. § taxeringslagenenligt 3 7Sammanträffande

uppbördslagen78 § 2mervärdesskattelagen 1994:200,§4 mom.a
socialavgifter1984:668 uppbörd§eller 27 lagen1953:272 avoma
tid, be-sådan åtgärd fårvarjearbetsgivare. Förfrån art,anges

beloppsmässigabeslutskatteslag, myndighetsskattningsperiod, om
åtgärdenför skatt med anledningeller underlagskattändringar avav

bokföringsskyldighet har fullgjorts.huruvidauppgiftsamt
uppgiftskyldighet betala skatt,Uppgift registrering att omavom

uppgifter beslutpreliminär skatt,skattsedelinnehav omomav
med angivandepreliminär F-skattskattsedelåterkallelse avav

skatt ellerför bestämmauppgifter behövsskälen för beslutet, attsom
frånsocialavgifteruppbörduppbördslagen, lagenavgift enligt om av

löneskatt på vissasärskild1990:659arbetsgivare, lagen om
försärskild inkomstskatt1991:586förvärvsinkomster, lagen om

socialavgifter,nedsättning1990:912utomlands bosatta, lagen avom
statligberäkninglagen 1951:763mervärdesskattelagen och om av

redovisning,uppgifterackumulerad inkomstinkomstskatt samt om
avgifter.sådana skatter elleroch återbetalninginbetalning av

beslut be-framställt förslag tillUppgift maskinellt4. omom
skattning.

lydelse 1996:1344.Senaste
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Uppgift ansökan anstånd med lämna deklaration,5. attom om
deklaration och meduppgift beslut anstånd med lämna attattomom

besluten,skälen för ansökningarna ellerbetala skatt, dock samt
förfall underlåtenhet fullgörauppgift föreligger förlaga attattom

deklarationsskyldighet.
behövs för beskatt-och tekniska uppgifter6. Administrativa som

ningen.
självdeklaration, särskildi förenkladUppgifter skall lämnas7. som

första stycket punkterna 2-4 ochkap. 10 §självdeklaration enligt 2
kontrolluppgiftersjälvdeklaration ochlagenandra stycket samtom

självdeklara-kap. 25 § lagenskall lämnas enligt 2uppgifter omsom
kontrolluppgifter.tion och

för beslutetdock skälenUppgift beslut beskattning,om om
uppbördslagen.utmätning enligt 68 § 6och uppgift mom.om

kronofog-registrerats hosUppgift fordranatt mot personenom
uppgiftindrivningsresultat,demyndighet, uppgift attom en personom

företrädarebolagsman ellerålagts betalningsskyldighet i egenskap av
skuldsanering, ackord,för uppgift beslutjuridisken person, om om

betalningsinställelse.uppgiftlikvidation eller konkurs samt om
antal anställda och de anställdas10. Uppgift personnummer.om

för skattsedelsför-Uppgift telefonnummer, särskild adress11. om
telefonnummer för ombud.sändelse adress ochsamt nanm,

kontrolluppgift kap. lagen12. Uppgift från enligt 3 själv-som om
deklaration kontrolluppgifter skall föreläggandeoch lämnas utan samt
från sådan särskild uppgift i lagen 1959:5513 §som avses om
beräkning pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381av om
allmän försäkring.

13. Uppgift beteckning, köpeskilling, basvärde, delvärde,om
taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, fång ochtyp av
tidpunkt för fånget för fastighet eller innehasägssom av personen,
andelens fastighetenstorlek har flera och övriga uppgifterägareom

behövs för beräkning statlig fastighetsskatt uppgiftsamtsom av som
behövs för värdering fastighet.bostadav

14. Uppgift tid och för planerad eller pågående revisionart samtom
beskattningsperiod och skatteslag denna uppgift tidsamtsom avser om
för planerat besök eller Sammanträffande enligt 3 kap. 7 §annat taxe-
ringslagen, 17 kap. 4 § mervärdesskattelagen, 78 § 2 a mom.
uppbördslagen eller 27 § lagen uppbörd socialavgifter frånoma av
arbetsgivare.

15. Uppgift postgiro- och bankgironummer, ärom om personen
näringsidkare fullmakt förlämnats bank- eller postgirosamt, attom

skatteåterbetalning förkonto, datum fullmaktenta emot ett samt
kontots och typ.nummer
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uppburitskattskyldigeför vilka denUppgift antal dagar16. om
§k0mmunalskattela-till 49anvisningarnapunktenligt 1sjöinkomst av

1928:370.gen
näringsverksamhet.omsättning iUppgift17. om

bruttovinstberäkning,resultatangåendeUppgifter18. annanav
ochberäkningskönsmässigliknande,ellerrelationstalberäkning av

levnadskost-förförfogandebeskattningsåret stått tillunderbelopp som
nader.

fordonbilregistret innehavcentralaUppgift från samt19. omom av
årsmodell.märke, ochregistreringsnummer,fordonets typ

fackföreningsav-förskattereduktionför beräkningUppgift20. av
1993:672styckena lagenoch andra6 § förstauppgifter enligtgift,

bostadshus,påför byggnadsarbeteför utgifterskattereduktionom
förskattereduktion1995:1623enligt 7 § lagenuppgifter om

styckenaoch andra6 förstauppgifter enligt §riskkapitalinvesteringar,
byggnadsarbeteutgifter förskattereduktion för1996:725lagen om

lagarnämndaenligtskattereduktionbestämmandeförpå bostadshus av
föruppgifterskattereduktion,sådanuppgift beslutsamt omom

1996:1231lagenskattereduktion enligtbestämmande omav
1997-2001 årsfall vidfastighetsskatt i vissaskattereduktion för

skattereduktion.sådanuppgift besluttaxeringar samt omom
bosätt-för bytebosättningsland och tidpunktUppgift21. avom

ningsland.
ifalliårsanställda i koncernUppgifter antal22. avsessomenom

kontrollupp-ochsjälvdeklarationstycket lagen16 sista2 kap. § om
koncern-koncemomsättning ochrespektive i Sverige,gifter, totalt

koncernmoderföretag.balansomslutning för
§i 11ersättningsbostadUppgift beteckning23. som avsesom

bostad,vid byteuppskovsavdrag1993:1469lagen upp-avom
skalllag10§ nämndaenligtstorlek, beloppskovsavdragets som

ersättningsbostaden utgörsomkostnadsbeloppetreducera samt, avom
ellernämnda föreningensmeningen lag,andrabostad i 11 §som avses

ochorganisationsnummerbolagets namn.
§kap. 29 eller 30 mervär-enligt 13Uppgift skall lämnas24. som

desskattelagen.
innehavUppgift25. avom

finansiellt in-marknadsnoterat
tillgångensochstrument an-

skajñiingsvärde.
Uppgift avyttring26. avom

finansiellt in-marknadsnoterat
uppburenoch ersätt-strument

vidning avyttringen.
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19
Om inte i andra eller tredje stycket skall sådana uppgiftersägsannat

i det centrala skatteregistret hänför sig till viss beskattningsperiodsom
gallras sju år gått från utgången det kalenderårnär under vilketav
perioden gick ut.

Uppgifter i 5 Uppgifter i 5som avses som avses
med undantag förstade i med undantag de i förstaav av
stycket 6 7 § med stycket 6 7 § med
undantag uppgifter beslut undantag uppgifter beslutav om av om

återkallelse skattsedel återkallelse skattsedelom av om av
preliminär F-skatt och § 23,7 preliminär F-skatt, § 23,7 med
med undantag uppgift undantag uppgiftav om av om upp-
uppskovsavdrag enligt lagen skovsavdrag enligt lagen
1993: 1469 uppskovsavdrag 1993: 1469 uppskovsavdragom om
vid byte bostad, får bevaras vid byte bostad och 7 § 25av av

efter utgången den tid fåräven bevaras efter utgångenävenav
i första stycket. den tid i förstasom anges av som anges

Detsamma gäller uppgifter stycket. Detsamma gällerom upp-
gifter om

för make och, samtaxering sker medpersonnummer om annan
för denne,person, personnummer

2. beslut beskattning, dock inte förskälen beslutet,om
huruvida taxering grundas förenklad självdeklaration eller

enbart på kontrolluppgift inkomst kapital,om av
4. antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit sjöinkomst enligt

punkt anvisningarna till §1 49 kommunalskattelagen 1928:370,av
ingående och utgående mervärdesskatt särskilt investerings-samt

avdrag och redovisningsperiodens längd vid redovisning mervär-av
desskatt.

Uppgift fårrevision bevaras under tio år efterhögst utgångenom
det år under vilket revisionen avslutades.av

Regeringen får meddela föreskrifter förlängd bevaringstid förom
uppgifter i första eller tredje stycket.som avses

Denna lag kraftträder i den januari1 1999.

2 Senaste lydelse 1996:1344.
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Inledning1

Utredningsuppdraget1 1
.

uppgift översynhuvudsakliga göraärSkattekontrollutredningens att en
LSK.kontrolluppgifter,självdeklaration och1990:325lagen omav

ocksåuppdragetingår i1995: 12 attdir.direktivutredningensEnligt
skönsbeskatt-ochskönstaxeringvidskattetilläggreglernaöver omse

vidareskallUtredningendeklaration.uteblivengrundning av
skatteutredningariuppgiftsskyldighetenskildesdenhuranalysera

4denkonventionenEuropeiskai denartikel 6tillsigförhåller
deochrättigheternamänskligaför deskyddangående1950november

Europakonventionen.friheternagrundläggande
ingårLSKuppgift göra översyni utredningensdelSom att avenen

kontrolluppgiftsskyldighetobligatoriskutformamöjligt omatt enom
finansiellaoch andraaktieravyttringvidreaförlusterochreavinster av

direktiven.följande ianförsdelI dennainstrument.

harvärdepapperliknandeaktier ochi Sverige ägerAntalet sompersoner
alltFramför3 miljoner.närvarande tillföruppgårkraftigt ochökat ca

värdepappers-i olika slagsparandetkollektivaindirekta,dethar av
reavinstuppgiftinnehållerdeklarationerAntaletfonder ökat. omsom

tillberäknasvärdepappersförsäljningar kanreaförlust vid grovteller ca
000.300

sidaskattemyndighetemaskontrollbehov frånbetydandefinnsDet ett
utfalletinte minstunderstryksDettavärdepapper.försäljningvid avav

1994under ärutförtRiksskatteverketkontrollerde riktade somav
Även debörsnoterade bolag.någraaktier iförsäljningarbeträffande av
vinstbe-kompliceradeoftatill demed hänsynskattskyldiga har -

reaförlus-ochuppgift reavinsterbehovräkningsreglema att omav-
ter.

lämnainförs skyldighetbetydelsefullt detsåledesDet attär att en
finansiellaandraförsäljningar aktier ochbeträffandekontrolluppgifter av

statlig1947:576lageni 27 § 1instrument ommom.avsessom
förför underlättakontrollsynpunktsåväl fråninkomstskatt, attsom

övrigtinnebär också ikontrolluppgiftsskyldighetEndeklarantema.
skattemyndigheterna.föradministrativa fördelar

förenkladeförtryckning delagstiftningenmedsambandI avom
reavinstkontrolluppgiftsskyldighetinfördesdeklarationsfonnulären om

andraVad gällerallemansfond.iandelavyttringreaförlust vidoch av
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andel i allemansfond ansågs den tekniska utformningenvärdepapper än
uppgiftsskyldighet böra utredas vidare 1992/93:86 45.prop.en s.av

reaförlustmateriella reglerna för beräkning reavinst och vidDe av
finansiella instrument komplicerade. Huvudregeln, denförsäljning ärav

nettoförsälj-genomsnittsmetoden, innebär vinsten beräknas tills.k. att
anskaffningskostnadenefter för den genomsnittliganingslikviden avdrag

slag och det avyttrade.för värdepapper sort somav samma
schablomnetoden, får användas föralternativ regel, den s.k.En

ochaktier och aktieliknande instrument optionermarknadsnoterade utom
nettoförsäljningsintäkten får drasinnebär 20 %terminer. Den att avav

därmed tillskattepliktiga vinsten uppgårvinstberäkningen. Denvid
detdetta nettobelopp känt kan% nettoförsäljningsintäkten. Om80 ärav

kontrolluppgiftslärnnande baseras påförsåledes utnyttjas ett som
schablonmetoden.

tillämpning genomsnittsmetoden vidDet kan ettantas att en av
reavinster och reaförluster innebäruppgiftslämnande omfattarsom

nämligen den skattskyl-komplikationer. Genornsnittsmetoden kräver att
tidigare förvärv och försäljningar för varje slag ochdiges samtliga sort

sådant torde ställaaktie beaktas. Särskilt uppbyggnaden systemettavav
på uppgiftslämnarna eftersom dokumentationen beträffandekravstora

bl.a. innehav och tidigare överlåtelser inte fullständig. Har denär
informationen uppgiftslämnamagrundläggande väl inhämtats kan dock

för framtiden inskränka sitt ADB-lagrade underlag för uppgiftslänmandet
till endast det genomsnittliga anskaffningsvärde enligtatt avse genom-
snittsmetoden gäller efter det sista transaktionstillfället och antalsom
aktier det aktuella slaget.av

Uppgifter innehav finansiella instrument finns i betydandeom av
utsträckning registrerade i datoriserade I dessa registre-system. system

också ändringar innehav.ras av
De svenska börsbolagen s.k. avstärnningsbolag, vilket innebärär att

aktier och vissa aktierelaterade instrument bolagen ärgett utsom
registrerade i papperslöst aktiekontosystem, VP-systemet. Dettaett

administreras Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag VPC.system av
En aktieägare kan välja mellan ha aktiekonto hos VPC elleratt ett eget

förvaltarregistrering. I det fallet det förvaltande institutetären senare
registrerat aktieinnehavare i VP-systemet. För aktieägare harsom som

konton i VP-systemet handhas registreringen försäljningaregna av m.m.
kontoförande institut. Som sådana institut fungerar främst bankerettav

och andra värdepappersinstitut. På begäran emittent, t.ex.av en
börsbolag eller utgivare obligationer, registreras innehavävenav av
räntebärande instrument hos VPC. VPC eller, i förekommande fall,
förvaltaren lämnar kontrolluppgifter innehav vid årets utgång ochom

utdelning.om
Handeln med standardiserade optioner och terminer OMgenom

Stockholm Aktiebolag sker till delen istörsta datoriseratett system.
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skallinstrumentfinansiellaeller bytenförsäljningarVid köp, enav
1991:981§ lagenkap. 9enligt 3avräkningsnota upprättas om

utsträckningbetydandeivärdepappersrörelse. Notoma upprättas genom
databehandling.automatisk

proposition tillöverlämna1995vårenunderRegeringen att enavser
reavinsterkontrolluppgiftsskyldighetobligatoriskriksdagen omom en

värdepappersfond äniandelförsäljningvidreaförlusteroch annanav
finansiella instrument ängäller andravadochallemansfond -

denkontrolluppgiftsskyldighetvärdepappersfonder samman-omen-
finansiella instrument.avyttradeåretför underförsäljningslikvidenlagda

ytterligaregårdetundersökaskallutredarensärskilde att taDen om
finansiellaförsäljningarkontrolluppgiftsskyldighetfrågai avomsteg om

få tillmöjligheternautredaförsta handskall iUtredaren attinstrument.
påbyggerförsäljningaruppgiftsskyldighetstånd genom-somomen

framkomligvisa sigskullefall detta intedetsnittsmetoden. För vara en
siktekontrolluppgiftsskyldighetutformautredaren tarbörväg somen

ändringarVissametoderna.kombinationellerschablonmetodenpå aven
Utredarensig nödvändiga.härvid visavinstberäkningsreglerna kanav

regeländringar.lämpligaförslagfall lämnaskall i sådant om
uppgiftsläm-förbefintliga datasystemutnyttjaMöjligheterna ettatt

sammanhang.i dettaundersökassjälvfalletnande skall
kontrollupp-förundersöka huranledningocksåfinnsDet systemetatt
i praktiken.fungerarobligationeravkastningbeträffandegifter

ochmellangränsdragningen räntaavseendebl.a.föreliggerSvårigheter
Även dennakontrolluppgiftsskyldigheten.påverkakanreavinst. Detta

utredningen.fråga skall belysas av

börolämpligt,bedömsdet inteutredningen,direktivenI sägs att om
försäljningvidkontrolluppgiftsskyldighetredovisa frågan avom

med förtur.instrumentfinansiella

Utredningsarbetetl

skattskyl-beträffande deförelegatosäkerhetbakgrund denMot somav
dennakonsekvenseroch deskatteutredningaruppgiftsskyldighet idigas

skatteförvaltningensförskattskyldigaför defått såvälosäkerhet som
fråganinriktasinledningsvisutredningsarbetetkomarbete, att om

denskatteutredningenpåverkar närEuropakonventionenartikel 6 ihur
delbe-resulterade iarbeteDettamisstänkt för brott.skattskyldige är
SOUskatteutredningenEuropakonventionen ochArtikel itänkandet 6

1996.i juniDelbetänkandet lämnades1996:116.
påvarit inriktatocksåutredningsarbetet1996februari harSedan

finansiellaavyttringkontrolluppgiftsskyldighet vidfrågan avom
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instrument. Under arbetet härmed har utredningen haft kontakter med
bl.a. Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag och OM Stockholm
Aktiebolag. Utredningens bedömningar förslagoch i denna del av
uppdraget redovisas nu.

Utredningsarbetet fortsätter med LSK.översynen av
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nuvarandeaktier ochBeskattning2 av

kontrolluppgiftsskyldighet

materiella reglernaUtvecklingen de2.1 av

ursprungligeninnehöllKL,1928:370,Kommunalskattelagen gemen-
värdepapper.slagallareavinstbeskattningförregler avavsamma

iförvärvatsegendomträffaendastavsågBeskattningen att som
föreliggasyftesådantansågsegendomlösspekulationssyfte. För ett
egendomfastförfem årtidinnehafts kortare änegendomen enom

ellergåva,erhållits testamenteEgendomår.tio genom arv,som
spekulations-förvärvad iinteansågsförvärv,benefikabodelning, dvs.
värdepapperandraaktier ochReavinstbeskattningensyfte. av

förvärvatsegendomenfall där etttill dedärförbegränsades genom
fem är.tidunder kortare äninnehaftsochfångoneröst en

År beskattningenavseendejusteringargjordes vissa1951 av
beräkningförskalafallandeinfördesVidareförvärv.beneñka aven

tvâ årinomavyttringVidfemârsperioden.inomvinstskattepliktig
Vidbeskattning.tillvinsten%100förvärvetfrån senareupptogs av

varjeförvinstendelenskattepliktigareducerades denavyttring av
vid%. Vinst2550 ochtill 75,procentenhetermed 25ytterligare år

beskattades inte.fem årinnehafts änaktierförsäljning mersomav
År delägar-andraaktier ochreavinstbeskattningengjordes1966 av

kompletteradesfallande skalanenligt denBeskattningen"evig".rätter
aktieförsäljningvidvinstinnebarregelmed somatt avsomen

tillschablonregelenligtskulle beräknasfem årinnehafts än enmer
infördesschablonregelnnettoförsäljningspriset. Utöver%10 enav

fall. Förlustervissaskattebefrielse imedfördebevisregelsärskild som
Föravdragsgilla.intefem årinnehafts änaktier varmersom

skatte-reglernakvarstodfordringsrätterövrigaochobligationer om
innehav.viss tidsfrihet efter

återigen.aktievinstbeskattningenreformerades1970-taletpåI mitten
Vinst vidaktier.ochmellan äldreskildereglernaDe yngrenya

två år,innehafts ändvs. aktieraktier,äldreförsäljning mersomav
Anskaffnings-taxering.års% vid 1991% 50beskattades till 40

genomsnittligadenutgjordestvåârsaktiesådanförvärdet aven
slagsamtliga aktierföranskaffningskostnaden somsammaav
alternativSomgenomsnittsmetoden.skattskyldigeinnehades denav

äldreföranskaffningskostnadenkundegenomsnittsmetodentill en

53



Beskattning aktier SOU 1997:27av

aktie, noterad börs eller föremål för liknande notering,som var
bestämmas till 25 % försäljningsintäkten schablonregeln. T.o.m.av
den 24 oktober 1983 fick 50 % försäljningsintäkten tasav upp som
anskaffningskostnad.

Vinst uppkommit vid försäljning aktier aktiersom av yngre som
innehafts kortare tid två år beskattades i sin helhet. Vinstbe-än
räkningen i dessa fall skedde med aktie-för-aktie metod. Metodenen
innebar vinstberäkningen skulle ske för varje enskild aktie.att separat
Förluster bestämdes motsvarande vinsten, dvs. %till 100sätt som
eller %40 beroende innehavstidens längd. Innehades flera poster

aktier slag kunde den skattskyldige välja vilkenav yngre av samma
skulle såld. Också i de fall den skattskyldige hade bådepost som anses

äldre och aktier slag förelåg valrätt beträffande vilkayngre av samma
aktier skulle sålda. Schablonregeln för anskaffningsvärdetsom anses
fick bara utnyttjas försäljningvid äldre aktier.av

Skillnaden i behandling äldre och aktier förutnyttjadesav yngre
skatteplanering, vilket år 1989 ledde till lagändring innebar atten som
avdragsrätten reducerades för förluster aktier.även yngre

År 1985 infördes särskilt "grundavdrag" på högst 000 för2 krett
nettovinsten på aktieförsälj ningar under året. Avdraget medgav således

viss skattefri reinvesteringsrätt. Detta grundavdrag slopades ien
samband med 1990 års skattereform.

2.2 Gällande rätt

De materiella reglerna för beräkning reavinst och reaförlust vidav
avyttring aktier och andra värdepapper ändrades i samband medav
1990 års skattereform och finns i lagen 1947:576 statlignumera om
inkomstskatt, SIL.

Den skattepliktiga reavinsten beräknas skillnaden mellansom
försäljningsintäkten och det skattemässiga anskaffningsvärdet. Som
huvudregel gäller anskaffningsvärdet för avyttrade aktieratt etc.
beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Metoden innebär att
"som anskaffningsvärde det genomsnittliga anskaffningsvärdetanses
för samtliga finansiella instrument slag och detsortav samma som
avyttrade, beräknat på grundval faktiska anskaffningsutgifter ochav
med hänsyn till inträffade förändringar beträffande innehavet se 27 §
2 första stycket SIL. Det skattemässiga anskaffningsvärdet förmom.
avyttrade aktier påverkas således anskaffningskostnaden erlagdav
köpeskilling och övriga omkostnader för samtliga aktier av samma
slag och ingår eller tidigare ingått i innehavet. Genomsnitts-sort som
beräkningen skall i princip för varje enskilt försäljningstillfälle.göras
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undergjortsaktievissavyttringar sammaflera typHar avenav
förgenomsnittsberäkningarföljaktligenkrävsbeskattningsår, separata

någotvaritdet intenödvändigtdock inteavyttring. Det ärvarje om
förvärvatsharaktiernaOmförsäljningama. etc. genommellanköp

tidigareden ägarensförvärvaren övertargäller an-fångbeneñkt attett
beloppdeträknasanskaffningsvärdedvs.skaffningsvärde, som

egendomenavyttringviddrafåttskulle haöverlåtaren avav
§24genomsnittsmetoden setillämpningmedöverlåtelsedagen av

SIL.tredje stycket1 mom.
värdepapperliknandeoch utomaktiermarknadsnoteradeFör

beräkningförregelalternativfinnsterminer avochoptioner en
%20innebärDenschablonmetoden. attanskaffningsvärdet av

vidanskaffningsvärdedrasfårnettoförsäljningslikviden somav
%80tilldärmeduppgårvinstenskattepliktigaDenvinstberäkningen.

SIL.stycketandra§ 2nettoförsäljningslikviden 27 mom.av
kvarhanödvändigtdet attbestämmelsentill ärBakgrunden att anses

anskaffnings-allainteså längeschablonanskaffningsvärderegel omen
föreligger456. Det1989/90:ll0fastställts sevärden har s.prop.

gamlaföranskaffningsvärdenautredasvårighetsällaninte att
aktieinnehav etc.

övergångsregelsärskildfårallemansfondandel iavyttringVid enav
andelföranskaffningsvärdeinnebär somanvändas, att somsom

den 31marknadsvärdeandelensfår1991,årföreanskaffats tas upp
ändringarnatillövergångsbestämmelsernapunkt 81990december av

1990:1422.SFSskattereformen,medsambandii SIL
stycketfjärde§ 2enligt 27gällertaxeringårs1996 mom.Fr.o.m.

värdepappersfond änandel iföranskaffningsvärdeSIL annanatt som
fysiskfår1995januariföre den 1förvärvats personallemansfond som

1992.december31marknadsvärde denandelensdödsbooch ta upp
registre-innehavarefondandelsbevisfrågagäller iDetsamma varsom
SkU30,1994/95:209, bet.1994 prop.årutgångenefter avras

1995:577.SFS348,rskr.

beskattningsmetoderAlternativa2.3

utredashandförstaidirektivenenligtskallinledningsvisSom nämnts
kontrolluppgiftsskyldighetståndfå tillmöjligt somdet är att enom

ochreavinstberäkningförhuvudregelnnuvarandedenpåbygger av
s.k.deninstrument:finansiellaförsäljningvid genom-reaförlust av

någraförredogöraöversiktligtskäldockfinnsDetsnittsmetoden. att
reglerna.nuvarandedetillmetoderalternativa
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Kapitalvinstkommittén gjorde i början 1980-talet genomgångav en
aktievinstbeskattningen. Kommittén årlade 1986 fram sitt slutbe-av

tänkande Reavinst Aktier Obligationer SOU 1986:37. I betänkandet
redovisades alternativ till genomsnittsmetoden. Tre alternativa beskatt-
ningsmetoder lyftes fram: Saldometoden, innehavsmetoden och oms-
metoden. Nedan redogörs för dessa metoder för aktie-fär-aktiesamt
metoden.

1 Saldometoden

Saldometoden innebär den skattskyldiges aktieinnehav behandlasatt
helhet. De enskilda försäljningarna utlöser ingen beskattning,som en

kommer endast indirekt påverka beskattningen. Om be-utan att
skattning skall ske eller bestäms i stället vid årlig avstämningen av

inköpde och försäljningar skett under beskattningsâret. Vidsom
avstämningen framräknas saldo på kontot visar be-ett som om
skattningsbar vinst eller avdragsgill förlust har uppkommit. Det är
denna saldering ligger bakom benämningen saldometod.som

En fördel med saldometoden någon utredning vinstär elleratt om
förlust inte behöver vid olika delförsäljningar.göras Den enda
redovisning behövs förteckning och summering samtligaärsom en av
inköp och försäljningar under beskattningsâret. Kontrollen underlättas
på motsvarande Med sådan metod erhålls löpandesätt. redovis-en en
ning aktieinnehavet medför gamla transaktioner ochattav som
handlingar i kommer sakna betydelse.stort sett att

Saldometoden medför i praktiken s.k. reinvesteringsrättatt en
föreligger, dvs. vinster återinvesteras i aktier leder automatisktsom
till uppskov med beskattningen.

detI utredningsarbete föregick 1990 års skattereform vidare-som
utvecklades idéerna saldometoder till den s.k. portföljmetoden seom
SOU 1989:33 Del ff..114 Enligt metoden skulle skattskyl-s. en
digs hela innehav aktierelaterade marknadsnoterade finansiella in-av

behandlas enhet portfölj vid reavinstbeskatt-strument som en en- --
ningen. Vid försäljning värdepapper skulle värdeett ett motsvaran-av
de den genomsnittliga latenta vinsten för hela portföljen tilltas upp
beskattning. För övriga aktierelaterade instrument föreslogs att
genomsnittsmetoden skulle tillämpas.

Portföljmetoden ansågs ha kontrollmässiga fördelarstora men
remissopinionen lag negativ. Kritik riktades bl.a.över mot attvar
metoden skulle medföra beskattning orealiserade värdeökningar ochav

beskattning i vissa fall skulle ske värdepapper sålts medatt trots att ett
förlust. Vidare framfördes kritik de i vissa stycken komplicerademot
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därförföreslogsl989/90:110skatterefonnspropositionenreglerna. I
f.. Detgenerellt tillämplig 425bli s.genomsnittsmetoden skulleatt

portföljmetoden tillför läggasaknadesförutsättningaransågs attatt
aktievinstbeskattningen.grund för

Innehavsmetoden32
.

påpå vinstenbeskattningen integrundasinnehavsmetodenMed utan
oberoendeBeskattningen skerslut.aktier vid åretsinnehavet av omav

dvs.beskattningsâret eller ej,underaktietransaktionernågra ägt rum
någonutlöser intesammansättningaktieinnehavetsiförändringar

gångermångainnehav hursittkanaktieägarebeskattning. En omsätta
beskattningssituationbeskattningsâretunderhelst attutan ensom

åretsvidaktieinnehavetbeskattningenavgörande för äruppstår. Det
innehavhosförmögenhetsaspektendetslut. Man kan ärsäga ettatt

utgår medskattinnebärbeskattningsgrundande. Metoden attärsom
variantaktieinnehav. Enskattskyldigesvärdet denviss procent av

bestämdschablonmässigtskattenmetoden är uttasatt enav
beskattnings-värde vidinnehavetsiavkastning procent avangessom

jfr nedan.eller utgångårets in-
förhanteraenkeldenutmärks bl.a.Innehavsmetoden är attattav
tillden begränsasskattemyndigheter omskattskyldigasåväl som

anskaffningskostnad ochaktieseftersomaktier,börsnoterade en
uppenbarbeskattningen. Enförbetydelseförsäljningspris saknar

verkliga vinstenfrän denbortserdenmetodenbegränsning hos är att
beskattade.blirorealiserade vinsterför skatt ochgrund attsom

pensionssparande har innehavsme-ochför försäkrings-omrâdetPå
1990:661lagenutfommingeni denutnyttjatstoden omavnya

schablon-reglernapensionsmedel. Deavkastningsskatt ettomnya
1994fr.o.m. år prop.skatteunderlag tillämpasmässigt bestämt

innebär1993:947. MetodenSFSrskr. 359,bet. SkU31,1992/93: 187,
pensionskapitaletavkastning beräknasschablomnässig attatt genomen

statslåneräntangenomsnittligamed denmultiplicerasingångvid årets
framräknadebeskattningsâret. Denförekalenderåretunder av-

nämnda%, 9 §på 15skattesatssedan medbeskattaskastningen seen
pensions-långsiktigt bundetinteförsäkringarlag. För ettsom avser

tiondelar% nio30skattenkapitalförsäkringarsparande är avav--
%.dvs. 27underlaget,

förriskeninnehavsmetodensvaghet i rörfinnsGenerellt somen
förmögenhetsav-tillfället förvidtillgångarnamedmanipulationer

innanaktieinnehavhela sittskattskyldigläsningen. Avyttrar straxen
innehavsmetoden. Till-enligtbeskattningundgår hanårsskiftet
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lämpningsområdet för den nyssnämnda avkastningsskatten dock såär
dessa problem inte uppkommer.avgränsat att

2.3.3 Omsmetoden

Med omsmetod grundas beskattningen omsättningen aktier.en av
Skatt utgår med viss överlåtelsesumman vid köp ochprocenten av
byten. likhet med innehavsmetodenI beskattas alltså inte försäljnings-
vinster och förluster blir aldrig avdragsgilla.

Under åren fanns1984-1991 vid sidan reavinstbeskattningenav en
särskild omsättningsskatt aktier och andra värdepapper; lagen
1983:1053 skatt på omsättning vissa värdepapper. Skatten,om av

utgick med viss på köpesumman hos såväl säljareprocentsatssom en
köpare, avdragsgill försäljningskostnad anskaff-som var som resp.

ningskostnad vid reavinstberäkningen. Lagen upphörde gälla vidatt
utgången november månad 1991 l991/92:34, bet. SkU3,prop.av
rskr. 10, SFS 1991:1466. Bakgrunden till skatten avskaffadesatt var
bl.a. den medverkat till handeln med svenska aktier i allt störreatt att
utsträckning flyttat utomlands och utländska placerares affärer påatt
den svenska fondbörsen minskat.

Den schablonmetod för beräkning anskaffningsvärdet harav som
beskrivits i avsnitt 2.2 kan form skatt omsättning.ses som en av
Metoden förutsätter dock den endast fungerar alternativatt som en
regel till vinstberäkningsmetod baseras den verkligaen som
vinsten.

2.3.4 Aktie-för-aktie metoden

Aktie-för-aktie metoden innebär i princip vinstberäkningen skallatt
ske för varje enskild aktie. I detta liknar metoden således deseparat
vinstberäkningssystem gäller för fastigheter, bostadsrätter ochsom
lösören.

Enligt de regler gällde före 1990 års skattereform skeddesom
vinstberäkningen vid försäljning aktier innehafts tidkortareav som en

två år med aktie-för-aktie metod. Den skattskyldige kunde självän en
välja vilka aktier hade sålts se avsnitt 2.1.som ovan

En variant aktie-för-aktie metoden den tillämpas iär attannan av
kombination med först-införst-ut principen. En sådan metod innebär

det först anskaffatsde aktier de förstäratt antas att som som
Till frånskillnad de regler tidigare gällde för s.k.avyttrats. som yngre
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väljasjälvdenna metod inteskattskyldige således enligtaktier kan den
sålts.haaktier skallvilka ansessom

genomsnittsmeto-skattereform förordadesårstill 1990I förarbetena
bl.a.frarnhöllsaktie-för-aktie metoden. Detframförden att genom-

denmetodenframför aktie-för-aktiefördelenhar densnittsmetoden att
SOUsituationerenhetligt i flertalet setillämpamöjlig sättär ettatt

övervägdesskattereformspropositionen över104. I1989:33 Del s.
tillalternativaktie-för-aktie metodenintehuvud etttaget som

ff..4241989/90: 110genomsnittsmetoden se s.prop.

uppgiftsskyldighetNuvarande2.4

vidreaförlustreavinst ellerKontrolluppgift2.4.1 om
värdepappersfondiavyttring andelav

deklarationsförfarandetillämpasårs taxering1995Fr.o.m. nyttett
m.fl..1992:1659SFSrskr. 146,SkU11,1992/93:86, bet.prop.

förenkladblankett förförtrycktinnebär bl.a.Förfarandet att enen
eventuellaefterskattskyldige,till densjälvdeklaration sänds ut som

skickablanketten ochundertecknaskallkompletteringarochrättelser
skattemyndigheten.tilltillbaka den

kontroll-obligatoriskinfördeslagstiftningmed dennasambandI en
andelavyttringreaförlust videllerreavinstuppgiftsskyldighet avom

1996 årslydelsei dess§ LSKkap. 32allemansfond, 3i t.o.m.ase
kontrolluppgiftsskyl-obligatoriskfrågangälldeVadtaxering. om en

iandelandra värdepapperaktier och änavyttringavseendedighet av
sådanutformningentekniskadenallemansfond ansågs att av en

f..1992/93:86 45vidareutredas prop.bordeuppgiftsskyldighet s.
LSKkap. 32 §enligt 3skyldighetentaxeringårs1997 ärFr.o.m. a

vidreaförlustellerskattepliktig reavinstkontrolluppgiftlämnaatt om
andraomfattatillallemansfond utsträckt ävenandel iavyttring attav

allemansfonder prop.värdepappersfonder änsverigebaserade
följande1995:576. DenSFSrskr. 348,SkU30,bet.1994/951209,

års taxering.1997fr.o.m.utformningreglernasredovisningen avser
lageni 1 §fondbolagskall lämnasKontrolluppgift avsessomav

förståsfondbolagMedvärdepappersfonder. ett1990:1114 om
fondverksamhet. Genomtillståndfått utövaaktiebolagsvenskt attsom

utlands-undantasvärdepappersfondertill § lagenhänvisningen 1 om
fondbolagskall lämnasKontrolluppgiftfondbolag. ävenbaserade av

Finansinspektionentillstånd utövarsärskilteftereller avsomannan
Härmedvärdepappersfonder.§ lageni 3verksamhet omsom avses
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Ärs.k. nationella fonder, 1994/952209 40. andelavses se prop. s. en
förvaltarregistrerad skall förvaltaren lämna fondbolaget de uppgifter

behövs för uppgiftslämnandet prop. 1995/96:50, bet. NUll,som
rskr. 180, SFS 1996:182.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk och dödsboperson som
under året andel i värdepappersfond inte tillgångäravyttrat som
pensionssparkonto. Uppgift skall endast lämnas för i Sverige bosatta

dödsbon hemmahörande här kap.är se 3 63 §personer resp. som
andra stycket LSK och 1994/951209 40.prop. s.

Kontrolluppgiften skall reavinst reaförlusteller till den delta upp
den skattepliktig avdragsgill. Eventuellär avdragskvotering tillresp.

%70 till följd kvittningsgilla intäkter saknas, beaktas dockattav
inte. Varje fond skall redovisas för sig. Av uppgiften skall framgå om
fondandelarna marknadsnoterade och vilken fond det frågaär ärtyp av

allemansfond, aktiefond, räntefond eller fond. Ocksåom annan
fondens organisationsnummer skall Därmed kan fondensanges. namn
förtryckas deklarationsblanketten, 1994/95:209 26.se prop. s.

I vissa fall, avyttring skett hos bank fond-änt.ex. om en annan
bolagets förvaringsinstitut, kan fondbolaget sakna uppgift om
ersättningen vid avyttringen. I sådant fall fâr vid uppgiftslämnandet i
stället användas andelens marknadsvärde avyttringsdagen eller, om

registreradeden inte känd för fondbolaget, dagen då fondbolagetär
avyttringen.

2.4.2 Kontrolluppgift vidersättning avyttringom av
finansiella instrument

Fr.o.m. 1997 års taxering skall enligt 3 kap. 32 § LSK kontroll-c
uppgift lämnas också vid avyttring aktier och andra finansiellaav
instrument 1994/95:209,prop. bet. SkU30, rskr. 348,
SFS 1995:576.

Uppgiftsskyldigheten omfattar de finansiella instrument som avses
i l kap. § lagen 1991:9801 handel med finansiella instrument,om
dvs. fondpapper och rättighet förpliktelseeller avsedd förannan
handel värdepappersmarknaden.

Kontrolluppgiftsskyldigt värdepappersinstitut med anledningär som
avyttringen skall avräkningsnota enligt 3 kap. 9 § lagenupprättaav

1991:981 värdepappersrörelse. Enligt detta lagrum skallom
avräkningsnota vid köp, försäljning eller byte finansiellaupprättas av
instrument.
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och dödsboför fysiskKontrolluppgift skall lämnas somperson
för iUppgift skall lämnasinstrument.finansiellaunder året avyttrat

hemmahörande här.dödsbonSverige bosatta ärsompersoner resp.
kontroll-flera fårfinansiellt instrumentOm ägs gemensamtett av

föravräkningsnotan i ställetför denuppgift lämnas som anges
stycket LSK.§ andra3 kap. 57samtliga ägare

ersättningdels denskall överens-Kontrolluppgiften ta somupp
ochförsäljningsprovisionavdrag föreftervid avyttringenkommits

avyttrade finansiella instrumentantaletkostnader, delsliknande samt
för sig.skall redovisasavyttringoch Varjeslag sort.

27§ivid bytenskall inte lämnasKontrolluppgift avsessom
vidinkomstbeskattningen18541994:SIL och 6 § lagen4 ommom.

skallAvräkningsnotaEG.omstruktureringar inomgränsöverskridande
iförfarandet resulterari sådana fall,visserligen upprättas enmen

beskattning.uppskjuten
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Kontrolluppgift reavinst eller3 om

vid avyttring aktierreaförlust av

ändrade reglerBakgrund och behov3.1 av

1989/90: 10 426 ochårs skattereforrn lförarbetena till 1990 prop.I s.
vinstbe-departementschefenuttalade455 f. strävan attatt varen

automatisktaktier skulle kunnavid avyttringräkningen görasav m.m.
ansågsdeklarationsförfarandet. Detför det förenkladeoch inom ramen

ställningaktievinstbeskattningen. Innanför effektiviteten iviktigt
departementschefenenligtsådant krävdes dockkunde tilltas ett system

och deeffektivitet, kostnadernaför belysa dessytterligare underlag att
aktualiseras.integritetsfrågor som

reavinst/reaförlust vidkontrolluppgiftskyldighet lämnaEn att om
föradministrativa fördelarsyftar tillaktier bl.a.avyttring att geav

tilläggsuppgifter från deantalminskatskattemyndighetema. Ett
ochgenomföras snabbaretaxeringsarbetet kanskattskyldiga innebär att

effektivare.
kvarva-tillgodoser också detkontrolluppgiftsskyldighetsådanEn

sidafrån skattemyndigheternaskontrollbehov föreliggerrande som
ersättning vidkontrolluppgiftsskyldighet införts avseendesedanäven

deframgår bl.a. utfalletbehovaktier Dettaavyttring etc. avavav
aktierbeträffande försäljningRSV utförtriktade kontroller avsom

högtförförsäljningarna deklareratsvissa fall hadeI ettmenm.m.
vid 1995 års taxeringKontrollenanskaffningsvärde angetts. som-

teckningsrätter ochaktier,försäljningaromfattade 130 000 avca
delvisförsäljningarna helt ellertiondelvisadeoptioner att avca en

vidårs taxeringkontroll vid 1994Motsvarandeinte deklarerats. gav
inte redovisatsförsäljningarnafemtedelhanden ettatt ca en av

skatteintäkter på 150i ökadeKontrollerna resulteradekorrekt sätt. ca
ocksåårs taxering ingårresultatet för 1995vardera året. Imiljoner kr

kansammanhangets.k. nollkupongare. I nämnaskontroll attav
%% inkomståret 1993 och 12,5på aktievinster 25skatteuttaget var

inkomståret 1994.
underlättaruppgiftsskyldighetutvidgadbetydelse vidareAv är att en

reavinsterredovisa uppkomnaför de skattskyldiga att rea-resp.
delvisMed hänsyn till deaktiervid avyttringförluster etc.av

från de skatt-finns detvinstberälcningsreglernakomplicerade även
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skyldigas sida behov där de kan få uppgiftsett ett ett systemav om
reavinst reaförlust förtryckt deklarationsblanketten.resp.

3.2 Allmänna utgångspunkter

förstVad gäller val materiella regler kan konstateras alternativaattav
beskatta aktievinster 0.d.sätt övervägdes under förarbetena tillatt

1990 års skattereform avsnittse 2.3. SOU 1989:33 föreslogsIovan
huvudalternativ den s.k. portföljmetoden, vilken variantsom var en

saldometoden. De ställningstaganden slutligen gjordes tordeav som
innebära denna metod och andra alternativa metoder påatt ettsom
grundläggande avviker från de gällande materiellasätt reglernanu
under överblickbar framtid framstårinte realistiska alternativ.en som

Detta gäller innehavsmetoden och omsmetoden. Föräven att
undvika manipulationer vid tidpunkten förmögenhetsavläsningenför
kräver innehavsmetoden regler sparandet till särskiltavgränsar ettsom
konto eller liknande "fälla", vilket medför sparandet reellt äratt sett
inlåst i särskild sparform. sådanEn inlåsning hela fältet föröveren
aktiesparandet torde inte möjlig eller önskvärd genomföra.attvara
Omsmetoden får definitivt avförd slopandet denanses vara genom av
särskilda omsättningsskatten aktier 0.d. år 1991.

Vad gäller aktie-för-aktie metoden fördet i och sig inte finnassynes
några principiella hinder sådan metod införs. Förmot att atten
undvika icke önskvärd skatteplanering måste den dock förenas med
först-in-först-ut principen eller någon liknande princip reglerarsom
vilken aktie har Någon avgörande fördel sådanmedavyttrats.som en
metod den gällande genomsnittsmetoden inte hellergentemot nu synes
föreligga. Det krävs ändå kännedom anskaffningskostnaden förom

aktie för kunna beräkna reavinst/reaförlust.attresp.
En första utgångspunkt blir således kontrolluppgiftssystem föratt ett

aktievinster rimligen måste bygga nuvarande materiella regler för
vinstbeskattning, dvs. genomsnittsmetoden. Det vidare viktigtär att
endast faktiska vinster beskattas. sådant inteFörst kanett systemom
uppnås bör schablonanskaffningsvärdemetod utnyttjas. Ien samman-
hanget bör också framhållas enligt utredningens direktiv skall iatt
första hand uppgiftsskyldighet grundas påövervägas en som genom-
snittsmetoden.

De gällande reglerna kontrolluppgift reavinst/reaförlustnu om om
vid avyttring andel i värdepappersfond och ersättning vidav om

aktieravyttring endast transaktioner fysiskaav m.m. avser av personer
och dödsbon. Bestämmelserna således sikte inkomstslagettar
kapital juridiska förutom dödsbon beskattas endast ipersoner
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börmotsvarandePå sättnäringsverksamhet.inkomstslaget en
försäljningvidreaförlustreavinst ellerkontrolluppgiftsskyldighet om

avsnittvidaredödsbon seochtill fysiskaaktier begränsas personerav
4.2.2.

vidreavinst/reaförlustkontrolluppgiftskyldighet lämnaEn att om
kontrollbehovdettillgodosesyftar bl.a. tillaktieravyttring attetc.av

Somskattemyndigheternas sida. nämntsföreligger från ovansom
administrativaocksåkontrolluppgiftsskyldighetsådanmedför en

innebärordningskattemyndigheterna. Förför attfördelar att somen
förtrycksaktiervid avyttringreaförlustreavinstuppgift avresp.om

dockeffektivt krävskunna fungeradeklarationsblanketten skallpå att
skattemyndighetematillreavinst lämnaskontrolluppgifterde somom

baserasuppgifternadvs.hög kvalitet,genomgående är attav
fallet kan detså inte blirOmvinstberäkningar. attkorrekta antas

skattskyldiga kommerdetilläggsuppgifterna frånoch attändrings-
önskademedförai sin tordeantal, vilketuppgå till attturstortett

rättssäkerhetssynpunktFråntill stånd.kommereffektivitetsvinster inte
innehålleruppgifternatillfredsställandehellergivetvis intedetär om

inteenskildedenöverbeskattningmedförfelaktigheter omsom
utgångs-rättelse. Eninoch lämnarvinstberäkningenkontrollerar en

kandetsåledesbörkontrolluppgiftssystempunkt vid val attvaraav
vinstuppgifterkorrektaför ickeriskensådantutformas på sätt attett

minimeras.
ochhanterbartadministrativtvidare anpassatmåsteSystemet vara

samhälls-deocksåutgångspunkt börADB-användning. Entill attvara
denförochbyggaförkostnadernaekonomiska systemetatt upp

detillproportionrimligstår ihanteringenlöpande systemetav
börregleruppnå stabilain. Förgranskningskostnader attsparassom

bakomuppslutningpolitiskbredsåutformasvidare attsystemet en
åstadkommas.reglerna kan

kontroll-modeller för hurtänkbaranågraredovisasföljande ettI det
Modellerna3.3-3.6.avsnittutformasskulle kunnauppgiftssystem
bedömningsamladavyttring aktier. Envidreavinst/reaförluströr av

avsnitt 3.7.imodellerna görsav

lämnasreavinst/reaförlustKontrolluppgift3.3 avom
AktiebolagVPCVärdepapperscentralen

vinstrapportering byggerförmodellskisserasavsnitt 3.3.5I somen
kontroll-VPC lämnarAktiebolagVärdepapperscentralen VPCpå att
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uppgift reavinst/reaförlust vid avyttring aktier. I avsnittenom av
3.3.1-3.3.4 allmän bakgrund till modellen.ges en

3.3.1 Allmänt VP-systemetom

Huvuddelen aktiehanteringen den svenska aktiemarknaden skerav
i kontobaserat värdepapperssystem, VP-systemet, vilket handhasett av
VPC. Systemet bygger på aktiekontolagen 1989:827, AKL, och
innebär de rättsverkningar tidigare förbundna medatt som var
besittningen själva värdepapperet i stället har knutits till registre-av
ringen konto. För rättigheter har registrerats enligtett som
aktiekontolagen får inte utfärdas något dokument kap.1 3 § AKL.
Systemet följaktligen "papperslöst.är

VPC har för närvarande monopol det gäller kontoföringnär av
dematerialiserade instrument. Det således endastär registreringgenom
hos VPC några underliggande finansiella instrument iutansom man
dokumentform kan uppnå de rättsverkningar enligt vanligasom
civilrättsliga principer förenade innehavmed sådanaär instrument.av

Samtliga svenska börsbolag s.k. avstämningsbolag, vilketär bl.a.
innebär aktier och vissa aktierelaterade instrument bolagen haratt som

registrerade i VP-systemet se kap.är 1 2 § AKL. finnsDetgett ut
500 avstänmingsbolag. dessaAv 200 börsnoterade härär ica ca

landet.
Pâ begäran svensk fysisk eller juridisk utav en person som ger

ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning såsom t.ex.
obligationslån och statsskuldväxlar registreras också dessa i VP-

9 kap. 1 § AKL. Stora delar den svenska obligation.:-systemet av
och penningmarknaden hanteras inom VP-systemet. Däremotnumera
hanteras inte derivatmarknaden marknaden för terminer och optioner
hos VPC.

3.3.2 Närmare aktiekontolagenom

Reglerna kontohållningen hos VPC finns i aktiekontolagen. Förom
avstämningsbolag enligt aktiebolagslagen 1975:1385, ABL, försäk-
ringsrörelselagen 1982:713 och bankaktiebolagslagen 1987:618
skall finnas avstämningsregister kap.1 §1 AKL. I registret registre-

aktier i avstänmingsbolag. Bestämmelserna i aktiekontolagenras om
aktier skall tillämpas också på vissa rättigheter i avstämningsbolag,
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kap.fondemission aktier 1i ellerdeltabl.a. företrädesrätt att avny-
§ AKL.2

definansiella instrumentvilka andraregleras änI 9 kap. AKL som
tillReglernaregistreras i VP-systemet.kan ärhar nämnts somnu

i avstänmingsbolag integäller för aktiervadskillnad från som
på begäran emittent.sker endastregistreringtvingande utan enav

skuldförbindelsersikte ensidigaförsta handBestämmelserna itar
rättighetervissa andragälleromsättning,avsedda för allmän ävenmen

kap. §AKL.9 1se
och aktiekontonjournalbestår dagligavstämningsregisterEtt av en
aktier iför sinaaktieägare skallVarje§ AKL.2 kap. 1 ett av-

aktiernainteflera aktiekonton, ärellerstämningsbolag ha ett om
aktiekonto registrerasPå§ AKL.2 kap. 2förvaltarregistrerade ett

aktieroch slagaktieinnehavets storlekaktieägarensbl.a. avnanm,
inteförvaltarregistrerade registrerasOm aktierna3 § AKL. är2 kap.

förvaltande institutetdetstället registrerasIi VP-systemet.aktieägaren
beträffande konto-finnsbestämmelserMotsvarandeAKL.8 kap. 3 §

Båda dessakap. AKL.aktier 9seandra värdepapperföringen änav
skuldförbindelser,föraktiekonton och kontonkonton, dvs.typer av

iåterfinns dock intevp-konton. Dennabrukar benämnas term
lagtexten.

kontofö-innehavetändringar i görsRegistreringen ettavm.m.av
andrabanker ochfrämstinstitut fungerarsådanainstitut. Somrande

VPCgällerapril 1996 avgörden lvärdepappersinstitut. Fr.o.m. att
AKL.kap. §institut 3 lkontoförandehar rätt att varasomvem

institutkontoförandetillståndmeddeladesTidigare att avvara
Finansinspektionen.

beträffanderegistreringsåtgärderskall vidtakontoförande institutEtt
detinnebär detpraktikenIdet harkonto attdet öppnat.som

journalen.den dagligaanteckning iinstitutetkontoförande gör en
på vp-kontotanteckning närfullföljs sedanRegistreringen genom en

Ocksåuppfyllts.harregistreringsåtgärdenförvillkor annatsamtliga
beträffande kontotregistreringsåtgärdvidtafårkontoförande institut

fullmaktlämnateller denneför aktieägarenfördelåtgärden tillärom
tillharkontoförande institut rättAKL. Ettkap. §till institutet 4 1

behörigtinstitutetbeträffande vilka äri de kontoninsyn endast att
insynRätten till§ AKL.enligt 4 kap. 1registreringsåtgärdervidta
skallför institutetbehövasskallinsynendessutombegränsas attattav

2 §behörighet 5 kap.för sinuppdrag inomkunna fullgöra ett ramen
AKL.

67



Kontrolluppgzft reavinst eller reaförlustom SOU 1997:27

3.3.3 vp-kontonNågra uppgifter om

Vid årsskiftet 1995/96 uppgick antalet vp-konton till 3,35 miljoner.
Antalet innehavare vp-konton 2,92 miljoner, dvs. i genomsnittav var
1,15 vp-konton innehavare.per

Det sammanlagda värdet på innehavet på de olika kontona såväl
aktie- ränteinstrument 3 000 miljarder kr. Hälften dettasom var av
belopp, 400-1l 600 miljarder kr, hänförligt till förvaltarregi-ca var

finansiellastrerade instrument. Antalet förvaltarregistrerade depåer
uppgick till 250 000.ca

3.3.4 VPC:s kontrolluppgiftsskyldighet m.m.

VPC sköter bl.a. distributionen utdelning till aktieägarna i avstäm-av
ningsbolag, 3 kap. 8 § tredje stycket ABL. För närvarande gällerse

den utdelning på aktier i avstämningsbolagatt skall hosmottarsom
kontoförande institut anmäla bosättning/fast driftställe föreliggerom
i Sverige. Om så inte har skett skall VPC enligt kupongskattelagen
1970:624 innehålla kupongskatt utdelningen.

Kontrolluppgifter aktieinnehav vid kalenderårets utgångom resp.
utbetald utdelning till den del den skattepliktig lämnasär VPCav
eller, i förekommande fall, förvaltaren kap.3 27 § LSK. Enligtav
3 § 2 tredje stycket och 39 § 3 uppbördslagenmom. mom.
1953:272, UBL, skall preliminär A-skatt, med vissa undantag,
innehållas bl.a. för sådan utdelning lämnas till fysiskasom personer
och dödsbon i och för vilken kontrolluppgift lämnas enligtpengar
3 kap. 27 § LSK. VPC innehåller således preliminär A-skatt på utsänd
utdelning.

Bestämmelsen i 3 kap. 32 § LSK kontrolluppgift vid avyttringc om
finansiella instrument blir aldrig aktuell för VPC:s del, eftersomav

VPC inte något värdepappersinstitutär och inte heller upprättar
avräkningsnota.

3.3.5 Modell för vinstrapportering

För närvarande innehåller vp-kontona inte några uppgifter om
anskaffningsvärden för finansiellade instrument finns registreradesom

framgåri Av VP-systemet inte heller innehavet på desystemet. om

l Uppgifterna har lämnats Svenska Fondhandlareföreningen.av
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Påbenefikt förvärv.ellersin grund iolika kontona har oneröst ettett
huruvidaalltid utläsaintekanmotsvarande ettsätt systemetman av

överlåtelsegrund ikonto har sininnehav påförändrat ett somen
detgår inteeller ej, dvs. det ärreavinstbeskattningutlöser att se om

gåva ellerförsäljning, byte,fråga arv.om
möjligt för VPCnärvarande inteförmedför det ärDetta attatt

devid avyttringreavinst/reaförlustkontrolluppgiftlämna avom
Förregistrerade i VP-systemet.finnsfinansiella instrument attsom

uppgiftermedkompletterasbli möjligt krävsskalldetta systemetatt
vilkenavyttringersättning viduppburenanskaffningsvärden, samtom

fallet.i det enskildafrågaöverlåtelse detförvärv eller ärtyp omav
uppgifterinnehållaskallVP-systemetbestämmelseEn att somom

vidreavinst/reaförlustkontrolluppgiftför VPC lämnamöjliggör att om
kap. 3 § AKL,in i 2kunnaaktier skulleavyttring tast.ex. somav

i aktiekonto.skallvadinnehåller regler ettangessomom
registreringvidinnebäraskulle bl.a.bestämmelsesådanEn att

också skeregistreringinnehavsförändring skallvp-konto avett enav
medförvärvetavyttringenvidersättningöverenskommen resp.

kostnader.liknandeförsäljningsprovision ochtillhänsyn tagen
9 § lagenEnligt 3 kap.avräkningsnota.frånkan hämtasUppgifterna

vidalltidavräkningsnotaskall upprättasvärdepappersrörelse enom
2.4.2.jfr avsnittfinansiella instrumenteller byteförsäljningköp, av

bemyndiganderegeringensmed stödharFinansinspektionen av
1995:59, 8 kap..FFFSavräkningsnotaföreskriftermeddelat om

uppgift bl.a.innehållaavräkningsnotaskallföreskrifternaEnligt om
dagorganisationsnummer,elleradress,avtalsparternas person-nanm,

instrumentfinansielltvilkettransaktionsslag, omsatts,avslut,för som
vilkettillellerkurs räntanominellt beloppellerantal omsatts,som

har upprättatlikviddagavslut skett, notan.samt vem som
harinstitutkontoförandeskall det3.3.2i avsnittSom nämnts som
detsåvittregistreringsåtgärdervidtaocksåvp-kontoöppnat avserett

registreringsåtgärdervidtafårkontoförande institutAndrakontot.
för aktieägarenfördeltillåtgärdenendast ärbeträffande kontot om

AKL.kap. 1 §institutet se 4fullmakt tillhar lämnateller denne
värdepappersinstitutdetregelaktier sker iFörsäljningar genomav

harinstitutdvs. det öppnathos VPCkontoförande institutär somsom
kontoförandedetfallsådanaI upprättaraktuella vp-kontot.det

registreradärför kunnaoch tordeockså avräkningsnotainstitutet
innehavs-samtidigtnettoersättninguppgiftavräkningsnotans somom

förändringen.
finansielltavyttringenhindraringetvisserligen ettDet är att avsom

värdepappersinstitut det äränombesörjsinstrument ett annat somav
värdepap-det dettaförhållandesådantVPC. Vid ärkontoförande hos
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persinstitut avräkningsnotaupprättar och det kontoförandesom
institutet saknar följaktligen uppgift nettolikviden. Det värdepap-om
persinstitut handhar försäljning aktier för vilka det inte ärsom av
kontoförande institut har dock i praktiken alltid fullmakt genomföraatt
försäljningen. Fullmakten registreras i VP-systemet. Det innebär att
institutet också fâr vidta registreringsåtgärder beträffande kontot se
4 kap. § AKL. Något1 problem med registrera nettoersättningenatt
samtidigt innehavsförändringen uppkommer således inte heller isom
dessa fall.

När det gäller köp aktier det inte ovanligtär att ettav amiat
värdepappersinstitut det kontoförandeän institutet ombesörjer köpet.

institutetDet registrerar också innehavsförändringen köparens vp-
konto, det inte kontoförande institut såvittär det kontot.trots att avser
Att det möjligt följer 4 kap.är 1 § AKL åtgärden till fördel förärav
alaieägaren. Inte heller vid köp uppkommer det således några
problem det värdepappersinstitut avräkningsnota inteupprättarom som

kontoförande institut såvittär det aktuella kontot. Uppgiftavser om
anskaffningskostnaden kan ändå registreras samtidigt innehavs-som
förändringen.

Vad beträffar överföringar mellan olika konton inte har sinsom
grund i sådan överlåtelse medför avräkningsnota skallattsom

bör det åligga det kontoförandeupprättas, institutet vid registre-att
ringen innehavsförändringen också vilken överlåtelsetypav ange av

förvärv det fråga givetvis under förutsättningär institutetattresp. om
har kännedom härom, vilket inte alltid fallet. Härigenom VPCär ges
möjlighet skilja fallde då överlåtelsen inte utlöser reavinstbe-att ut en
skattning. Vid beneñka förvärv såsom och gåva krävsarv m.m.
dessutom överföring den tidigare anskaffningsvärdeägarens tillav

Motsvarande gäller aktieinnehavares överföringarmottagaren. en
mellan vp-konton eller mellan depå och vp-konto.egetegna

För VPC skall kunna lämna kontrolluppgift reavinstatt om resp.
reaförlust vid avyttring aktier i avstänmingsbolag krävsav om-
vinsten skall beräknas enligt genomsnittsmetoden haratt man-
tillgång till de avyttrade aktiernas skattemässiga anskaffningsvärde.
Detta värde påverkas anskaffningskostnaden för de aktierav av samma
slag och ingår eller tidigare har ingått i innehavet jfr avsnittsort som
2.2.

Med den modell har skisserats dvs. uppgiftattsom ovan om-
ersättning hämtas från avräkningsnota kommer löpandesystemet att-
tillföras uppgifter anskaffningskostnader för de aktierom som
registreras i Som finns detnämnts emellertid försystemet. ovan
närvarande inte nâgra sådana uppgifter i VP-systemet. Problem
kommer därför uppkomma vid reavinstberäkningen sådanaatt
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kontrolluppgiftsskyl-reglernaharskattskyldige närdenaktier omsom
föranskaffningskostnadenfaktiskadenskallkraft. Hurträder idighet

fastställasaktiersådana
kontrolluppgiftsskyl-reglernafannsproblem närMotsvarande om

deteftersominfördes,värdepappersfondandelavyttringviddighet av
uppgiftermedräknaanledning attfannsandelaräldre attbeträffande

ellersaknadesfallmångaianskaffningskostnadenfaktiskadenom
f..271994/95:209fram sekundesvårighetmed s.endast tas prop.
s.k.schablonvärde ettpåbyggervaldes ettattlösningDen som

andelarföranskaffningsvärdeanvändas somfårstickvärde som
intedockgällerschablonDenna1995.januariden 1föreförvärvats

förvärvatsallemansfondandel iallemansfond. Föri somandelarför
avsnittschablonregel,särskilddetfinns1991januari seföre den 1 en

redovis-intehindrardedvs.fakultativa,Schablonreglema enär2.2.
anskaffningsvärdena.verkligadening av

reavinstkontrolluppgifterlämna resp.skall kunnaVPC omFör att
motsvarandenödvändigtdetaktier attäldre ärpåreaförlust man

reavinstberäkningen.vidstickvärdeutnyttjafår ettsätt
kontrolluppgiftsskyldighetmedproblemgrundläggande omEtt en

hurgenomsnittsmetoden ärenligtberäknatsreavinst/reaförlust som
förkrävsuppgiftersamtligatilltillgångskall somuppgiftslämnaren

känne-Genomsnittsmetoden förutsättervinstberäkning.korrekten
aktiersamtligaanskaffningskostnad för avskattskyldigesdendom om

innehavet.ingått ihartidigareelleringårochslag sort somsamma
vp-kontonolikaslagaktierkan haskattskyldigeDen sammaav

kunnaskallvinstberäkningkorrektFörAKL.2 §kap.2 attse en
samtligaskattskyldigesdenpåinnehavetdärförgenomföras krävs att

påinnehavettillinskränksvinstberäkningenOmbeaktas.vp-konton
äldreföraskattskyldigedenför attdetenskilt konto utrymmeett ger

olikaaktieägaresEftersomkonton.skilda vp-tillaktier enyngreresp.
samordningbörADB-systemregistrerade inom enfinnskonton samma

VPC börhinder.oöverstigligaintedock mötakontonaolikadeav
påinnehavetpåbaseradvinstberäkninggenomförakunnasåledes en

har.skattskyldigvp-kontonsamtliga ensom
tordevp-kontonfleraharskattskyldigedenmedproblemetOm att

svåraredet attsvårigheter,alltför syneslösas storakunna utan
skattskyldigedenfall dådevinstberäkning ikorrektgenomföra en

Vidslag.aktierförvaltarregistrerade sammainnehar avockså
registreradaktieägarenintenämntsförvaltarregistrering är, ovan,som

förvaltaren.VP-systemeti utan
förvaltar-dels ärslagaktier somaktieägaren ägerOm sammaav

samord-tekniskvp-konto ärpåregistreradedels eget enregistrerade,
korrektförföremålbliskall kunnaaktierna ennödvändigning om
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genomsnittsberäkning. I praktiken innebär det VPC måste haatt
tillgång till de uppgifter innehav och anskaffningsvärden finnsom som
registrerade hos förvaltaren. En lösning på detta problem skulle kunna

förvaltarna åläggs kontinuerligtatt lämna dennavara att ut typ av
uppgifter till VPC eller VPC ständigt uppkopplatatt är on-line till
förvaltarnas register. Härvid kan enligt 8 kap. 8 §noteras AKLatt
skall förvaltare lämna uppgifter till VPC de aktieägareen om vars
aktier han förvaltar det begärs. Uppgift skall bl.a. lärrmasom om
aktieägamas och det antal aktier olika slag varjenanm av som
aktieägare Bestämmelsenäger. har sin bakgrund i aktiebolagatt ett

ha berättigat intresse få kännedomett samtligaanses sinaatt om
aktieägare se 1988/892152 123.prop. s.

Också i de fall den skattskyldige endast har förvaltarregistrerade
aktier krävs det med denna modell VPC får tillgång till förvaltarnasatt
uppgifter för VPC skall kunna lämna kontrolluppgiftatt reavinstom

reaförlust. Det kan härvid värdepappersinstitutenresp. harnoteras att
sinsemellan betydande olikheter i datasystemen för depåhanteringen.

Det bör i sammanhanget slutligen framhållas motsvarandeatt
problem skulle uppkomma även genomsnittsmetoden tillövergavsom
förmån för aktie-för-alaie metoden. För det skall möjligtatt attvara
automatiskt fastställa vilken aktie visst innehav har såltsettur som
krävs aktie-för-aktie metoden kombinerasatt med först-in-först-ut
principen eller någon liknande princip jfr avsnitt 2.3.4. I de fallovan
den skattskyldige har aktier slag och både påsortav samma eget vp-
konto och i depå eller i olika depåer skulle det således krävas en
teknisk samordning mellan VPC och de olika värdepappersinstituten
för fastställa vilken aktie haratt avyttrats.som

3.4 Kontrolluppgift reavinst/reaförlust lämnasom av
VPC och förvaltare

Den skisserade modellen innebär det alltid VPCär skallattovan som
lämna kontrolluppgift reavinst/reaförlust vid avyttring aktier iom av
avstänmingsbolag. En modifiering denna modell skulle kunnaav vara

kontrolluppgift i vissa fall förvaltarregistreringatt i stället lämnasav
förvaltaren.av

I de fall dä aktieägaren aktieräger slag dels ärav samma som
registrerade på vp-konto, dels förvaltarregistreradeäreget och det
förvaltande institutet avräkningsnotaupprättar i anledning avyttringav

det ligga till handsnärmast institutet också lämnar kontroll-attsynes
uppgift försäljningsresultatet. Detsamma gäller den skattskyl-om om
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vinstbe-korrektaktier. Förförvaltarregistreradehardige bara att en
emellertidförstnämnda fallet krävsi detskall kunnaräkning attgöras

finnstill de uppgiftertillgångförvaltande institutet hardet som
uppgifteraktieinnehav dvs.enskildesVPC denregistrerade hos om

har diskuterats ovan.enligt den ordningregistrerade som
denuppkommervinstberäkningenmedYtterligare problem om

förvaltare. Fördepå olikaslag i hosaktierskattskyldige har sammaav
sådana fall krävskunna iskallkorrekt vinstberäkning göras attatt en

reavinst/reaförlustkontrolluppgiftförvaltare skall lämnaden omsom
praktikenförvaltaren. Ihos den andraockså till uppgiftertillgånghar

direktmåste havärdepappersinstitutenolikainnebära detorde det att
bl.a.Frånområde.ADB-register dettatill varandrasåtkomst

Bankernamotstånd.tänkaskan dettaintegritetsskyddssynpunkt möta
sinauppgifterlämnaintresseradehellertorde inte utatt omavvara

i institutensolikheternaDärtill kommertill konkurrenter.kunder
datasystem.

lämnasreavinst/reaförlustKontrolluppgift3.5 om

värdepappersinstitut upprättardet somav
avräkningsnota

kontrolluppgifttaxering1997 årsskall fr.o.m.Som tidigare nämnts
detlämnasfinansiella instrumentandraaktier ochavyttring avavom

skallavyttringen upprättaanledningmedvärdepappersinstitut avsom
värdepappersrörelse. Kon-§ lagenenligt kap. 9avräkningsnota 3 om

överenskommitsersättningdenbl.a.trolluppgiften skall ta somupp
3 kap.försäljningsprovisionavdrag föravyttringen eftervid m.m.

32 § LSK.c
kontrollupp-skall länmafråganlösning påtänkbarEn om vem som

värdepappersinstitutdetaktierreavinst/reaförlust ärgift att somom
uppkommenuppgiftockså lämnaravräkningsnotaupprättar om

reavinst/reaförlust.
fallsamtligaiskall kunnavinstberäkning göraskorrektFör att en
påslag ochaktieraktieägaren hari de fall sortdvs. även sammaav

skall lämnavärdepappersinstitutdock dethåll krävs att somannat
från iskillnadtillregister somVPC:stillgång både tilluppgift har

i avsnittanförtsvadenlighet meduppgifter iinnehålladag måste som
frågadetregister omvärdepappersinstituts äroch till andra3.3.5 om

aktier.förvaltarregistrerade
integritetssyn-frånkritik bl.a.förutsessådan ordning kan mötaEn

värdepappersinstitutandrabanker ochtordepunkt. Som antytts ovan
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ställa sig avvisande till lämna uppgifter sina kunder tillatt ut om
konkurrerande institut.

3.6 Kontrolluppgift reavinst/reaförlust lämnasom
VPC förvaltare utifrånoch begränsadav en

genomsnittsberäkning

Som framgått finns det grundläggande problem medettovan en
kontrolluppgiftsskyldighet reavinst/reaförlust beräknats enligtom som
genomsnittsmetoden: Hur skall uppgiftslämnaren tillgång till

uppgiftersamtliga krävs för korrekt vinstberäkningsom en
Enligt de modeller har måste VPC och depresenteratssom ovan

olika värdepappersinstituten inhämta uppgifter från varandra. Detta
oundvikligt korrekt kontrolluppgift reavinst/reaförlustsynes om en om

alltid skall kunna länmas.
Ett alternativ till dessa modeller skulle kunna VPCattvara resp.

förvaltare genomsnittsberäkning baserad endast på de aktiergör en
aktieägaren har registrerade vp-konto i depå hossom resp.

förvaltaren. Har aktieägare sålt aktier finns registrerade i hansen som
pä vp-konto VPC vinstberäkning grundad endast pågörettnamn en

det aktieinnehav den skattskyldige har registrerat i VP-systemet.som
Hänsyn inte till aktieägaren också har förvaltarregistreradetas om
aktier slag och Om det förvaltarregistrerade aktierärsort.av samma

säljs beräknar förvaltaren motsvarande det genomsnittligasättsom
anskaffningsvärdet med utgångspunkt endast i de aktier slagav samma
och finns funnitsoch har registrerade hos honom. Modellensort som
förutsätter givetvis VPC, till skillnad från harvad gäller i dag,att som
tillgång till uppgifter angående anskaffningsvärden Dessa uppgifteretc.
får tillföras VPC enligt den modell har skisserats i avsnitt 3.3.5.som

Fördelen med denna modell VPC och de olika värdepappers-är att
instituten inte behöver frånhämta in uppgifter varandra för kunnaatt
lämna kontrolluppgift reavinst/reaförlust.om

Nackdelen självfallet kontrolluppgiften inte kommerär att att
innehålla uppgiftkorrekt i de fall den skattskyldige har aktieren av

slag och registrerade hos någon uppgiftsläm-änsortsamma annan
Om inte de materiella reglerna ändras medför kontrollupp-naren. en

giftsskyldighet baseras begränsad genornsnittsberäkning attsom en
den skattskyldige inte kan lita kontrolluppgiftenpå i de fall han har
aktier slag de i depå hosavyttrade eller registreradeav samma som
någon uppgiftslänmaren. För den skattskyldige skallän attannan
kunna lämna riktig självdeklaration i sådana fall krävs han göratten
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anskaffningskostnadernatillvarvid hänsynvinstberäkning, tasegenen
slag ochaktierför samtliga sort.av samma

materielladeoch för sig lösasproblem kan iDetta attgenom
så bestämmelser-ändrasförsta stycket SIL§ 2reglerna i 27 attmom.

lösningsådangenomsnittsberäkning. Enbegränsadtillåter gerna en
denskatteplanering,förvisstdock t.ex. attett utrymme genom

skilda depáer.aktier tillskattskyldige för äldre yngreresp.
harenskildså vanligtemellertid intetordeDet att personenvara

vp-konto ochbåderegistreradeslag ochaktier egetsortsammaav
olikai depå hosslageller aktierförvaltarei depå hos sammaaven

aktieägarnatiouppgift det mindreEnligtförvaltare. änär procent av
delbetydligtdockdepå. Det störreaktier ihar är avensom

iredovisatsuppgifter hari depå.ligger Deaktieinnehavet somsom
aktieinne-totalahälften detdet kantyder påavsnitt 3.3.3 att avvara

liggerinnehav,och fysiskabåde juridiskahavet, dvs. sompersoners
i depå.

haraktieinnehavarna intedelenövervägandeden heltEftersom av
lösaför sig möjligtdärför i ochdeti depåsina aktier attsynes

Enligtvinstberäkning följandekorrekt sätt.medproblemet en
årets slutaktieinnehav vidkontrolluppgiftskallLSKkap. 27 §3 om

skatte-institut. innebärförvaltande DetVPC ellerlämnas attavav
ochslaghar aktierskattskyldigfallmyndigheten i de av sammaen

uppgift detta. Omdepå fåroch ivp-kontobåde eget mansort om
kankontrolluppgiftsskyldighetmodellen förskisseradeväljer den ovan

dvs.särskild utredningskattemyndighetentänka sig göratt enman
i de fallskattskyldigeuppgifter från denkompletterandebegär in man

reavinst/reaförlust vid avyttringkontrolluppgifterhållit dels avomen
visar denaktieinnehavkontrolluppgiftaktier, dels attsomomen

konto.slagaktierinneharskattskyldige annatettsammaav
förtrycksdessa fallIvinstberäkningkorrektDärefter kan göras.en

deklarationsblanketten.kontrolluppgiften reavinstalltså inte om
medsyftenamånstrider dock i visslösningDenna mot ett av

framstårdeklarationsförfarandet. Detförenklakontrolluppgiften att
deninnebärordningmedönskvärthellerinte attsomensom
denhan inteskattetilläggbli påförd rättarriskerarskattskyldige att om

kontrolluppgiften.framgårreaförlustelleruppgift reavinst avsomom

överväganden3.7

före-gjorts imodeller hartänkbaraolikagenomgångDen somav
någon in-svårt finnadethandenavsnitt vid ärgående attattger

kontrolluppgiftsskyldighetutformningsjälvklarvändningsfri och av en
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avseende reavinst reaförlust vid avyttring aktier. Det finnsresp. av
enligt utredningens mening inte något problemfritt alternativ om
vinstberäkningen skall baseras genomsnittsmetoden. Som fram-
hâllits skulle inte heller övergång till aktie-för-aktie metodenovan en
lösa dessa problem.

De första modellerna redovisade i avsnitt 3.3-3.5 har dettre
de förutsätter VPC och de olika värdepappersinstitu-gemensamt att att

inhämtar uppgifter från varandra angående aktieinnehav,ten an-
skaffningsvärden Alla modellerna förutsätter också dettre attm.m.
nuvarande VP-systemet tillförs uppgifter bl.a. angående anskaffnings-
värden. Skillnaden mellan de olika metoderna ligger främst i vem som
skall lämna kontrolluppgift.

Fördelen med dessa metoder den kontrolluppgift reavinstär att om
reaförlust lämnas till skattemyndigheterna baseras påresp. som en

korrekt tillämpning nuvarande huvudregel för vinstberäkning vidav
avyttring aktier; dvs. genomsnittsmetoden. Kontrolluppgiftenav
kommer således redovisa den verkliga vinsten.att

Nackdelen med metoderna densamma förutsätt-är som en av
ningarna för metodernas tillämpning, nämligen VPC och olikadeatt
värdepappersinstituten i vissa fall måste inhämta uppgifter från

för fåvarandra tillräcklig information för kunna räknaatt att ut en
korrekt reavinst reaförlust. En sådan ordning skulle i praktikenresp.
innebära banker och andra berörda blev lämnaatt tvungna att ut
information sina kunder till konkurrerande institut. Underom
utredningsarbetet har framkommit både VPC och bankerna starktäratt
kritiska sådan ordning. Härvid bör också framhållas VPCmot atten
betraktas konkurrent till värdepappersinstituten det gällernärsom en
clearing- och avvecklingstjänster.

I sammanhanget kan visserligen begränsadnoteras att en upp-
giftsskyldighet konkurrerande institut gäller för banker m.fl.gentemot
fr.o.m. 1997 års taxering. 3 kap. 32 § LSK har kompletterats meda

bestämmelse innebär andel i värdepappersfond äratten som om en en
förvaltarregistrerad skall förvaltaren lämna fondbolaget uppgifterde

anskaffningsvärden bolaget behöver för kunna lämnaattom m.m. som
Ändringenfullständig kontrolluppgift jfr avsnitt 2.4.1. ärovan en

följd det i 31 § lagen värdepappersfonder har införtsattav om en
möjlighet till förvaltarregistrering andelar i värdepappersfonderav
prop. 1995/96:50, bet. NU11, rskr. 180, SFS 1996:182.

I remissyttrande förslaget till ändring i kap.3 32 § LSKöver a
anförde Fondbolagens Förening lösning innebäratt atten som
förvaltaren lämnar uppgifter anskaffningsvärden tillom m.m.
fondbolaget otänkbar. En sådan uppgiftsskyldighet skulle enligtär
föreningen i praktiken innebära banker lämnade informationatt t.ex.
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skulleförhållanden, vilketsina kunders ekonomiskatill varandra om
1995/96:50 125.gällande sekretessfrån seett avsteg s.prop.vara

angelägetnämnda proposition detframhöll iRegeringen är attatt
ocksåliggereffektivt möjligt och detuppgiftslämnandet blir så attsom

avseendekontrolluppgiftenintresseenskilde fondspararensi den att
detansåg därförkorrekt. Regeringenreaförlust blirreavinst attresp.

positivställa sigenskilde kanför uppfattningen denfinns fog antasatt
till fondbolaget. Denfrån förvaltarenuppgifter lämnasdessatill att

därförhadeFöreningframförts från Fondbolagensinvändning som
lösning därEn alternativuppfattning mindre tyngd.enligt regeringens

dennainnehav ansågsendast vissakontrolluppgiften baseras mot
Riksdagen1995/96:50 125.tilltalandemindre prop.bakgrund s.som

propositionen.framgåttbiföll, ovan,som
avyttringreavinst/reaförlust vidkontrolluppgiftsskyldighetEn om

vinstberäkninguppgiftslämnareninnebär göraktier att ensomav
uppgiftslämnaren iskulle krävagenomsnittsmetodengrundad att

ochslagaktierskattskyldige harfall densamtliga de sortsammaav
hos någonregistrerade ändepå elleravyttrade ide annansom

antalet aktierinnehavuppgifter dettainhämtadeuppgiftslämnaren om
redafåskall kunnauppgiftslämnarenanskaffningsvärden. Föroch att

slag ochaktierskattskyldige har annatden sortatt sammaav
upplyserskattskyldigedenkrävasskulle det vidarehåll att upp-

uppgiftslämnarenförhållande eller gördettagiftslämnaren att egnaom
VPC.värdepappersinstitut ellerandrakontroller hos

betydligtordningframstår sådanmeningutredningensEnligt somen
års1997fr.o.m.uppgiftsskyldighetdenlångtgående än sommer

andelfalli defondbolagetförvaltareförtaxering gäller gentemot en
tillMed hänsynförvaltarregistrerad.värdepappersfondi ären

börlinjerlösning efter dessatillinställningoch VPC:sbankernas en
avsnitt 3.3-3.5ihar redovisatsalternativdedärför inget somav

fråga.ikomma
kontroll-innebäralternativharavsnitt 3.6I attpresenterats ett som

utifrånförvaltareochVPCreavinst/reaförlust lämnasuppgift avom
modellmed dennaFördelen ärgenomsnittsberäkning.begränsad atten

inhämtainte behövervärdepappersinstitutenolikaoch deVPC
kontrolluppgiftlämnaför kunnafrån varandrauppgifter att om

medfinnsdet problemsåledesundvikerreavinst/reaförlust. Man som
tidigaresådan modellmedNackdelen är,modellerna.de andra somen

innehållakommerkontrolluppgiften inteframhállits,har att enatt
slagskattskyldige har aktierfall denuppgift i dekorrekt sammaav

deuppgiftslämnaren omnågonregistrerade hos änoch sort annan
ändras.reglerna intemateriella
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Som anförts avsnitt 3.2 bör utgångspunkt vid valovan en av
kontrolluppgiftssystem det kan utformas på sådant sättatt ett attvara
risken för icke korrekta vinstuppgifter minimeras. En ordning som
innebär kontrolluppgift reavinst/reaförlust lämnas utifrånatt om en
begränsad genomsnittsberäkning bör därför enligt utredningens mening
införas endast sådan fullständig lösning behandlas i nästaom en som
avsnitt inte kan uppnås.

Om inte heller kontrolluppgiftsskyldighet baserad be-en en
gränsad genomsnittsberäkning möjlig införa hänvisadärattanses man
till utnyttja schablonanskaffningsvärdemetoden för vinstatt att ange
dvs. 80 % nettoförsäljningslikviden. En sådan lösning bör dockav
enligt utredningens mening komma i fråga först i sista hand.

Mot denna bakgrund har utredningen valt inrikta sig påatt en
lösning innebär Skattemyndigheten vinstberäkningen.görattsom
Utredningens förslag redovisas i avsnitt.nästa
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Vinstberäkningen4 görs av

Skattemyndigheten

Inledning4. 1

i före-har diskuteratsdäravoch variantermodellerolikaDe som
reavinst/reaförlustkontrolluppgiftpåavsnitt byggergående att om
värdepappersinsti-eller berördaVPCSkattemyndighetentilllänmas av

karaktär skattemyn-sådani principUppgifterna skall atttut. vara av
taxeringgrund fördem tillbearbetning kan lägganågondigheten utan

Vinstberäkningensjälvdeklarationema. görsförtrycka democh
uppgiftslämnaren.således av

självskatteförvaltningenmodelleralternativ till dessa ärEtt att
försäljning,innehav,uppgifterutifrånvinsten/förlustenberäknar om

och värdepappers-VPClämnasvid avyttringersättning etc., avsom
uppgiftslämnarenenskildebehöver denmodellEnligt dennainstituten.

sammanställerSkattemyndighetenvinstberäkning,någoninte göra utan
hjälpreavinsten/reaförlusten medoch beräknaruppgifternade olika av

framgåttSomskatteförvaltningen.inomcentralt ADB-system avett
föreslåförslutligenutredningenavsnitt harföregående attstannat en

modell.sådan
deVPC ochundvikersådan lösningmedfördel ärEn attatt manen

varandrafrånuppgifterinbehöver hämtavärdepappersinstitutenolika
såledesmöjliggörvinstberäkning. Systemetkorrektför göra enatt en

depåer,ocholika vp-kontonmellansamordningteknisk personsen
varandrastillgång tillbehöverbankerVPC och etc.utan att

medförnackdelardeinte harförslagetinnebärregister. Det att som
väljas.inte bör3.3-3.5i avsnittredovisatsharmodellerdeatt som

harmodelldenskillnad fråntillocksåmöjliggörFörslaget som-
denpåkan baserasVinstberäkningen3.6avsnittskisserats i att-

haraktiedeninnehavskattskyldiges totala avyttrats.typ somavav
VP-utfominingennuvarandedenvidareFörslaget innebär att av

ändras.behöverintesystemet
föreslagnadetbeskrivningföljandedet närmareI avenges

systemet.
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4.2 Systemets huvuddrag

Förslag: Vid fysiska och dödsbons avyttring mark-personers av
nadsnoterade aktier beräknar Skattemyndigheten reavinst/reaförlust

grundval lärrmade kontrolluppgifter.av
Kontrolluppgift skall lämnas förvärv och avyttring mark-om av

nadsnoterade aktier. Kontrolluppgiften lämnas det värdepap-av
persinstitut med anledning transaktionen skall upprättasom av
avräkningsnota enligt 3 kap. 9 § lagen värdepappersrörelse.om
Kontrolluppgiften skall den ersättning överenskommitsta upp som
vid förvärvet avyttringen, antalet aktier, slag ochomsattaresp.

tidpunkten för transaktionen.sort samt
Kontrolluppgiften lämnas två månader efter detsenast att trans-

aktionen har ägt rum.

4.2.1 Vilka aktier skall omfattas av
systemet

Systemet skall beräkna reavinst/reaförlust vid avyttring marknads-av
noterade aktier. Det innebär i huvudsak kommeratt systemet att
omfatta aktier i avstänmingsbolag, dvs. aktier registrerade iärsom
VP-systemet.

Förutom aktier i svenska aktiebolag skall också omfattasystemet
utländska aktier, de marknadsnoterade.ärom

Systemet kommer vidare omfatta marknadsnoterade depåbevis.att
Ett depåbevis den depåbeviset harrätt ägarenrepresenterar som av

den för hans räkning förvarar aktier i utländsktgentemot ettsom
bolag, kap. §l l lagen handel med finansiella instrument.se om
Depåbeviset har i huvudsak värdepappersrättsliga egenskapersamma

aktiebrev. finnsFör närvarande tio depåbevis registreradeettsom ca
i VP-systemet.

Systemet dessutom omfattakommer andra marknadsnoteradeatt
delägarrätter såsom teckningsrätter och delrätter.

Begreppet "marknadsnoterade" finns definierat i 27 § 2 andramom.
stycket SIL.

80



skattemyndighetenVinstberäkningen görsSOU 1997:27 av

systemetomfattasskattskyldiga skallVilka4.2.2 av

ochfysiskaSverige bosattaför iVinstberäkning skall göras personer
förutomJuridiskahemmahörande här.dödsbon är personersom

påsikteinnebärDetintedödsbon berörs systemet tarattsystemet.av
kapital.inkornstslagetinkomstberäkningen i

inkornsttaxeringenbegränsningdennaAnledningen till är att av
förutom dödsbon ärjuridiskaenskilda personerresp.personer

byggerfysiskaTaxeringenpå olika attuppbyggd sätt. personerav
frågakontrollunderlag ifullständigtfår tämligenSkattemyndigheten ett

kanuppgifterDessakapitalinkomster.ochtjänsteinkomsterbådeom
tilloch läggasdeklarationsblankettenpåförtryckasutsträckningi stor

taxeringen.grund för
ochnäringsverksamhet gransknings-inkomst ärdet gällerNär av

denfrågaIuppbyggt sätt.taxeringsarbetet storaannatett om
i regelskatterättslig betydelse ägertransaktionermängd rumsomav

omfattandehamöjligtinteframstår detföretagför att enett som
arbeteSkattemyndigheternaskontrolluppgiftsskyldighet.obligatorisk

självdeklaration.företagetsprincip byggadärför imåste
lämnaskyldighetbestämmelserdehärmed attenlighet ärI om

efter dettillkommitharkapitalinkomsterkontrolluppgift attsomom
be-taxering1987 årsinfördes viddeklarationenförenkladeden

och dödsbon.fysiskagränsade till personer
skyldig-uttaladesvad närocksåkansammanhangetI noteras som
infördesutdelningarochpåpreliminär skattbetala räntorheten att

101.1990/91:5prop. s.

gottskrivitsmottagit ellerför denskall lämnasKontrolluppgifter som
hypoteksin-banker,föreskrivits i frågahar dockUndantagränta. om

stiftelserellerföreningaraktiebolag, ellerförsäkringsföretag,stitut, som
gjorts berordessa undantagAttorganisationsnummer.tilldelatshar

ochomfattandebli alltförskullekontrolluppgiftsskyldighetenatt annars
kapitalinkomsterför sinaskulle kunnaregel inteiföretag taxerasatt

Uppgiftsskyldighetenkontrolluppgifter.grundvalendast avserav
fysiskafrämstsåledes personer.

fungeraHur skall4.2.3 systemet

reavinstberäknarskattemyndigheteninnebärmodellEn resp.attsom
skatteförvaltningenhosregisterfinnsdetförutsätterreaförlust ettatt

Uppgiftaktieinnehav.skattskyldigsvarjeuppgifterinnehåller omsom
vilkasammansättningstorlek ochaktieinnehavets typerbehövs avom
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aktier, hur många anskaffningsvärdenetc., och uppburen ersättning
vid avyttring. Något sådant register ñmis inte för närvarande.

Den dag krävs Skattemyndigheten har kännedomsystemet startar att
befintliga innehav aktier. För närvarande skall kontrolluppgiftom av
innehav aktier länmas VPC eller, förekommandei fall,om av av av

det förvaltande institutet 3 kap. 27 § LSK. Kontrolluppgift skall
lämnas för fysiska Det innebär Skattemyndighetenattpersoner.
kommer ha tillgång till uppgifter fysiska innehavatt om personers av
aktier. Uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 27 § LSK omfattar dock inte
dödsbons innehav. skattemyndighetenFör skall få kännedomatt om
dessa innehav bör därför kontrolluppgiftsskyldigheten enligt 3 kap.
27 § LSK utvidgas till omfatta också dödsbons innehav aktier.att av

måsteDenna utvidgning ske innan i kraft.träder Utredningensystemet
föreslår således sådan utvidgning.en

Anskaffningsvärdet för de aktier den skattskyldige innehar vidsom
tidpunkten för kommer skattemyndigheten kunnasystemets start att
bestämma tillämpa s.k. stickvärde, avsnitt 4.5. Dettaatt ettgenom se
värde fakultativt, dvs. den skattskyldige har möjlighet redovisaär att
de verkliga anskaffningsvärdena.

skatteförvaltningensDärefter skall register löpande tillföras
från bankeruppgifter och andra värdepappersinstitut VPC. Dessasamt

uppgifter hämtas i första hand från de avräkningsnotor upprättassom
vid köp, försäljning och byte finansiella instrument. Uppgifternaav
lämnas det värdepappersinstitut har medverkat vid trans-av som
aktionen och lämnas till skatteförvaltningen två månader eftersenast
det transaktionen har Genom tidsfristen på två månaderägtatt rum.

möjlighet korrigera felaktigt upprättade avräkningsnotor innanattges
kontrolluppgiften till skattemyndigheten.lämnas Uppgifterna lämnas
på medium för automatisk databehandling.

Genom uppgifterna lämnas löpande till skatteförvaltningen underatt
beskattningsåret avviker således från kontrolluppgifts-systemet

övrigt, eftersomi nuvarande bygger på skattemyn-systemet system att
digheten gång år får in uppgifter. Den löpande rapporteringenen per

förunderlättar hanteringen skattemyndigheten och i viss mån föräven
Tidsfristenuppgiftslärrmarna. två månader det möjligt lämnagör att

uppgifterna månadsvis kontrolluppgifterna för januari månad lämnas
den 28 februari, kontrolluppgifterna för februari månad lämnas den 31

osv..mars
Uppgift avyttring marknadsnoterade aktier har skett ochattom av

vilken nettoersättning därvid har överenskommits kommersom
skattemyndigheten ha tillgång till fr.o.m. 1997 års taxeringatt genom

kontrolluppgifterde ersättning vid avyttring aktierom somav m.m.
då skall länmas enligt 3 kap. 32 § LSK. Kontrolluppgift skall lämnasc

82



skattemyndighetenVinstberäkningen görs av1997:27SOU

säljnota.avräkningsnotavärdepappersinstitut upprättardet somav
avyttradeantaletnettoersättningenKontrolluppgiften skall samtta upp

vinstberäknings-detEfterslag ochfinansiella instrument attsort.samt
enlighetstället, iuppgifter idessakraft kommerihar trättsystemet

beskattnings-löpande underlämnasharmed vad attsagts ovan,som
året.

anskaff-uppgifttillgång tillskall fåSkattemyndighetenFör omatt
skallförvärvatsden harochaktieför närningskostnaden resp.

Uppgiftaktierförvärvockså viduppgifter lämnas etc.motsvarande av
avräknings-värdepappersinstitut upprättardetlärrmasdetta somavom

omfattasåledes tillutökasUppgiftsskyldigheten attköpnota.nota
marknadsnoteradeförvärvvidbruttoersättninguppgiftockså avom

omkostnader.överenskommitsersättningden samtaktier dvs. som
beskattningsåret sättunderlöpandefullgörsUppgiftsskyldigheten

beskrivitshar ovan.som
inteinstrument upprättasfinansiellaöverlåtelsefallvissaI avav

medverkatintevärdepappersinstitutnågoteftersomavräkningsnota,
och privataförvärvbenefikabl.a.gäller avytt-transaktionen. Detvid

skallvinstberäkningssystemetföruppgifterNödvändigaringar. att
vidöverenskommitsersättningdenuppgiftsåsomfungera somom

aktienförvärvadeför denanskaffningskostnadenochöverlåtelsen om
något änpå sättlämnasfalli dessasåledes annatmåste genom

ibeskrivstillskalldetHurvärdepappersinstitut.medverkande
avsnitt 4.4.

kontrolluppgift§ LSK27enligt 3 kap.skalltidigare nämntsSom
ellerVPCutgång lämnaskalenderåretsvidaktieinnehav avavetc.om

Genombehållas.böruppgiftsskyldighet attDennainstitut.förvaltande
deSkattemyndigheten stämmainnehav kanuppgift lämnas avom

värde-falli deerhållsavyttringar ettochförvärvuppgifter somom
bl.a.betydelsehartransaktionen. Detvidmedverkatpappersinstitut

avyttringar.vid privata
skattepliktiguppgifterhållitSkattemyndigheten har attNär om en
informationutifrån denvinstberäkningavyttring har görsägt enrum

förtrycksreavinsten/reaförlustenberäknadeDenifinns systemet.som
deklarationsblanketten.på
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4.3 Nödvändiga uppgifter för korrektgöraatt en
vinstbera" kning

Gällande regler för beräkning reavinst vid avyttring aktier ärav av
komplexa; det finns många faktorer kan påverka vinstbe-som en
räkning. följande avsnittI genomgång vilka uppgiftergörs en av som
kan behövas för det skall möjligt korrekt vinstbe-göraatt attvara
räkning baserad genomsnittsmetoden. Dessutom berörs frågan hur
Skattemyndigheten skall kunna del informationdenna beträffan-av
de denna fråga, avsnitt 4.4.ävense

4.3.1 Köp och försäljning

Uppgift avyttring aktier har skett och vilken nettoersättningattom av
därvid har överenskommits kommer Skattemyndigheten haattsom

tillgång till fr.o.m. 1997 års taxering de kontrolluppgiftergenom om
ersättning vid avyttring aktier då skall lämnas enligtav m.m. som
3 kap. 32 § LSK. Vidare skall kontrolluppgifter aktieinnehav vidc om
kalenderårets utgång länmas VPC eller, förekommandei fall,av av
förvaltande institut kap.3 27 § LSK. Dessa uppgifter dockär
givetvis inte tillräckliga för Skattemyndigheten skall kunna göraatt en
vinstberäkning.

Därutöver krävs Skattemyndigheten får tillgång till anskaffnings-att
kostnaden för aktie och den har förvärvats. Uppgiftnär dettaresp. om
kan i de allra flesta fall inhämtas förhållandevis enkelt, eftersom de
avräkningsnotor alltid skall vid köp, försäljning ochupprättassom
byte finansiella instrument innehåller sådana uppgifter. Somav
framgått föregående avsnitt föreslås uppgiftsskyldighetenattav
utvidgas till omfatta också bruttoersättningen förvärvvidatt av
marknadsnoterade aktier etc.

Avräkningsnota inte vid försäljning,privat dvs. handelupprättas
inte sker via värdepappersinstitut. För den skallägarenett attsom nye

uppnå de rättsverkningar enligt vanliga civilrättsliga principer ärsom
förenade med innehav aktiebrev krävs dock han registre-ett ett attav

i VP-systemet ellerägare aktierna förvaltarregistreras.attras som
innebärDet registrering innehavsförändringen i praktikenatt en av

alltid sker. Av denna registrering går emellertid inte alltid utläsaatt
vilken överlåtelse det fråga det gäller både köpareär ochtyp av om
säljare. Uppgift överlåtelsesumman saknas också i dessa fall.om

Teoretiskt kan tänka sig uppgifter överlåtelsennärmareattman om
antal aktier, överlätaren förvärvarenoch vederlagetsamtnamn

84



skattemyndighetenVinstberäkningen görsSOU 1997:27 av

institutkontoförandedetSkattemyndighetentilllämnas somav
förvaltaren.elleri VP-systemetinnehavsförändringenregistrerar av

uppgifter,till dessatillgångautomatiskt harinteinstitutenEftersom
tillhanda-frivilligtskattskyldigedeni så fallemellertiddetkrävs att

avsnitt 4.4.vidareuppgifterna,håller se
kontrolluppgiftsskyldighetdenkansammanhangetI attnoteras om

års taxering1997fr.0.m.aktieravyttringvidersättning m.m. somav
aktieravyttringaromfattar privatainte§ LSKkap. 32följer 3 avcav

fall.i dessainteavräkningsnota upprättaseftersometc.,

Byten4.3.2

försäljning,SIL24 § 2enligtegendomavyttringMed mom.avsesav
medförDetegendom.överlåtelsejämförlig attdärmedellerbyte av
reavinstbe-utlöseri principegendomslagbyte annatmot ettett avav

nedan.undantag,Angåendeskattning. ett separ
erhållnamarknadsvärdet på dengällerhuvudregelSom egen-att

bort.har byttsegendomför denavyttringsprisdomen somupptas som
bortbyttadenmarknadsvärdetmotsvarandePå utgörsätt egen-

förvärvatsharegendomför denanskaffningsvärdedomen som
vid byteocksåavräkningsnota upprättasskallframgåttSom avovan

skettharbyteuppgiftinnebärDet ettfinansiella instrument. attatt om
ochgäller köpmed vadlikhetstorlek, iersättningensoch somom

uppgifternahärledaskanallmänhetiförsäljningar, av-genom
marknadsvär-visserligen inteavräkningsnotanPåräkningsnotan. anges

antalvilketendastför byte,föremål samtaktierpå dedet är utansom
dock kunnabörSkattemyndighetenbytes.och slagvilken sort som

denbörskursnoteradutgångspunkt imarknadsvärdet medfastställa
dagen.aktuella

uppkommerinteavräkningsnota upprättas,dåbyten,Vid privata
jfr ovan.försäljningarochprivata köpvidproblem somsamma

utsträckning.någoniförekomma störredock intetordebytenPrivata
vidersättningkontrolluppgiftskall§ LSK32Enligt 3 kap. omc
SILi 27 §4vid bytenlärrmasaktier inteavyttring mom.avsessomav

gränsöverskridandevidinkomstbeskattningen6§ lagen omresp.
avräkningsnotatill dettaSkälet ärEG.inomomstruktureringar att

inteutlöserförfarandetsådana fall,iskallvisserligen upprättas men
l994/95:209 42.beskattning prop. s.

l 1996vidförmögenhetochbeskattning inkomstHandledning förSeRSV:s m.m.av
443.taxering, Delårs s.

85



Vinstberäkningen skattemyndighetengörs SOUav 1997:27

Med innebär Skattemyndigheten beräknarett system attsom
reavinst/reaförlust vid avyttring krävs uppgifter inhämtas ocksåatt om
dessa byten. Något undantag för falldessa bör således intetyper av

Uppgifterna behövs förgöras. skattemyndigheten skall kunnaatt
registrera anskaffningsvärdena för de erhållna aktierna. Vid de byten

i 27 § 4 SIL skall de aktierna för-mottagnasom avses mom. anses
tillvärvade det anskaffningsvärde gällde för de avyttradesom

aktierna. Vad gäller de byten i 6 § lagen inkomstbe-som avses om
skattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG skall
anskaffningsvärdet för förvärvadede andelarna fastställas skatte-av
myndigheten 23 § sjättese stycket nämnda lag.

4.3.3 Beneñka förvärv

När det gäller beneñka förvärv arv, gåva, bodelningtestamente,
krävs skattemyndigheten får tillgång till uppgift denatt om vem
tidigare Uppgiften behövs eftersom förvärvarenägaren är. denövertar
tidigare anskaffningsvärde, 24 §ägarens 1 tredje stycket SIL.se mom.
Den tidigare skall också reducera sitt totala anskaffningsvärdeägaren
med belopp.samma

Uppgift den tidigare kan inte hämtas från avräknings-ägarenom
eftersom det inte avräkningsnota vid beneñka förvärv.upprättasnota,

Det innebär följaktligen problem uppkommer vidatt samma som
privata köp och försäljningar se vidare avsnitt 4.4.

4.3.4 Blandade fáng

Om förvärvatsaktier har fång vederlagetochoneröstettgenom
understiger marknadsvärdet kan enligt rättspraxis s.k. blandat fångett

RÅföreligga se 1943 ref. 9. så fallI aktierna förvärvadeanses anses
delvis köp, delvis gåva. erlagdaDen köpeskillingen blirgenom genom
anskaffningsvärde för den del förvärvad ochköpsom anses genom
överlåtarens anskaffningsvärde anskaffningsvärde för den delutgör

förvärvad gåva. Saknas gâvoavsikt överlåtarenhossom anses genom
betraktas hela förvärvet köp priset understigerävenettsom om
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tordeunderpristillnärståendemellanöverlåtelseVidmarknadsvärdet.
föreliggergåvoavsiktemellertid att enpresumeras

påverkasfångblandatförvärvats genom-haraktier ettOm genom
överlåtarenseftersomavyttring,vidsnittsberäkningen senareen

delför denanskaffningsvärde ansesanskaffningsvärde utgör som
fångblandatfrågadetUppgift är ettgåva.förvärvad att omomgenom

vidproblemSammaavräkningsnota.få somdock integår att genom
här.följaktligen ävenuppkommeravyttringarprivata

Blankningsaffárer4.3.5

blank-ocksåomfattaskallKontrolluppgiftsskyldighetenFörslag:
ningsaffarer.

säljerblankaren ettinnebärblankningsaffár attEn personen
värdepapperhanförvärvarDärefter ettlånat.harhanvärdepapper som

långivaren.tilltillbaka dettalämnarochochslag sortsammaav
stycketandrai 24 § 2beskattning sägslångivarensgällerVad mom.

blankning.föregendomutlåninginteavyttringmedSIL avatt avses
skallinteblankningföregendomlånardeninnebär utDet att som

fårlångivarenegendomDenutlåningen.förreavinstbeskattas som
utlånadeför denerlagthanprisdetanskaffad förtillbaka somanses

dockbeskattasutlåningenförpremieeventuellFöregendomen.
SIL.3 § 1enligtutlånaren mom.

baseradvinstberäkningprincipi göraskallsidasinåBlankaren en
desåldehanerhöllförsäljningsintäkt han närdenmellanskillnaden

lämnarhanaktierdeföranskaffningsvärdetochaktiernalånade
ochpremieerlagdförocksåfårAvdrag göraslångivaren.tilltillbaka

betalatlångivarentillblankarenHartransaktionskostnader.andra
förocksåfåavdragtorde görasutdelninguppburenförersättning

detta
be-förtidpunktenreglerfinnsSILstycketfemte§ 4I 24 ommom.
sinenligtomfattarBestämmelsenblankningsaffårer.skattning av

aktier.endastordalydelse
årdetefterbeskattningsårettillskjutasfårBeskattningen senastupp

återanskaffningen skerOmaktien.lånadedenavyttradedå blankaren

och43värdepapper,2 Beskattningmfl., s.Rutbergfångblandade avAngående se
1996 årsvidförmögenhetochinkomstbeskattning m.m.förHandledningRSV:s av

441.Deltaxering, s.
3 1591992,SkattenyttGunne,Jfr s.
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dessförinnan skall beskattningen ske tidigare. Beskattningen får inte
heller skjutas den skattskyldige vid tidpunkten för avyttringenupp om

Äraktieräger slag och så fallet skall han i ställetsort.av samma
ha de redan innehavda aktierna, vilketavyttrat medför omedel-anses

bar reavinstbeskattning.
Om återanskaffningen görs beskattningsåretän eftersenare

avyttringen skall hela försäljningsintäkten efter avdrag för erlagd
premie och försäljningskostnader till beskattning detta år dvs.tas upp
beskattningsåret efter avyttringen. sådanaI fall får återanskaffningsut-
giften dras reaförlust det år då den erläggs.av som en

Blankningsaffirer kan inte identifieras de uppgiftergenom som
i avräkningsnota. Det inte hellerär möjligt identifieraanges att en

blankningsaffår i VP-systemet. I avstämningsregistret registreras ett
aktielån på andra överlåtelsersätt aktier. Låntagarensamma som av
registreras således aktien.ägaresom ny av

Av den avräkningsnota blankarenupprättas säljernär densom
lånade aktien går det följaktligen inte utläsa det frågaäratt att om en
blankningsaffär kan föranleda uppskjuten reavinstbeskattning. Påsom
motsvarande går det intesätt den avräkningsnotaatt upprättasav som

ersättningsaktien anskaffasnär utläsa det fråga led iäratt att ettom
blankningsaffår. Detta medför Skattemyndigheten inteatten genom

dessa sälj- och köpnotor kan få sådana uppgifter innebär attsom en
korrekt vinstberäkning kan vid blankningsaffarer.göras

När aktie lånas dvs. blankningsaffáren inleds föreligger detuten
inte någon skyldighet avräkningsnotaupprätta enligt 3 kap. 9 §att
lagen värdepappersrörelse, eftersom det inte fråga köp,ärom om
försäljning eller byte. En sådan skyldighet finns dock enligt Finans-
inspektionens föreskrifter handel och tjänster värdepappers-om
marknaden FFFS 1995:59, 2 kap. §.l Det innebär avräknings-att

både för den lånarupprättas aktier och för dennota lånar,utsom som
i de fall värdepappersinstitut medverkar vid transaktionen.ett
Utredningen föreslår kontrolluppgiftsskyldigheten skall omfattaatt
också dessa transaktioner.

4.3.6 Samägda aktier

Aktier och andra värdepapper kan fleraägas gemensamt av personer.
Innehavet vp-konto kan sålunda Det ocksåsamägt.ett ärvara
möjligt ha Samägda depåer. Ett särfall delade depåer s.k.att utgörav
aktiesparklubbar, vilka inte sällan har ansenligt antal medlemmar.ett

Vid avyttring Samägda värdepapper skall uppkommen reavinstav
eller reaförlust fördelas efter varje delägares andel. För attresp.
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reavinst/reaförlustkorrektberäknaskall kunnaSkattemyndigheten en
kännedomföljaktligen ägarsamrnan-krävspå samägda aktier etc. om

innehavvarje delägarestidpunktvarjevidsättningen samt avom
värdepapper.slag avsamma

kontrollupp-aktualiseradesvärdepapper närsamägdaFrågan om
nettoersättningenavseende32 § LSKenligt 3 kap.giftsskyldigheten c

tillförarbetenainfördes. Ifinansiella instrumentavyttringvid av
Bankför-Svenskaf.1994/952209 32 sägsbestämmelsen prop. atts.

ersättningsbe-uppgiftmöjligt lämnadeteningen är attuppgett att om
fall säljarenendast i de ärävendelägarnafördelningloppets

sådanförsäljningen. Enombesörjerbankdepåkund i den som
Vidarearbetsinsatser.mycketemellertidinnebärsystemsökning stora
ändrasägarsammansättningenuppgiftslänmandetkompliceras om

delägarnamellanfördelningeninbördesdenelleråretunder om
innehasfall värdepapperi defann därförRegeringenändras. att

lämnamöjlighethauppgiftslämnarenbörflera attägaregemensamt av
på avräknings-delägarnaför denkontrolluppgift endast angessomav

stycketandra§i 3 kap. 57indettabestämmelseEn togsnota. om
LSK.

med flerapå kontonförockså räntakansammanhangetI attnoteras
andra§i 3 kap. 57finnsklasskassafem t.ex.innehavare än en

fårkontrolluppgiftenbestämmelse sägerstycket LSK att angesomen
innehavare.samtligaföri ställetkontotförfogar överperson somen

ochinhämtaskall behövaintebankenmotiverasBestämmelsen attav
fördelningenochtill kontotsamtliga delägareuppgifterlämna omom

iskall detdeklarationsgranskningenunderlättaFörräntan. attav
"förfogarkonto"frågadetkontrolluppgifter är ettsådana att omanges ,

1990/91:5förfogarens prop.enbartframstårinteså kontotatt som
fiktivtkontrolluppgiftenipraktiken ett107. I person-angess.

definitivblirskattpreliminärinnehållenmedförDet att ennummer.
deklareras.behöverprincip inteiochkällskatt räntanatt

beräknarSkattemyndigheteninnebärFör attett systematt som
tillfredsställan-fungeraskallaktieravyttringvidreavinst/reaförlust av

värdepappersinstitut i störstaandraochbankergivetvisde krävs att
vinstbe-korrektuppgiftersådanalämnarutsträckning attmöjliga en

därförlösningentillfredsställandeDenkanräkning göras. voremest
förvärvviduppgifterfullständiga äveninfickSkattemyndighetenatt

aktier.samägdaavyttringoch av
värdepappersinstitutenförfinnsproblemdebakgrundMot somav

ersättningensochägarsammansättningenuppgiftlämnaatt om
vadmedlikhetidockfår detsarnägandevidfördelning som-

finansiella instrumentavyttringvidgällerårs taxering1997fr.o.m. av
denförendastuppgift lämnas av-angessomattaccepteras-
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räkningsnotan. fallI dessa kommer det således åligga den skattskyl-att
dige själv inkomma med uppgift ersättningens fördelningatt etc.om
Det bör dock krävas värdepappersinstitutet det frågaäratt attanger

samägda aktier i de fall institutet kännedom härom jfr vadägerom
gäller beträffande "förfogarkonton".som

4.3.7 Förvärv aktier fissionav genom m.m.

Förslag: Kontrolluppgiftsskyldigheten skall omfatta också förvärv
aktier fission.genomav

till sinaOm moderbolag aktieägare delar samtliga aktier iett ut ett
helägt svenskt dotterbolag fission,en s.k. kan denna utdelning under
vissa förutsättningar bli skattefri, 3 § 7 fjärde stycket SIL.se mom.
En förutsättningarna moderbolaget har aktier inregistreradeär attav

Ärvid svensk fondbörs. det utdelande bolaget bankaktiebolagett
krävs dock inte denna förutsättningdet uppfylld.äratt

möjlighet förBestämmelserna bolag dela sinett attger en upp
verksamhet på olika bolag omedelbara skattekonsekvenser förutan
aktieägarna. Genom förfarandet uppskjuts beskattningen utdel-av
ningens värde till tidpunkten för framtida överlåtelse aktierna.en av
Denna överlåtelse beskattas enligt allmänna regler.

anskaffningsvärdetHur pâ moderbolagsaktierna och de utdelade
dotterbolagsaktierna skall beräknas regleras i 27§ 2 förstamom.

anskaffningsvärdetstycket SIL. Bestämmelserna innebär påatt
aktierna bolaget skall proportionerasi det utdelande mellan de
ursprungliga och de utdelade aktierna med ledning den förändringav

följd delningen.marknadsvärdet uppkommit till An-av som av
skaffningsvärdet för aktierna delas således påde ursprungliga deupp

de aktierna."gamla och nya"
inte vid utdelning aktier. OmAvräkningsnota upprättas ut-av

skattefri inte kontrolluppgift utdel-delningen lärrmas hellerär om
få in uppgift utdelningningen 3 kap. 27 LSK. Förse att attom en

i fjärdeaktier har enligt reglerna 3 § 7 stycket SILägtav rum mom.
bör därför uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 27 § LSK utvidgas till

omfatta också icke skattepliktiga utdelningar marknadsnoteradeatt av
föreslåraktier. Utredningen således sådan utvidgning.en

anskaffningsvärdet utfärdarVad gäller proportioneringen RSVav
rekommendationer denna fördelning jfr 1990/91 167 28.prop. s.om :
Med härav de anskaffningsvärdena fastställas.stöd kan nya
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utdelningsbe-skallföreliggerinteskattefrihetförförutsättningarOm
aktier harutdelning ägtsådanUppgiftskattning ske. rumatt avom en

utdelningkontrolluppgifterdefâSkattemyndighetenkan omgenom
marknadsvärdetmotsvarandebeloppEttdag lämnas.redan isom

beskattasskallbeloppdvs. detaktiernautdeladede somsom
utdeladeför deanskaffningsvärderegistrerassedankanutdelning som

EndastangivitsRSVfastställs sättVärdetaktierna. ovan.somav
ochslagvärdepapper rapporterasutdelade sortantalet avsamt

uppgiftslänmaren.

nyemissionerochFond-4.3.8

ochförvärvomfattaskallKontrolluppgiftsskyldighetenFörslag:
ocksåskallUppgiftdelrätter.ochteckningsrätteravyttringar av

fondemission.viderhålleraktieägareaktierdelämnas ennyaom

nyemis-aktiertecknakanmoderaktie rätt attInnehav nyageav en
bolagmoderaktiensiaktierfleraerhållavederlagellersion utanatt
någramedförnyemissionerellerfond-Varkenfondemission.
sjätte§ 224för aktieägarna,skattekonsekvenseromedelbara mom.se

falli deförutomheller,inteAvräkningsnota upprättas enstycket SIL.
dockmåsteaktieförsäljningframtidaVidutnyttjas.teckningsrätt en

enligtvinstberäkningvidbeaktasemissionerinträffande genom-en
änsättalltså inhämtasmåste annatUppgift häromsnittsmetoden.

avräkningsnota.genom
ellerfond-erhållitsharochslagaktier sortOm genomsammaav

anskaffningskost-ursprungligadenavyttringskall vidnyemission en
ochihopräknas0 krfondemissionvidemissionsprisetochnaden

innebäremissionenOmemissionen.efteraktiersamtligapåfördelas
beräknastecknas,fârmoderaktiensserie änaktieratt annanenav
framtidavidför sigaktiernaför deanskaffningsvärdet ennya

moderaktier-medtillsammansgenomsnittsberäkningNågonavyttring.
interims-gäller s.k.fall. Detsammai dessaskesåledes inteskallna

nyemission.medsambandmarknaden iförekommakanaktier som
inteharnyemissionenbetaldaochtecknadeInterimsaktierna är men

registreringsverket.ochhos Patent-registrerats
aktierochföreträdesrättererhållnaantalemissionerUppgift om

särskilddagiredanfinnsVP-systemetVPC. Inomfrån enhämtaskan
detavstämningsbolag,iemissionerolikahanterardel typer avsom
kanaktierförvaltarregistreradegällerVademissionssystemet.s.k.
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motsvarande uppgifter erhållas från förvaltaren. Utredningen föreslår
därför kontrolluppgift skall lämnas också vid denna förvärv.att typ av

En speciell emission s.k. split. Vid split skerär utbytetyp ettav av
aktie flera aktier i bolag på sammanlagt likamoten stortsamma

belopp. En split utlöser inte någon reavinstbeskattning fårmen
betydelse vid framtida reavinstbeskattning, eftersom antalet aktieren
har ökat. Uppgift genomförd split kan i likhet med andra emissio-om

hämtas från VP-systemet eller, beträffande förvaltarregistreradener,
aktier, från förvaltaren. Utredningen föreslår kontrolluppgift skallatt
lämnas i dessa fall.även

Teckningsrätter och delrätter förvärvats på marknadensom

Som kan innehav moderaktienämnts tecknarätt attovan av en ge nya
aktier eller vederlag erhålla flera aktier i moderbolaget. Dessaatt utan
rättigheter kan antingen utnyttjas för erhålla fler aktier elleratt
avskiljas från moderaktien och i form tecknings-avyttras separat av
rättsbevis vid nyemission delbevis vid fondemission. Iresp.
avstämningsbolag registreras dessa rättigheter i VP-systemet jfr
avsnitt 3.3.2.

Om teckningsrätt eller delrätt förvärvas marknaden dvs.en en
stöd moderaktie och den utnyttjas för deltagande iutan av senare

emissionen, skall priset för räknas in i anskaffningsvärdet förrätten
meningenaktien, 24 § 2 sjätte stycket sista SIL. För attse mom.

kunna bestämma anskaffningsvärdet för aktie erhållitsen som genom
teckningsrätt eller delrätt förvärvats marknaden krävsen en som

således kännedom anskaffningspriset för rätten.om
Vid köp teckningsrätt eller delrätt marknaden upprättasav en en

avräkningsnota det värdepappersinstitut medverkar vid för-av som
Uppgift köpvärvet. sådana har kanrätter ägtatt ettom av rum

således erhållas har beskrivits gällersätt vad köpsamma som ovan
och försäljning aktier. Om köp marknadsnoterade teckningsrätterav av
och delrätter registreras i skatteförvaltningens blir alltsådetsystem
möjligt räkna akties anskaffningsvärde också i de fall den haratt ut en
erhållits den skattskyldige har utnyttjat harrättattgenom en som
förvärvats marknaden. Förvärv och avyttring dessa finansiellaav
instrument omfattas utredningens förslag utökad kontroll-av om
uppgiftsskyldighet.
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skuldebrevKonvertibla4.3.9

också förvärvskall omfattaKontrolluppgiftsskyldighetenFörslag:
skuldebrev.konvertiblaavyttringaroch av

bytaviss tidunderborgenärenskuldebrev rättkonvertibeltEtt attger
Civilrättsligai bolaget.aktierskuldebrevetenligtfordransin motut

inteskerkonverteringsrättenUtnyttjasABL.kap.finns i 5regler
aktienförvärvadeDengrund bytet.reavinstbeskattningnågon av
sjätte24 § 2anskaffningsvärdekonvertibelnsställetiövertar mom.

SIL.stycket
för aktieanskaffningsvärdetbestämmakunnaFör somenatt

kännedomsåledeskrävsskuldebrevkonvertibeltförvärvats ettgenom
marknads-köpinnebäranskaffningsvärde. Detskuldebrevets att avom

skatteförvaltningensiregistrerasbörskuldebrevkonvertiblanoterade
och lämnasavräkningsnotafrånkan hämtasUppgift härom avsystem.

teckningförvärvet. Harvidmedverkatvärdepappersinstitutdet som
företrädes-köpföregåttsskuldebrevetkonvertibladet ett av enavav

uppgift ocksåkrävsteckningsrättkonverteringslånteckna omrätt att
Även dennavinstberäkning.korrektför kunnaköp göradetta att en

värdepap-detlämnasochavräkningsnotafrånuppgift kan hämtas av
avytttringochFörvärvförvärvet.vidmedverkatpersinstitut avsom

förslagutredningensomfattasinstrumentfinansielladessa omav
6.2.2.jfr avsnittkontrolluppgiftsskyldighetutökad

optionsrättmedförenadeSkuldebrev4.3. 10

förvärvocksåomfattaskallKontrolluppgiftsskyldighetenFörslag:
optionsrätt.förenade medskuldebrevavyttringaroch av

optionslånnyteckningtilloptionsrättmedförenadeSkuldebrev ger
dvs.betalning ii bolagetteckna aktier motborgenären rätt pengar,att
OmABL.kap.finns i 5reglerCivilrättsliganyemission.delta iatt

§24reavinstbeskattning,någoninteutnyttjas skeroptionsrätten se
såledesgälleroptionsrättengällerVadstycket SIL.sjätte2 mom.

skuldebrev.konvertibeltutnyttjandevidregler ettavsomsamma
utnyttjandeförvärvatsaktierFörsäljning enavgenomsomav

denaktiereglerna. Ivanligamed deenlighetibeskattasoptionsrätt
förteckningsprisetskall förutomanskaffningsvärdeaktiensförvärvade

§ 2optionen 24föranskaffningsvärdetinräknasaktien mom.även
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sjätte stycket sista meningen SIL. Anskaffningsvärdet för optionen är
skillnaden mellan å sidan anskaffningsvärdet för skuldebrevetena
jämte optionen och å andra sidan skuldebrevets marknadsvärde vid
förvärvet; den s.k. restvärdemetoden 27 § 3 SIL. Metodenmom.
innebär skuldebrevsdelens marknadsvärde förvärvetvid bestäms.att
Återstoden förvärvspriset belöpa på optionsrätten.av anses

Har optionsrätten förvärvats på marknaden anskaff-utgörsseparat
ningsvärdet köpeskillingen. Har optionsrätten förvärvats köpav genom

företrädesrätt teckna skuldebrev optionsrättmed måste ocksåattav en
detta förvärv beaktas vid beräkning aktiens anskaffningsvärde.av
Andra optionslån de regleras i 5 kap. ABL föranlederän isom
princip beskattningskonsekvenser.samma

För kunna bestämma anskaffningsvärdet för aktieatt en som
förvärvats optionsrätt krävs således uppgift tecknings-genom en om
priset för aktien och kostnaderna för förvärva optionsrätten.attom
Uppgift kostnaderna för förvärva optionsrätten kan inte hämtasattom
från avräkningsnota i de fall skuldebrevsdelens marknadsvärde vid
förvärvet måste bestämmas. innebärDet uppgiften inte kan lämnasatt

det värdepappersinstitut har medverkat vid förvärvetav som av
optionsrätten. medförDet i sin Skattemyndigheten intetur att
automatiskt kommer få tillgång till denna uppgifter.att typ av

Förvärv och avyttringar skuldebrev förenade med optionsrättav
omfattas utredningens förslag utökad kontrolluppgiftsskyldighetav om
jfr avsnitt 6.2.2.

4.3. 1 Aktieoptioner1

aktieoptionEn köpa eller sälja aktier. Om optionsaffä-rätten attavser
avslutas leverans de avtalade aktierna lösen skall denren genom av

premie utfärdaren optionen har erhållit för sitt optionsåtagandesom av
i vissa fall beaktas vid reavinstberäkningen.

innehavarenFör aktieoption gäller följande. Utnyttjasav en en
köpoption lösen, dvs. innehavaren aktieoption förvärvargenom enav
aktier från utfárdaren, läggs kostnaden för förvärvet optionenav

anskaffningsvärdetpremien till för de förvärvade aktierna. Utnyttjas
säljoption, dvs. innehavaren aktieoption säljer aktier tillen av en

utfárdaren, får premien dras del omkostnadsbeloppet.av som en av
För utfärdaren gäller olika för tidpunkten förregler beskattning

beroende på optionens löptid åröverstiger eller ej. Bestämmel-ettom
finnsdetta i 24 §4 tredje stycket SIL. Har köpoptionser om mom. en

löptid högst år läggs den erhållna till försäljnings-premienetten om
priset för egendomen. årFör köpoptioner med löptid på än etten mer
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underliggande egendomenför denreavinstberäkningenpremien iingår
utfärdats.haroptionenårförsäljningen skerendast samma somom

fullföljs, ingårsäljoptionaktier, dvs.tvingas köpautfärdarenOm en
förvärvadeavyttring devidreavinstenberäkningenpremien i avenav

be-vidareaktiernautfärdaren säljerendastaktierna sammaom
årlöptid längrevidutfärdats änoptionenskattningsâr ettensom

år.högstvid löptidskerår löseneller ettensomsamma
förslagutredningensvidaretenniner,optioner ochAngående se

avsnitti

Konkurs4.3.12

definitionskatterättsliginnehållerSIL,24 § 2I avensommom.
finansielltavyttringföreskrivs bl.a.avyttring,begreppet ettatt av

har givitdet företagredanföreligga när utinstrument somanses
svensktföretagetkonkursi om ärförsattshar ettinstrumentet

aktiebolag.
detinträderegendomavyttringvidför förlustAvdragsrätt av

i § 2Bestämmelserna 24då egendomenbeskattningsâr avyttras. mom.
föravdragskall medgesskattskyldigedendärförinnebärSIL att

Reaför-konkurs.iförsattesaktiebolagetbeskattningsårdetreaförlust
för aktierna.anskaffningskostnadenlusten motsvarar

konkurs hariförsattsaktiebolag harsvensktUppgift att ettom
§Enligt 12till.tillgångautomatiskti dagredanSkattemyndigheten

konkursdärtingsrättskall den1987:916konkursförordningen en
bl.a.tillkonkursbeslutetkungörelsenkopiaskickahandläggs omaven
skallkonkursbeslutetupphäverhögreOmskattemyndigheten. rätt

uppgift kanstöd dennaMedockså detta.underrättelse lämnas avom
avdragtillgodoförasskattskyldigedenföreslagnai det systemet --

reaförlust.för uppkommen
i konkursförsattsföretag harefter detHändelseutvecklingen ettatt

åter-måstereaförlustförmedgivet avdragmedföraemellertidkan att
sjät-i 24 § 4finnsdettaBestämmelserbeskattning.föras till mom.om

931994/95:25och3481993/94:50SIL prop.stycket s.prop.te s.
sigvisardetochi konkursförsattsaktiebolag harf.. Om senareett

skallerhållits i konkursenharutdelningträffats ellerackord har attatt
reavinst.erhållitharskattskyldigedenersättning tasden somuppsom

aktie faktisktfalletockså detregleras avyttrasbestämmelsenI att en
noll kr.dåskallAnskaffningsvärdetkonkurs.beslutefter varaom

ellerupphävtsharkonkursbeslutgällerVidare ettatt omom
beloppreavinstned skalllagts ettharkonkursen tas uppsom

bolagetsamband medreaförlust iföravdragmedgivet attmotsvarande
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försattes i konkurs. tidigareDet erhållna avdraget skall således
återföras till beskattning. Detsamma gäller konkurs avslutasom en
med överskott. Därefter skall aktien ha det anskaffningsvärdeanses
beräknat enligt genomsnittsmetoden den hade vid den tidpunkten då

försattesbolaget i konkurs 24 § sjätte4 stycket punkt 3 SIL.mom.
faktiskOm avyttring aktierna efterhar skett besluten av om

konkurs kan Skattemyndigheten uppgift detta sättom samma som
vid köp försäljningar.andra och Vad gäller de fall konkurs avslutasen
med överskott kan Skattemyndigheten få uppgift detta från Patent-om
och registreringsverket. Enligt 13 kap. 20 § ABL skall tingsrätten
underrätta Patent- och registreringsverket konkursen harattom
avslutats med överskott. I sammanhanget bör slutligen framhållas att
konkursfallen torde bli ovanliga, eftersom det föreslagna kontroll- och
vinstberäkningssystemet begränsat till marknadsnoterade aktier.är

4. 13 Likvidation

Med avyttring jämställs också det bolag haratt gett ettutsom
finansiellt instrument träder i likvidation 24 § 2 första stycketmom.

förSIL. Aktien e.d. avyttrad vederlag detett motsvararanses som
utskiftade beloppet. Uppkommer reavinst skall den beskattas viden
tidpunkten för likvidationsbeslutet. däremot reaförlustUppkommer en

avdrag först blirmedges denna definitiv, dvs. likvidationennär när är
avslutad 1993/942234 134.prop. s.

Uppgift bolag har i likvidation och likvidationenträtt näratt ettom
få frånhar avslutats kan Skattemyndigheten Patent- och registre-

ringsverket. Enligt bl.a. 13 kap. 5 b och 15 §§ ABL skall Patent- och
förregistreringsverket underrättas detta registrering.om

sjunde stycket finns bestämmelserI 24 § 4 SIL reglerarmom. som
anskaffningsvärdet dels i de fall då faktisk avyttring aktierna etc.en av

fallsker efter beslut likvidation, dels i de då likvidationenom
införts förtydligande,upphör. Reglerna har 1994/95:25ettsom se

faktisk efter93. Om avyttring aktierna har skett besluten oms. av
likvidation kan Skattemyndigheten få uppgift detta på sättom samma

försäljningar, det värdepappersin-vid andra köp och dvs.som genom
stitut medverkat vid transaktionen.som

beträffande konkurser tordelikhet med vad framhâllitsI ovansom
likvidationsfallen bli ovanliga, eftersom det föreslagna ärsystemet

till marknadsnoterade aktier.begränsat
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privata överlåtelserNärmare4.4 om

minskaraktiermarknadsnoteradeinnehavfalldeFörslag: I ett av
kontrolluppgiftskalltillkontoöverföring från ett annatettgenom

ochfysiskförUppgift lämnasöverföringen.lämnas personom
värdepappersinstitutdetKontrolluppgiften lämnasdödsbo. somav

eftermånadertvåUppgiften lämnasöverföringen. senastgör
överföringen.

viafinansiella instrumentandraaktier ochsäljs ettochregel köpsI
framgåttinnebär,bank. Detvärdepappersinstitut t.ex. ovan,somen

uppgiftfå inlöpande kanADB-mediumSkattemyndighetenatt genom
ersättningdenavyttrats/förvärvatsharde aktier samt somomsomom

be-någonUppgifterna kan närmareöverenskommits.har utan-
värdepappersinstitut upprättardetlämnasarbetning av-somav-

ocksågår detPâ dettatransaktionen. sättanledningiräkningsnota av
kostnader.liknandeförsäljningsprovision ochuppgifterfå inatt om

intevärdepappersinstitutfalldock i deuppkommerProblem ett
avräkningsnotaintefalldessatransaktionen. I upprättasvidmedverkar

uppgiftfå inautomatisktinteföljaktligenkanSkattemyndighetenoch
överlåtelser, dvs.fallet vid privataSå blirinnehåll.transaktionensom

försälj-ochvärdepappersinstitut. Köpviainte skeröverlåtelser som
värdepappersinstitut.inblandningaktier kanningar äga utan avrumav

överlåtelserTill dennaockså förekomma.kanPrivata byten grupp av
beneñka förvärv.höravräkningsnotaföranleder ävenintesom

skatteför-ingår4.2.3,beskrivits i avsnittdet har attI systemet, som
vidaktieinnehavuppgifterfår infortsättningsvisvaltningen även om

§kap. 27enligt 3uppgiftsskyldighetendvs.utgångkalenderårets
i regel kommerskatteförvaltningenmedför attbehålls. DetLSK att

i dehar ändratsaktierinnehav ävenuppgiftfå in att avpersonsenom
det krävsföljerDetinte haravräkningsnota upprättats.då attfall av

för denförvaltare ägarenhosellerregistrering i VP-systemet att nye
Uppgift4.3.1.jfr avsnittskydd,sakrättsligtskall vinna an-om

gårha. Detdock intekommerförändringentill attledningen man
försäljninggåva, köp,frågadethuruvida äralltså inte att om arv,se

ivaritharheller går det motpart trans-Inte attetc. vem somse
för-eftersomförvärvbeneñkavidbetydelsevilket haraktionen,

Uppgiftanskaffningsvärde.tidigareden ägarensövertar omvärvaren
saknas.ocksåöverlåtelsen kommervidersättning atteventuell

värdepap-dåöverlåtelserdehanteraskall ettiHur systemetman
någonfinnasintegivet. Detintemedverkarpersinstitut inte är synes

alltidlösningnågonfinnashellerintetordelösning. Detenkel gersom
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helt tillfredsställande resultat. I princip dock dessa problem inteärett
annorlunda andra problem kan uppkomma i taxeringsarbetetän som
då Skattemyndigheten inte har tillgång till fullständiga uppgifter.

När det gäller privata köp och beneñka förvärv frågan hurär man
skall fastställa anskaffningsvärdet för den egendom har för-som

Till skillnad från privata försäljningar finns det i dessa fallvärvats. ett
naturligt egenintresse hos den skattskyldige Skattemyndigheten fåratt
reda vad han har erlagt för aktierna eller, vid benefika förvärv,
från fåtthan dem. Om dessa uppgifter inte tillförs systemetvem
kommer den skattskyldige inte få något registrerat anskaffnings-att
värde för de förvärvade aktierna, vilket i sin kommer medföratur att

felaktig beskattning vid avyttring. Det torde medföra atten en senare
flesta fallSkattemyndigheten i de kommer fâ in dessa uppgifter,att om

i omedelbar anslutning till förvärvet så åtminstoneinte aktiernanär
och reavinstbeskattning utlöses.avyttras

fallProblemen i sistnämnda därför inte lika detnärstorasynes som
gäller de privata försäljningama. Enligt utredningens mening detsynes
dock lämpligt Skattemyndigheten falli de skattskyldigs registre-att en
rade innehav aktier ökar vilket framgår den årliga kontroll-av av-
uppgiften aktieinnehav det har lämnats någon kontroll-utan attom -

förvärvetuppgift skickar förfrågan anledningen tillutom en om
innehavsförändringen. På så det möjlighet för densätt ges en
skattskyldige få in erforderliga uppgifter i innanatt systemet en
skattepliktig avyttring För öka effektiviteten iäger att systemetrum.

det också lämpligt det möjlighet för den skattskyl-öppnasattsynes en
dige lämna motsvarande uppgifter till Skattemyndigheten i sambandatt
med registreringen innehavsförändringen i VP-systemet hosav resp.
förvaltaren, blankett finns tillgänglig hos dett.ex. genom en som
kontoförande institutet förvaltaren. Detta kan enligt utredningensresp.
mening lösas särskild lagreglering.utan

En lösning efter dessa linjer kan väljas också beträffande de privata
försäljningama. fåFör bättre kontroll dessa fall bör det dockatt en av
införas kontrolluppgiftskyldighet lämna i de fall innehavet påatten

depå överföringvp-konto eller i minskar tillett ett annaten genom vp-
konto eller depå. Uppgiften kan länmas det värdepappers-annanen av
institut överföringen. Eftersom det överförande institutet integörsom
alltid har kännedom anledningen till överföringen, dvs. det äromom

beneñkförsäljning, överlåtelse eller överföring till konto, kan deteget
något krav ivisserligen inte uppställas på detta skallatt anges

kontrolluppgiften. de fall institutet har kännedom anledningenI om
kontrolluppgiften.skall den dock itas upp

Uppgiften bör, i enlighet med i övrigt, lämnas löpandesystemet
under beskattningsâret. Vid överföring mellan konton innehas avsom
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eftersominte lämnas,kontrolluppgift givetvisskallpersonsamma
beskattningen.betydelse försaknaröverföringarsådana

erforderligafår inautomatisktinteSkattemyndighetenfallI de
förfrågankanminskataktieinnehav harvarföruppgifter ett enom

innehavsförändringen.tillorsakenskattskyldigetill denskickas om
varföruppgiftsaknaändå kommerSkattemyndigheten ettOm att om

skattepliktigtorde fåminskataktier harinnehav att enpresumerasav
utifrånfår bestämmasstorlekVederlagetsharavyttring ägt rum.

denhärvid betonasbörfallet. Detdet enskildaiomständigheterna att
medinkommamöjlighetalltid hargivetvisskattskyldige att en

rättelse.
harproblemdeframhållaslutligenvillUtredningen att som

modellernågon deskulle uppkommaocksåbeskrivits somavomovan
modellerSamtliga dessaväljas.skulle3.3-3.6avsnittidiskuterashar

ochvederlaguppgiftertillförsVP-systemetbl.a.bygger att om
skulleöverlåtelsernaprivatamed deProblemenanskaffningsvärden.

till VP-systemet.skatteförvaltningensfrånförflyttasdärför bara system
dis-delösningnågoninnehåller såledesmodellerdessaIngen nuav

metoden skulleaktie-för-aktietillövergångEnproblemen.kuterade
problem.dessaheller lösainte

aktiermarknadsnoteradeStickvärde för4.5

haraktiemarknadsnoteradförAnskaffningsvärdetFörslag: som
%till 20får bestämmas1999januariföre den 1förvärvats av

1998.decemberden 31marknadsvärdeaktiens
SILstycketandra§ 2schablonregeln i 27nuvarandeDen mom.

slopas.

skall börjaaktierförvärvkontrolluppgifterdagden etc.Fr.o.m. avom
uppgifterfå inlöpandeSkattemyndighetenlämnas kommer att om

vinstberäknings-iregistrerasaktierför deanskaffningsvärden som
fastställamöjligtuppgifter blir detstöd dessaMed attsystemet. av

avyttring.vidreavinst/reaförlustuppkommen senareen
deninneharskattskyldigedenaktierdedock integällerDetta som

skatte-kommeraktierBeträffande dessakraft.iträderdag systemet
uppgifttillgång tillautomatiskt haintemyndigheten om an-att

fastställaskall kunnaSkattemyndighetenFörskaffningsvärdet. att
därförsådan aktie krävsavyttringreavinst/reaförlust vid att manav en

stickvärde.s.k.anskaffningsvärde,schablonmässigttillämpa ettfår ett
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Stickvärdet bör fakultativt, dvs. den skattskyldige skall havara
möjlighet redovisa de verkliga anskaffningsvärdena. Omatt värdet inte

fakultativt kan fiktivaär vinster komma beskattas. Ett sådantrent att
resultat inte förenligt medär vedertagna skatterättsliga principer.

Utredningen föreslår stickvärdet bestäms till %20 aktiensatt av
marknadsvärde dagen innan de reglerna träder i kraft. Reglernanya
föreslås träda i kraft den l januari 1999, avsnitt ll. Anledningense
till utredningen valt detta stickvärde följande.äratt

För närvarande ñmis i 27 § 2 andra stycket SIL schablon-mom. en
regel innebär 20 % nettoförsäljningslikviden får drasattsom av av

anskaffningsvärde vid avyttring marknadsnoterade aktier. Omsom av
stickvärdet bestäms till 20 % marknadsvärdet dagen innan deav nya
reglerna börjar gälla kommer stickvärdet inte påverka deatt att
skattskyldigas agerande före ikrafträdandet dvs. de kommer inte att
ha någon anledning sitt beteende till det schablonmässigtatt anpassa
bestämda anskaffningsvärdet.

Av betydelse också sådant stickvärdeär säkerställeratt ett att statens
inkomster inte blir lägre med dagens regler.än

Det kan visserligen hävdas stickvärdet bör bestämmas efteratt en
avvägning mellan â sidan intresset det antaletatt storaena av
försäljningar fångas in åoch andra sidan intresset begränsaattav
skattebortfallet, eftersom lågt stickvärde kan leda tillett antas ett stort
antal rättelse- och tilläggsuppgifter från de skattskyldiga. Detta
problem kan dock enligt utredningens mening till viss del lösas genom

det i deklarationen för året innan de reglerna träder i kraftatt nya ges
tillfälle för den skattskyldige redovisa de verkliga anskaffnings-att
värdena för de marknadsnoterade aktier han då innehar.som

Bestämmelsen stickvärde in i 27 § 2 andra styckettasom mom.
SIL. Samtidigt kan den nuvarande schablonregeln avskaffas, eftersom
den blir överflödig. Jfr l989/90:1l0 427 och 456, där detprop. s.

schablonregeln i 27 § SILsägs nödvändig ha kvar så längeäratt att
fastställts.inte alla anskaffningsvärden har Den regeln bör, inya

likhet med den nuvarande schablonregeln, gälla både fysiska och juri-
diska personer.
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Registerfrågor4.6

avyttringochanskaffningsvärdeninnehav,UppgifterFörslag: om
skatte-centralafår in i detaktiermarknadsnoterade etc. tasav

registret.

ochinformationssystemfinns mängdskatteförvaltningenInom en
centralt skattere-hjälp ADBlandet förs medhelaFörregister. ettav

skatteregister-§skatteregister. I 1regionaltlänoch för varjegister ett
skallförs. Deregistrenändamål för vilkade1980:343lagen anges

förrnögenhetstaxeringen.ochvid inkomst-hjälpmedelbl.a. ettvara
5-7 §§regleras iskatteregistretcentralainnehållet i detFrågan om

obligatorisktuppgifterFöreskrifter vilkaskattteregisterlagen. somom
juridiskaför fysiskaskatteregistretcentralai detfinnasskall resp.

skatteregisterlagenI 7 §skatteregisterlagen.6 §§i 5 ochpersoner ges
centrala registretin i detfårdärutöveruppgiftervissa tassomanges

bestämmerregeringenmyndighetellermån regeringeni den som
sådanterhållitRSV harskatteregisterlagen.§det, 9beslutar ettse

1980:556.skatteregisterförordningen2 §bemyndigande, se
skatteregistret hörcentralafår finnas i detuppgifterTill de som

skall lärrmaskap. LSKenligt 3kontrolluppgifteruppgifter från som
innebärskatteregisterlagen. Detpunkt 12föreläggande 7 § attutan

utredningenaktieravyttringochförvärvuppgifterde etc. somavom
skatte-det centralafår in im.fl.bankerlämnasföreslår skall tasav

registret.
vinstberäkningskatteförvaltningensbörmeningutredningensEnligt

degrundvalpåmarknadsnoterade aktier görasavyttringvid etc. avav
skatteregistret. Förcentralain i dettagits attharuppgifter som

skatteregisterlageni 7 §ändringdetföreslåsdetta görsklargöra att en
marknadsnoteradeinnehavuppgifterframgårklartså det att avatt om

in ifåranskaffningsvärdetillgångensochfinansiella instrument tas
avyttringuppgiftbeträffandeföreslåsDetsammaregistret. avom

avyttringen.vidersättningenochfinansiellt instrumentsådant om
uppgifterhuvudregelgällerskatteregisterlagen§ attEnligt 19 som

beskattningsperiodtill visshänför sigskatteregistretcentralai det som
underkalenderårdetfrån utgångenår gåttsjugallrasskall när av

kontroll-uppgifter frångäller bl.a.gick Detperiodenvilken ut.
ochandrabestämmelsensdock enligtuppgifter fårVissauppgifter.

Även föreskriftermeddelafårregeringenlängre.stycke bevarastredje
uppgifter.vissabevarandeförförlängd tid avom

skallvinstberäkningssystemetochkontroll-föreslagnadetFör att
innehavuppgiftertillfredsställande krävsfungerakunna att avom
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marknadsnoterade aktier och anskaffningsvärde får bevarasetc. även
efter den sjuårsperiod gäller enligt huvudregeln. En bestämmelsesom

möjliggör detta bör in i 19 § skatteregisterlagen.tassom
Det innebär efter sjuårsperioden kommer de grundläggandeatt

uppgifterna förvärv och avyttring hämtats från ingivnaom som
kontrolluppgifter inte längre finnas lagrade i Uppgiftatt systemet.
kommer finnas endast innehavets storlek och innehavetsatt om an-
skaffningsvärde dvs. det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier

slag och sort. Med stöd dessa uppgifter det alltidetc. ärav samma av
möjligt beräkna reavinst/reaförlust vid eventuell avyttring.att en

Frågan terminalåtkomst till uppgifter i det centrala skatte-om
registret regleras i 10 § skatteregisterlagen. Utgångspunkten är att
uppgifterna får finnas tillgängliga via terminal förendast vissa
ändamål i § skatteregisterlagen.lsom anges

Samtliga skattemyndigheter får ha terminalåtkomst till vissa basupp-
gifter i det centrala skatteregistret, s.k. riksåtkomst. Till det stora
flertalet uppgifter i registret, bl.a. uppgifter från kontrolluppgifter, får
terrninalåtkoirist dock finnas för skattemyndigheten i länet endast i den
mån uppgifterna hänför sig till länet eller skattskyldigrör som
beskattas i länet, s.k. länsåtkomst. Någon ändring dessa reglerav om
terminalåtkomst föreslås inte. Vad beträffar RSV får verket enligt
gällande regler ha åtkomst till samtliga uppgifter i det centrala
skatteregistret.

4.7 Integritets- och rättssäkerhetsaspekter

Utredningens direktiv berör inte frågan integritetsaspekter. Detom
finns dock skäl något belysa denna fråga jfr avsnitt 3.1.ävenatt

Utredningens förslag innebär skattemyndigheten skall beräknaatt
reavinst/reaförlust vid avyttring marknadsnoterade aktier. Be-av
räkningen skall grundval uppgiftergöras köp och avyttringav om

lämnas bl.a. banker och andra värdepappersinstitut. Dessasom av
uppgifter kommer registreras hos skatteförvaltningen.att

För närvarande skall kontrolluppgift lärrinas fysiskaom personers
innehav aktier 3 kap. 27 § LSK. Fr.o.m. 1997 års taxering skallav
kontrolluppgift lämnas också ersättning vid avyttring aktierom av

3 kap. 32 § LSK.m.m. c
Det innebär det föreslagna i princip endast på punktatt systemet en

kommer medföra utvidgning nuvarande uppgiftsskyldighet:att en av
Uppgiftsskyldigheten utökas till omfatta också uppgift detatt om
vederlag den skattskyldige erlagt vid förvärv marknads-som av

aktiernoterade och andra finansiella instrument berörssom av
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hosregistrerasskalluppgifternakommerdettaTill attsystemet.
skatteförvaltningen.

registre-åtföljandemeduppgiftsskyldighetenutvidgningDenna av
sådantmedförainte ettmeningutredningensenligt ansesring kan

anledningendenförslagetintegritetenpersonliga attden aviintrång
detframhållasärskilthärvid attvillUtredningengenomföras.inte bör

uppgifternaifördröjning att omsystemetfinnas genomkommer att en
tillanslutningdirektilämnasskallinteavyttringochförvärv

såledesinnebär attdärefter. Detmånadertvåtransaktionen senastutan
demedon-linekommerinteregister attskatteförvaltningens vara

Ut-VPC.ochvärdepappersinstitutenhosgörsregistreringar som
skatteförvaltningenockså betona attsammanhangetvill iredningen

integritets-frånkänsligauppgifter ärmångahanterardagiredan som
medochsäkerhetsnivåhögmedskeförutsättasfårDettasynpunkt. en

Utredningenintegritetsintrång.otillbörligtskyddutvecklatväl motett
restriktivitet kommer attochsäkerhetsnivåhögafrånutgår att samma

föreslagna systemet.dethanteringenvidgälla nuav
i deningreppetframhållaockså attslutligenvillUtredningen

uppgifternamindrebliskulle ominteintegriteten ompersonliga
värdepap-ochVPChosregistreradesställetianskaffningsvärden etc.

harmodellerdenågonkrävas somskullevilket avpersinstituten, om
väljas.skulle3.63.3avsnittidiskuterats -

följande.kan sägasrättssäkerhetsaspekterBeträffande
förtryckasdeklarationsblankettenbörmeningutredningensEnligt
vilketävenvinsten/förlusten an-utanberäknadedenendastinte

kommerPå så sättberäkningen.vidhar använtsskaffningsvärde som
vinsten/förlustenhurredovisningtydligfåskattskyldige avden att en

förtrycktadetkontrolleramöjlighethan attochframräknatshar ges
beloppet ärfrarnräknadedetenskildeden attSkullebeloppet. anse
har använtsanskaffningsvärdelågtförgrund attfelaktigt, t.ex. av

deklaration.sinidetkunna rättahankommer attberäkningen,vid
kaninteförslagetutredningen ansesatthärtillhänsynMed anser

beskattningen.vidrättssäkerhetenförsämringarnågramedföra av
för-innebärafall kanvissaiförslaget enhävdaskan attTvärtom

ibland kandeteftersomdag,gäller ivadmedjämförtbättring som
anskaffningsvärde.räkna rättsjälvenskilde utför den attsvårtvara
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4.8 Konsekvenser för handeln med aktier

Vad gäller frågan det föreslagna kan tänkas påverkaom systemet
handeln med aktier vill utredningen anföra följande.

Det föreslagna innebär inte någonsystemet egentlig ändring av
beskattningsreglema för aktier. Systemet medför inte heller något
merarbete för de skattskyldiga omfattas dvs. fysiskasystemet,som av

och dödsbon. Tvärtom medför förenklingpersoner systemet en av
deklarationsskyldigheten, eftersom Skattemyndigheten beräknar
reavinst/reaförlust. På grund härav utredningen förslaget i sigattanser
inte kan påverka handeln med aktier.anses

Det kan visserligen hävdas den utökade kontrollen riskeraratt att
medföra del de skattskyldigaatt berörs förslageten av som av
förlägger sin handel med aktier till utlandet, för så undgåsättatt
kontroll och beskattning i Sverige.

Denna eventuella effekt kan dock enligt utredningens mening inte
primärt ha sin grund i det föreslagna i denanses systemet utan att
enskilde vill undvika bli beskattad enligt de regleratt och skattesatser

gäller i Sverige. Detta förhållande kan enligt utredningenssom mening
inte tillräckligautgöra skäl införaanses mot att systemet.
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ochfordringarBeskattning5 av

kontrolluppgiftsskyldighetnuvarande

Inledning5.1

gårdetundersökautredningenskalldirektiven att taEnligt om
kontrolluppgiftlämnaskyldighetenfrågaiytterligare att omsteg om

föregåendeIfinansiella instrument.andraochaktierförsäljningar av
ochavsnitt, 5följandebehandlats. Iaktieravyttringaravsnitt har av

gällervadkontrolluppgiftsskyldighetutökad avytt-diskuteras en
fordringar.ringar av

olikahuvudsakdet ifordringartalasi är typerdetNär avtexten om
påkonstrueradekanObligationerberörs.obligationer envarasom

intefinnsobligationdefinition begreppetNågonolikamängd sätt. av
obligationermedkanAllmäntlagstiftning. sägasi svensk att avses

anskaffningförserieriharskuldebrevlöpande storagetts ut avsom
ochRiksgäldskontoretbl.a.obligationerutgivare ärkapital. Stora av

database-ipå kontonregistrerasObligationernabostadslåneinstituten.
värdepappernågra fysiskadärför inteutfärdasNumerarade system.

för innehavarna.
ocksåinledningsvis nämnasredanläsningen kanunderlättaFör att

obligationer:huvudtyperfinns tvâavkastningengällerdet vad avatt
kupongobligationMeddels nollkupongare.kupongobligationer,dels

vissavidinnehavarentillbetalasobligation där räntan utavses en
nollku-löptid. Enobligationensunderränteförfallodagarbestämda

påärlig eller sättlöperobligation annatutanär somenpongare
löpandemedförenadden inteEftersom äråterkommande ränta.

nominelladetunderstigerprisden tillränteutbetalningar ettut somges
beloppet.

påsäljasochköpasobligationer kanocksåbörNämnas enatt
andrahandsmarknad.
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5.2 Materiella regler

5.2.1 Allmänt inkomstslaget kapitalom

Beskattningen i inkomstslaget kapital kan delas in i tvâ huvudgrupper:
dels beskattning löpande avkastning såsom hyresintäkterräntor, ochav
aktieutdelningar dels beskattning reavinster, dvs. realiseradetc., av
värdestegring på egendom. Till inkomstslaget hänförs också bl.a.
sådana lotterivinster inte frikallade från beskattning.ärsom

En allmän reglering inkomstslaget finns i 3 § SIL. I lagrummetsav
första till intäktsägs kapital hänförs "löpandemoment att av av-
kastning, vinster och intäkt härrör från egendom, i denannan som
mån intäkten inte hänföra till näringsverksamhet".är Somatt en
exempliñering vad förstås härmed till inkomstslagetattav som anges
hör bl.a. banktillgodohavanden,ränta obligationer och andra
fordringar vinst reavinst vid icke yrkesmässig avyttringsamt av
tillgångar.

Alla slags inkomster härrör från egendom utanför näringsverk-som
samhet skall således i princip beskattas i inkomstslaget kapital. Vad
beträffar inkomstslaget näringsverksamhet i 22 § vilkaKL intäk-anges

i enskild näringsverksamhet skall till beskattning iter tassom upp
detta inkomstslag. Annan avkastning egendom däränav som anges
beskattas i inkomstslaget kapital. juridiskaFör dödsbonutompersoner
gäller all löpande avkastning och alla reavinster hänförs till intäktatt

näringsverksamhet 2 § 1 sjätte stycket SIL.av mom.

5.2.2 Beskattning räntorav

l vid mening med ersättning för kredit.ränta Till hänförsräntaavses
således bl.a. avkastningen på banktillgodohavanden, obligationer och
andra fordringar.

Någon definition begreppet fimis inte i skatteförfatt-räntaav
ningarna. finnsDäremot negativ definition i förarbetena till 1990en
års skattereform. l 1989/90:11O 459 beträffandesägs gräns-prop. s.
dragningen mellan ränteintäkter och reavinster "som reavinst elleratt
reaförlust sådanräknas värdeförändring inte beror och kansom
beräknas på grundval låneavtalet". Annan värdeförändringav en
obligation torde således enligt denna definition utgöra ränta.etc.
Angående gränsdragningen mellan ränteintäkter och reavinster, se
vidare avsnitt 5.3.
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fulltskattepliktigafulltutgiftsräntoroch ärInkomsträntor resp.
får allaSIL%. Enligt 3§ 2100dvs. tillavdragsgilla mom.

näringsverk-inkomstslagethänförliga tillinteräntekostnader ärsom
kapital.inkomstslagetidrassamhet av

kapitalin-för beskattningtidpunktenSIL reglerasI 3 § 5 avmom.
s.k.deni § KLreglerna 41gällerhuvudregelSomkomster. att om

hänförassåledesränteintäkt skalltillämpas. Enkontantprincipen skall
medanför lyftningtillgängligblirbeskattningsår då dentill det en

Räntordå den betalas.det åravdragsgillräntekostnad blir som
förtillgängligadecember31bankkonton dengottskrivs somanses

uttrycklig regel.dag enligtdennalyftning en

fordringarReavinstbeskattning5.2.3 av

ireglerasfordringaroch andraobligationerReavinstbeskattningen av
till avdragbliruppdelningenföljd rättenSomolika lagrum.tre aven

olika.
avyttringvinstberäkning vidbestämmelserfinns29 § SILI om--

finansiella instrumentandraochsvenska kronorifordringar somav
hörfordringarTill dennafordringar.till sådanahänförligaär grupp av

skuldebrevsdelenförlagslân ochobligationer,bl.a. olika avtyper av
optionsskuldebrev.

vårdeutveck-fordringarbeskattningenregleras§ SIL127 varsav-
elleraktievärdeförändringenkopplad tilldelvishelt ellerling år en

hör bl.a.Till dennafordringar.aktierelateradeaktieindex gruppett
aktieindexobligationer.ochvinstandelslånskuldebrev,konvertibla

utländsk valuta.iför fordringarreglerfinns30 § SILI-
enligtberäknasfordringar skallandraochobligationerReavinster

dvs.SIL,i 27 § 2genomsnittsmetodden sammamom.angessom
för samtligagälleraktier. Detavyttringvidgäller typermetod avsom
anskaffningskost-sammanlagdadeninnebärMetodenfordringar. attav
skall fördelasslag ochvisstfordringarför sortnaden ettav

ocksådetfordringaraktierelaterade ärFörfordringar.samtliga sådana
%20schablonmetoden dvs.s.k.dentillämpamöjligt avatt -

vidanskaffningsvärdefår drasnettoförsäljningslikviden av som
marknadsno-fordringenförutsättning ärundervinstberäkningen att-
fordringarReavinster ärstycket SIL.andra227 §terad se mom.

helhet.skattepliktiga i sin
avseendereaförlustochreavinstskallSIL29 § 2Enligt mom.

obligationervanligenkronorsvenskafordringar imarknadsnoterade
begreppetDefinitionenbehandlasförlagslân ränta.eller avsom

skallfordringarSIL. Dessafinns i 27 § 2marknadsnoterad mom.
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således beskattas reavinsterna utgjorde ränteintäkter ochsom om
reaförlusterna ränteutgifter. Syftet med bestämmelsen förlusternaär att
skall bli avdragsgilla i utsträckning gäller för ränteut-samma som
gifter, dvs. till 100 %. Som huvudregel för reaförluster gäller annars

avdragsrätten begränsad till 70 %.äratt
Av sista meningen i 29 § 2 SIL framgår avdragsrätten förattmom.

reaförluster på premieobligationer begränsad till %,är 70 trots att
dessa fordringar marknadsnoterade.är För de icke marknadsnoterade
fordringar skall beskattas enligt 29 § SIL gäller huvudregelnsom att
reaförluster fâr dras endast till %.70av

Ett indirekt ägande räntebärande värdepapper andelar iav genom
värdepappersfond räntefond regleras i 27 § 6 SIL. Enligtmom.
denna bestämmelse skall också reavinster och reaförluster på mark-
nadsnoterade andelar i värdepappersfonder i sin helhet bestårsom av
fordringar i svenska kronor och andra sådana värdepapper som avses

Äveni 29 § SIL behandlas ränteintäkter ränteutgifter. isom resp.
detta fall syftet med regleringenär förlusterna fulltäratt attange
avdragsgilla.

Reaförluster på aktierelaterade fordringar marknadsnoteradeärsom
får dras till 100 % från reavinster alla aktierelateradetyperav av
tillgångar marknadsnoterade. Saknasär sådana reavinster eller ärsom
fordringen inte marknadsnoterad avdragsrätten begränsadär till 70 %
se 27 § 5 SIL. Ovan nämnda regler reavinst ochattmom. om
reaförlust skall behandlas gäller således inte förränta denna typsom

fordringar. Det medför förluster aktierelaterade fordringarattav
inte fullt avdragsgilla inom hela inkomstslaget.är

Reaförluster fordringar i utländsk valuta fâr, oavsett om
fordringarna marknadsnoterade eller inte,är dras endast till %.70av

5.3 Gränsdragningen mellan reavinstochränta

5.3. 1 Allmänt

Före 1990 års skattereforrn gränsdragningen mellan vilkavar
värdeförändringar obligationer och andra fordringar är attsom
betrakta reavinstränta de problemen inomett storasom resp. av
kapitalbeskattningen.

Anledningen till problemen reavinst beskattadesräntaattvar resp.
olika enligt då gällande Om realiserad värdeökningsystem. en en
fordran bedömdes ränteintäkt beskattades den fullt hosutsom
lângivaren i inkomstslaget kapital. Den skattepliktiga delen av en
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innehaftsfordran hadetidlängrereducerades däremotreavinst en
Efterförvärvsverksamhet.tillfälliginkomstslagetbeskattades ioch

avdragsgill.intereaförlustskattefri ochhela vinstenfem år envar
andradet fannsbeskattningenskillnaderna i ävenPå grund av -

betydelseoftadetnämndadenskillnader än stor om enavvarnu -
ellerklassiñceradesobligation räntavärdeförändring etc. somen

avseendeomfattande praxis gräns-medfördereavinst. Detta en
reavinst.ochmellandragningen ränta

gjordes mellanåtskillnadbl.a.framgårpraxisdennaAv att
värdestegringförutsebarvärdestegring:förutsebaroch ickeförutsebar

betraktadesvärdestegringförutsebarmedan ickebetraktades räntasom
reavinst.som

RÅRÅ ref. där1988och1982 Aa 152rättsfalleniBl.a.
under dentillförvärvats priserhadelöptefordringar räntautansom

dvs.värdeökningenförutsebaradenharinlösenkursen,nominella
inlösenkursennominellaoch denförvärvsprisetmellanskillnaden

RÅigjordesbedömningvid inlösen. Sammabehandlats räntasom
tredjeöverlåtelse tillochvid inlösendär vinstref.1972 51 avman

beskattadeslöpande räntaskuldebrevfmansväxlar en utan somtyp av
ränta.

fallpenningvärdetsförkompensationindextillâggharVidare
konsumentprisindextillknutnatilläggen varitbetraktats närräntasom

RÅRÅRÅ ref.1986iharFi 379. Däremotoch 1943ref. 191943
tillknutitsvärdeobligationvid inlösenöverskott51 ett varsenav

i sistnämn-Utgångenreavinst.inte räntaguldpriset utgöra utanansetts
alltföransågsavkastningenmedförklarastorde kunnada fall att

för beskattas ränta.oförutsebar att som
ochstatsskuldväxlarbankcertifikat,skuldebrevvissaFör typer av -

lydelsei dessi § KL,fanns det 41skattkammarväxlar t.o.m.e-
allainnebarregleringsärskildtaxering,års att1991 rea-somen

skulle beskattasvärdeförändringar ränta.liserade som
ochkapitalinkomstslagenskattereform slogs1990 årsGenom

kapital.inkomstslag,tillförvärvsverksamhettillfällig ettsamman
påenhetliga skattesatsenmed dentillsammansförändringDenna

för-uttalades ienligt vadmedföra,ansågskapitalinkomster som
ränteinkomstermellangränsdragningenmedproblemenarbetena, att

1989/90: 10lförsvinnaskulle prop.utsträckningireavinsteroch stor
458.s.

och reavinsterränteinkomsterbeskattningenskillnader iVissa av
beträffandeochavdragssidanåterståkommaskulle dock att
gränsdrag-medproblemenBeträffandeför beskattning.tidpunkten

1989/902110 459.följandebl.a. prop.anfördesningen s.
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Gränsdragningen mellan ränteintäkter och reavinster kommer haatt
betydelse med mitt förslag vad gäller tidpunkten föräven skattskyl-
di ghetens inträde. Ränteinkomster beskattas löpande efter de betalasvart

Som reavinst reaförlusteller räknas sådan värdeförändring inteut. som
beror på och kan beräknas grundval låneavtalet. Sådana värdeför-av
ändringar skall fortsättningsvis beskattas förstäven de realiserasnär

fordringen.avyttring På motsvarande räntekostnadersätt ärgenom av
avdragsgilla löpande efter de betalas medan reaförlustavdragvart ut
förutsätter avyttring.en

Vidare uttalades "gränsdragningen mellan utdelning ochräntaatt resp.
reavinst bör i huvudsak efter de principer gäller nu"göras prop.som
1989/90:110 403.s.

5.3.2 Vilken betydelse har gränsdragningen enligt
nuvarande lagstiftning

Allmänt kan de gränsdragningsproblem tidigare fannssägas att som
mellan och reavinst obligationer och andra fordringar kvarstårränta
till viss skatterefonnen.del efter framgår bl.a. förhands-Detäven av

RÅ RÅbeskeden 1994 ref. 19 och ref.1995 71 1-111. Regerings-
har i dessa fall följt den äldre praxis gränsdragningenrätten om som

har redovisats i föregående avsnitt. Se vidare avsnitt 5.6.
Den skattemässiga skillnaden mellan och reavinst på obligatio-ränta

dock begränsad i inkornstslaget kapital. På intäktssidanäretc.ner
saknar det sålunda förbetydelse skatteuttagets storlek inkomstom en

fordran skall beskattas eller reavinst, eftersom båderäntaav en som
och reavinster i sin helhet skattepliktiga. viss skillnadEnräntor är

finns visserligen i och med skattskyldighet för reavinst inträder vidatt
fordranavyttring 24 § 4 medan skattskyldighetse SIL,av en mom.

för ränteintäkt inträder då denna blir tillgänglig för lyftning 3se §en
skillnad5 SIL. Denna dock i praktiken betydelselös. För-ärmom.

i de fall inlösen eller försäljning sker vid årsskifte.utom ett
På avdragssidan skillnaderna något eftersom reaförlusterär större,

på fordringar inte marknadsnoterade avdragsgilla endast tillär ärsom
70 % medan ränteutgifter fullt avdragsgilla avsnitt 5.2.3.seär ovan,
Om marknadsnoterad fordran i svenska aktierelateradkronor inte ären
skall reaförlust vid avyttringen behandlasdock ränteutgiften som en
29 § 2 reaförlusterSIL. Detsamma gäller marknadsnotera-mom.
de andelar i värdepappersfonder, består fordringar i svenskasom av
kronor 27 § 6 SIL. Någon skillnad i skatteuttaget mellanmom.
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hellerfall således intedessaföreligger ireaförlusterochräntor
avdragssidan.

fordringaraktierelaterade ärreaförlustergällerVad som
påreavinster% fråntill 100drasfår dessamarknadsnoterade av

SIL.27 § 5tillgångarliknande mom.
fårutländsk valutaifordringarmarknadsnoteradepåReaförluster

stycket SIL.tredje% § 270 3endast tilldock dras mom.av
sammanfattningsvis konstate-kapital kaninkomstslagetBeträffande

beskattningenskillnad i räntanågonföreliggerofta intedet avattras
mellangränsdragningenfårDäremotfordringar.påreavinstresp.

vilketkontrolluppgiftsskyldigheten,förbetydelsereavinstochränta
följande avsnitt.framgåkommer att av

dockbehandlas kankontrolluppgiftsskyldigheten nämnasInnan
inkomstslagI detta ärnäringsverksamhet.inkomstslagetnågot om

reavinstbeskattning.räntebeskattningmellanskillnaderna större resp.
periodiseringsreglerna.följdDet är aven

löpande underintäktsförasfordran skallvärdetillväxtEn en
RÅ ochref. 191994sebedömstillväxten räntainnehavet somom

RÅ tillanvisningarnatredje stycketpunkt 1ref. I-II1995 71 samt av
fordringenspåfördelasvärdetillväxteninnebärDet24 § KL. att

reavinst,betraktasskalldäremotvärdetillväxtenlöptid. Om som
29§Bestämmelsen ifordringenförstdenbeskattas när avyttras.

ifordringarmarknadsnoteradereavinsterSIL2 attommom.
inkomstslagetgäller intebehandlasskall räntakronorsvenska som

till 24 §anvisningarnastycketsistapunkt 1näringsverksamhet se av
KL.

kontrolluppgiftsskyldighetNuvarande5.4

inkomsträntaKontrolluppgift5.4.1 om

lämnaskyldighetbestämmelserfinnsLSK att§ lagen22I 3 kap. om
Uppgiftsskyldighetenoch fordran.inkomsträntakontrolluppgift om

infördessjälvdeklarationenförenkladedensamband meditillkom att
375,rskr.SkU60,bet.1984/85:180,års taxering prop.vid 1987

uppgifternaförtryckstaxering1995 års1985:406. Fr.0.m.SFS om
LSK prop.§kap. 112deklarationsblanketten,påränta etc. se

1992:1659.SFS146,rskr.bet. SkU11,1992/93:86,
träffar samtligaså denutformatsUppgiftsskyldigheten har att som

med in-förvaltarochyrkesmässigtallmänhetenfrån emottar pengar
demBland132.1984/85: 180räntegottgörelse prop.dividuell soms.
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omfattas skyldigheten lämna kontrolluppgift kan bankernämnasattav
och andra värdepappersinstitut, Riksgäldskontoret VPC.samt

Kontrolluppgift skall lämnas för den skattskyldige gottskrivitssom
eller till vilken har betalatsränta Från dennaränta huvudregel görsut.

dock förundantag de flesta juridiska se 3 kap. 23 § LSK.personer
I praktiken innebär det uppgiftsskyldigheten främst fysiskaatt avser

och dödsbon. förarbetenaI 1984/85:prop. 180 100personer s.
uttalade departementschefen bl.a. följande uppgiftsskyldighetensom
omfattning.

I princip bör uppgifter lämnas alla dem lånat ut motsom pengar
till kreditinstituten. I vissa fallränta kommer dock sådanen upp-

giftsskyldighet bli alltför omfattande. förenklingFör löntagar-att en av
beskattningen fördet i och sig tillräckligtär uppgifter lämnasom
beträffande fysiska Jag emellertid det från kontroll-attpersoner. anser
synpunkt olämpligt helt undanta juridiskaär Det dockäratt personer.
inte intresse banker och hypoteksinstitut skall lämna uppgiftattav om
lån hos varandra. Likaså försäkringsanstaltemasbör utlåning undantas.
För begränsa uppgiftslämnandet bör också aktiebolag och föreningaratt

tilldelats organisationsnummer undantas. Uppgift skall således intesom
lämnas i de fall dessa borgenärer.är

I kontrolluppgiften skall den den uppgiftsskyldigeräntaanges som
sammanlagt gottskrivit eller betalat till borgenären. Det innebärut en
skyldighet för uppgiftslämnaren sammanställa uppgifter från denatt
skattskyldiges olika konton eller fordringar 1984/85:180prop.

133.s.
Om utbetalning också vid inlösenräntaänannat t.ex.en avser -

obligation och den uppgiftsskyldige inte kan hur delstorav en ange-
utbetalningen skall det sammanlagda utbetaldautgör räntaav som

beloppet redovisas 3 kap. 22 § fjärde stycket LSK. Någon uppgift
erhållen kan följaktligen inte-förtryckas deklarations-räntaom

blanketten i dessa fall, eftersom fördet oklart skatteförvaltningenär
hur del det utbetalda beloppet utgör ränta.stor av som

När bestämmelsen i 3 kap. 22 § fjärde stycket LSK infördes dentog
främst sikte de diskonteringsinstrument med kort löptid dåsom
förekom marknaden, statsskuldväxlar och bankcertifikatt.ex.

1985/86:58prop. 11. Numera lämnar bl.a. VPC och vissa bankers.
kontrolluppgift enligt denna bestämmelse vid avyttringäven av
nollkupongare skiljer sig från nämnda diskonteringsinstrumentsom

de har längre löptid. Samtliga banker lämnar dock inteattgenom en
kontrolluppgift vid försäljning/inlösen nollkupongare. sinDet harav
grund i frågan gränsdragningen mellan och reavinst vidräntaatt om
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avsnittklarlagd seinte heltfortfarandenollkupongare äravyttring av
enligt 3 kap.skall föreliggakontrolluppgiftsskyldighet5.6.2. För att
faktisktbelopputbetaltnågon delgivetvisLSK krävs22 § att avserav

ränta.
fortlöpandeberäknasräntefonderoch vissakupongobligationerFör

avkastning räntaförfalleninteupplupenmarknadsnoterasoch men
marknadsvärde.fondensellerobligationensnoteringensidanvid avav

avkast-upplupnainte denomfattar såledesnoteringenDen senare
dentillbakaavkastning fallerupplupenSärnoteringenningen. av

§ köplagenräntekompensation i 81regleringencivilrättsliga av
följande.1990:931. Där sägs

upplupen ännuingårfordringar ärräntebärande räntaI köp mensomav
for avläm-har avtalatstidpunktdenbetalning vidtillförfalleninte som

säljarenbetala tillskall köparensådan räntaVadnandet. motsom svarar
osäker.har såltsfordringenintepriset,utöver somom

dvs.räntekompensationtaxering gäller1995 årsFr.o.m. att -
förvärvvidförfalleninte räntaför upplupenersättning avmen -

förränteintäktbehandlasskuldebrevandraochobligationer som
för förvärvarenränteutgiftochskuldebrevetöverlåtaren avsomav

upplupengällerDetsammaSIL.§ 63skuldebrevet, mom.se
tillförarbetenaräntefonder. Is.k.andelar iförvärvvidutdelning av

andelar ibeträffande1993/94:50 279 sägsbestämmelsen prop. s.
denförutsättningundertillämpliga endast attreglerna blirräntefond att

särskiltredovisasdvs.på andelarnautdelningen sämoterasupplupna
överlåtelsevidföresatts gällatorde ha ävenDettaöverlåtelsen. avvid

svårmycketblirbestämmelseneftersomfordringar,direktägda annars
RÅ nedan.5.6.4avsnittref. III,1995 71dockjfrtillämpaatt

räntekompensa-alltsåmedförSIL6i 3 §Bestämmelsen attmom.
förReglernasäljaren.för attränteinkomstredovisasskalltion som

harLSK§22enligt 3 kap.inkomsträntakontrolluppgiftlämna om
kontrolluppgiftskalltaxering1996 årsFr.o.m.till detta.anpassats

bet.1993/94:50,räntekompensation prop.ocksålämnas mottagenom
1993:1563.SFS108,rskr.SkU15,

pá inkomsträntorskattPreliminär

betalaskyldighetinfördesskattereforrn1990 års atttillanslutningI en
SkU3,bet.1990/91:5,utdelning prop.ochskattpreliminär ränta

1990:1137.SFSrskr. 57,
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Bestämmelserna, tillämpades första gången vid uppbördsom av
skatt på inkomst skulle år 1992, återfinns i 3 § 2taxerassom mom.
tredje stycket och 39 § 3 UBL. Preliminär skatt skall innehållasmom.
för sådan och utdelning lämnasränta till fysisk ärsom person som
bosatt i Sverige och svenskt dödsbo och för vilken kontrolluppgift
skall lämnas enligt 3 kap. 22 eller 27§ LSK. I sistnämnda be-
stämmelse finns bl.a. regler kontrolluppgiftsskyldighet förom
aktieutdelning. Den preliminära skatten skall innehållas och betalas
in till det kreditinstitut eller liknande skyldigtstaten är attav som
lämna kontrolluppgift avkastningen. Skatteavdrag skall medgörasom

%.30
För dem har räntekostnader eller reaförluster medför be-som

stämmelserna preliminär skatt med för högt beloppatt tas ut ett om
inte jämkning begärs hos skattemyndigheten. Det möjligt fåär att
jämkning, denna skall dock i första hand ske preliminär skattmen av
på kapitalinkomster. Endast i de fallän justering avdragetannat en av
för preliminär skatt på andra inkomster inte räcker till får jämkningen

kapitalinkornster se 45 § 1 fjärde stycket UBL.avse mom.
Om kontrolluppgift skall lämnas enligt 3 kap. § fjärde22 stycket

LSK dvs. redovisas inte särskilt utgår interäntan preliminär- -
skatt 10§ femte stycket UBL. Preliminär skatt skall inte heller
innehållas för erhållen räntekompensation bet.se 1993/94:SkU15

167.s.
I sammanhanget kan slutligen det föreligger skillnadnoteras att en

mellan reglerna kontrolluppgiftskyldighetens omfattning ochom
skyldigheten betala preliminär skatt på inkomsträntor. Kontrollupp-att
giftsskyldighetens omfattning eftersomvidare, den inte begränsadär är
till endast fysiska bosatta i Sverige och svenska dödsbon utanpersoner

omfattar dem bosatta i utlandet och utländska dödsbon.även ärsom
Kontrolluppgiftsskyldigheten omfattar också handelsbolag.

5.4.2 Kontrolluppgift ersättning vid avyttringom av
fordringar

Som i avnitt fr.o.m.2.4.2 skall 1997 års taxering kontroll-nämnts
uppgift lämnas också vid avyttring finansiella instrument såsomav

aktier och obligationer 3 kap. 32 § LSK.t.ex. c
Kontrolluppgiften skall dels den ersättning överenskom-ta upp som

mits vid avyttringen efter avdrag för försäljningsprovision och
liknande kostnader, dels antalet avyttrade finansiella instrument samt
slag och Varje avyttring förskall redovisas sig.sort.
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medvärdepappersinstitutdetKontrolluppgiftsskyldigt är som
skallfinansiellt instrument upprättaavyttringenanledning ettavav

Enligtvärdepappersrörelse.9 § lagenenligt 3 kap.avräkningsnota om
köp,vidavräkningsnotaskall upprättasbestämmelsedenna en

instrument.finansiellaförsäljning eller byte av
således§ LSKkap. 32enligt 3 ärKontrolluppgiftsskyldigheten c

delsskett,avyttring harkrävsrekvisit: delsuppbyggd kring atttre
och delsharfinansiellt instrumentdet avyttratskrävs är ettatt som

iavräkningsnotaskyldighetföreligger upprättadetkrävs attatt
avyttringen.anledning av

avyttring. Iutlöses vidreavinstbeskattninggällerSkatterättsligt att
definition vadskatterättsligfinnsSIL24 § 2 som avsesavenmom.

försäljning,definitionenförstås enligtavyttringMedavyttring.med
Somkaraktär.överlåtelsejämförlig onerösdärmedellerbyte av
ochobligationerockså inlösenfast praxisenligträknasavyttring av

fordringar.andra
avräkningsnotaintedockkrävsfordringarVid inlösen attav

eller byte.försäljningköp,frågadet inteeftersom ärupprättas, om
9 §i 3 kap.avräkningsnotabestämmelsentillhänvisningenGenom om

obligatio-bl.a. inlösensåledesvärdepappersrörelse fallerlagen avom
fallI dessa32 § LSK.enligt 3 kap.uppgiftsskyldighetenutanför cner

fjärde22 §enligt 3 kap.kontrolluppgiftsskyldighetdockaktualiseras
betraktasbeloppet kanutbetaldadel detnågonstycket LSK somavom

ränta.
kontrolluppgiftsskyldighetenförredogjortsharavsnittföregåendeI

3 kap.Avvärdepapper.olikapågäller inkornsträntavad typer av
kontrolluppgift inte behöverföljerLSKstycketförsta32 c§ att

till denfinansiellt instrumentavyttringvidersättning ettlämnas avom
LSK sekap. 22 §enligt 3skall lämnaskontrolluppgiftdel prop.

realiseradnågon delinnebärDet41.1994/95:209 att av enoms.
såledesochbetraktasskall räntafordranpåvärdeökning somen -

kontrolluppgift ersätt-skall§ LSKkap. 22enligt 3redovisas om-
gällerLSK. Detsamma§3 kap. 32enligtlämnasinteningen omc

LSKstycket22 § fjärdekap.enligt 3skall lämnaskontrolluppgift
också ränta.änutbetalt beloppdvs. annatavser

finansiella instrumentavyttringvidskattPreliminär av

preliminär skattbetalaskyldighetnärvarande ingenfinns förDet att
sintorde hafalletsåAttfinansiella instrument. ärvid avyttring av

ochavräkningsnotaskallbank upprättadenigrund bl.a. etc.att som
saknari regelc§ LSK32kontrolluppgift enligt 3 kap.lämna
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nödvändiga uppgifter för kunna bestämma vinstens förlustensatt resp.
storlek. Därmed kan inte heller något skattebelopp bestämmas.

5.5 Obligationsmarknaden

Nu för tiden de flesta värdepapperär obligations- och penning-
marknaden kontobaserade, vilket innebär långivarens innehavatt av
obligationen särskilt konto.noteras ett

När det gäller obligationer och liknande sparfonner riktas tillsom
privatpersoner kan dela in dessa i olika dels sådanatreman grupper:
obligationer registrerade iär VP-systemet, dels Stadshypotekssom
privatobligationer och dels riksgäldskonto. Dessa behand-tre grupper
las nedan. förekommerDärutöver marknaden också fordringar i
utländsk valuta.

5.5.1 Obligationer registrerade i VP-systemetm.m.

Som i avsnitt 3.3.1 hanterasnämnts delar den svenskastoranumera av
obligations- och penningmarknaden inom VP-systemet. I systemet
finns statsobligationer, statsskuldväxlar, bostadsobligationer och andra
instrument handlas på marknaden. Fordringarna kontobaseradeärsom
och det utfärdas inte några fysiska värdepapper. Rättsverkningarna är
helt hålletoch knutna till registreringen på konto i VP-systemet.ett
Angående beskrivningnärmare VP-systemet hänvisas till avsnitten av
3.3.1 och 3.3.2.

Handeln med privatobligationer dvs. obligationer anpassadeärsom
för försäljning till enskilda personer sker Stockholms Obligations-
börs SOX. Köp- och säljuppdrag för de obligationer finnssom
noterade på obligationsbörsen förmedlas banker och andraav
värdepappersinstitut. Alla SOX-noterade obligationer registreradeär
hos innehavare i VP-systemet. I avsnitt 5.6 nedan finns redogörelseen
för några olika obligationer finns registrerade i VP-typer av som
systemet.

Beträffande de obligationer och andra fordringar registreradeärsom
i VP-systemet det vanligt VPC ocksåär ombesörjer räntebetal-att
ningar och utbetalningar vid inlösen obligationen VPC skall ietc.av
sådana fall lämna kontrolluppgift utbetald enligt 3 kap. 22 §räntaom
LSK. Av 3 § 2 tredje stycket och 39 § 3 följerUBL attmom. mom.
VPC också skall innehålla preliminär A-skatt på räntan.
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VPC intelämnarnollkupongsobligationergäller inlösendetNär av
enligt 3 kap.uppgift lämnasuppgiftspecificerad ränta,någon utanom

An-utbetalda beloppet.dethelaLSK, dvs.stycketfjärde22 § om
tillräckligainnehållerinteVP-systemetdettatillledningen är att

utbetalt beloppdelhurskall kunnaVPCföruppgifter storatt avange
anskaffnings-uppgiftsaknasbl.a.eventuellt räntautgör omsom
medför bl.a.fjärde stycketenligtkontrolluppgift lämnasvärdet. Att
fall 10 §dessa seinnehållas iskallskatt intepreliminärnågonatt

länmasunder löptidensäljsnollkupongareOmUBL.stycketfemte en
osäkerhetAngående denkontrolluppgiftnågon ränta.hellerinte om

värdeförändringrealiseradfråganvad gällerråderalltjämt om ensom
5.6.2.ochavsnitt 5.4.1nollkupongare utgör ränta, seen

avyttringkontrolluppgift vid32 § LSKi 3 kap.Bestämmelsen omc
eftersomVPC:s del,aktuell föraldrigblirinstrumentfinansiellaav

helleroch intevärdepappersinstitut upprättarnågotinteVPC är
till tredjeobligationöverlåtelseVidavräkningsnota. etc. manenav

taxeringårs1997fr.0.m.skall docklöptidfordringensunder --
värdepappersin-detlämnasförsäljningssummankontrolluppgift avom
5.4.2.avsnittjfravräkningsnotastitut upprättar ovansom

ocksåmed aktier,likhetikan,i VP-systemetFordringar vara
intefordringeninnehavareninnebärförvaltarregistrerade. Det att av

förvaltande institutet.detstället registrerasIi VP-systemet.registreras
utbetaldUppgiftVPC.kontrolluppgift intefall lämnasdessal omav

institutet.förvaltandedeti ställetlänmasränta av

privatobligationerStadshypoteks5.5.2

fråndirektköpasendastStadshypotek kanfrånPrivatobligationer
Privatobligationer-SOX.sker inteförsäljningStadshypotek. Någon

Stadshypotek harregistrerade i VP-systemet, etthellerinte utanärna
i VP-systemetgäller ärfrån vadskillnadTillregister. someget

obligationförvärvdvs. vidindividualiserade,obligationerna gesav en
värdepapper,får ingetKöparenregistreringsnummer. utanden ett

Stadshypotekprivatobligation.förvärvatpå hanbevisendast attett en
kupongobligationer.ochnollkupongarebådetillhandahåller

utformadsåprivatobligationer ärStadshypoteks attmedHandeln en
privat-Stadshypotek. Enutanförsaknasandrahandsmarknadegentlig

löptiden.underStadshypotektilltillbakasäljasdäremotkanobligation
Återförsäljning Kursentill dagskurs.skerinlösen.betraktasDet som

tillgängliga.allmäntnoteringarnaoch ärStadshypoteknoteras av
Om såöverlåtas.privatobligationlånen kanförvillkorenEnligt en

Stadshypotek.anmälas tillskriftligenöverlåtelsenskallsker
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Vid inlösen nollkupongare lämnar Stadshypotek kontrollupp-av en
gift enligt 3 kap. 22 § fjärde stycket LSK, dvs. hela det utbetaldaom
beloppet. Eventuell särredovisas såledesränta inte. Bestämmelsen i
3 kap. 32 § LSK kontrolluppgift vid avyttring finansiellac om av
instrument blir inte aktuell, eftersom avräkningsnota inte skall

vid inlösen.upprättas

5.5.3 Riksgäldskonto

Riksgäldskonto har de äldre sparobligationema. I juridiskersatt
mening kontotär enkelt skuldebrev, det fungerar i praktikenett men

obligation på Stadshypotekssätt privatobligatio-som en samma som
ner.

Sparande på riksgäldskonto går till på så långivaren insätt sätteratt
visst sparbelopp minst 5 000 kr och med ledningett marknads-av

på insättningsdagenräntan bestäms det belopp skall betalas vidutsom
inlösentidpunkten. Räntan på belopp erhålls således förstsparat när
lånet löses in. Insatt belopp inte låst under helaär sparperioden, utan
kan i förtid viss avgift.tas ut mot

Kursen dagligen sätt värderingennoteras ett motsvararsom av
Stadshypoteks privatobligationer. Värdet bestäms indirekt genom en
jämförelse med dagskursen på andra värdepapper utsom ges av
Riksgäldskontoret.

Ett riksgäldskonto får i princip inte överlåtas, äganderätten kanmen
övergå till bodelning eller exekutivttestamente,annan genom arv,
förvärv.

Vid från riksgäldskonto lämnar Riksgäldskontoret kontrollupp-uttag
gift enligt 3 kap. 22 § LSK uppburen dvs. specifice-ränta räntanom
ras. Preliminär skatt innehålls också. likhetI med vad gäller försom
Stadshypoteks privatobligationer blir bestämmelsen i 3 kap. 32 §c
LSK aldrig aktuell, eftersom avräkningsnota inte skall vidupprättas
inlösen.

5.6 Några obligationertyper av

Obligationer kan konstruerade mängd olika Man kansätt.vara en
dock det finnssäga två huvudtyper obligationer: delsatt kupong-av
obligationer, dels nollkupongare. För dessa redogörs i avsnitt 5.6.1
och 5.6.2. I de följande avsnitten 5.6.3-5.6.4 redogörs för två
speciella slag obligationer förekommer marknaden;av som
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betonasbörDetrealränteobligationer. attochaktieindexobligationer
obligationer.finns andraocksådet typer av

Kupongobligationer5.6. 1

betalasdärskuldebrev räntanlöpandekupongobligationMed ettavses
underränteförfallodagarbestämdavid vissainnehavarentillut
enligtskall lämnasKontrolluppgift räntanlöptid.obligationens om

pristillregeliKupongobligationer ettutLSK. som22 §kap.3 ges
räntebä-ocksåförekommerDet attbeloppet.nominelladetmotsvarar
vanligamellantingdvs.underkurs,tillobligationer ettrande avutges

nollkupongare.ochkupongobligationer
videllerkupongobligationvanligvid inlösenvinstEventuell av en
harintedensåvidareavinstlöptiddess utgörunderavyttring

enligtkontrolluppgiftsskyldighetNågonunderkurs.tillemitterats
räntekompen-denhärför. Försåledes inteföreliggerLSK22 §3 kap.

isäljarentillerläggerkupongobligationköparesation enavsom en
kap.enligt 3dock lämnaskontrolluppgiftskallförvärvetmedsamband

bådaförLSK2522 och parter.a

Nollkupongsobligationer5.6.2

ränta.löperobligation utannollkupongsobligation ärEn somen
pristillden ettlöperobligationen ränta ut somEftersom utan ges
allmännadetbl.a.Prisetbeloppet. avgörsnominelladetunderstiger av

lösesslutlöptidenslängd. Vidlöptidensochvid förvärvetränteläget
underobligationenbelopp. Närnominellt avyttrasin tillobligationen

denochmarknadsräntanrådandedådenbl.a.prisetlöptiden avgörs av
slut.löptidensåterstår tilltidsperiod som

lämnaskyldighetföreliggerdet attför fråganAvgörande om
avyttringvid inlösen§ LSK22enligt 3 kap.kontrolluppgift resp.

realiseradedennollkupongsobligation ärlöptidenunder omav en
reavinst.ellervärdeökningen räntautgör

värdesteg-förutsebarharskattereformenförefrån tidenpraxisI en
nominelladenunderpristillförvärvatsfordranpå ettring somen

inkomstbeskattningen sevidbetraktats ränta ovaninlösenkursen som
RÅ ter. 191994iocksåföljtsharpraxisDenna5.3.1.avsnitt

redovisasskullenollkupongsobligation somangående somen
RÅ avsnittI-III seref. 711995rörelseiomsättningstillgång samt

5.6.4.
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Nänmas bör också Regeringsrätten har meddelatatt prövnings-
tillstånd i mål nr 2706-1996 indirektett fråganrörsom om en
värdeökning på nollkupongsobligation ellerutgör ränta reavinst.en
Kammarrättens i Stockholm dom den 19 1996 i mål 10565-mars nr
1995. Formellt målet skyldighetrör för bank innehållaatten
preliminär skatt vid utbetalning vinst dvs. realiserad värdeökningav
vid inlösen avyttring under löptiden nollkupongsobligationer:resp. av
Om det föreligger kontrolluppgiftsskyldighet för enligt 3 kap.ränta
22 § LSK föreligger också skyldighet för den uppgiftsskyldige att
innehålla preliminär skatt enligt 3 § 2 tredje stycket och 39 §mom.
3 UBL.mom.

Kammarrätten fann den realiserade värdeökningenatt skall betraktas
både vid inlösenränta och vid avyttring under löptiden ochsom att

preliminär skatt således skall innehållas vinsten. Att kammarrätten
fann preliminär skatt skall innehållasatt vidäven avyttring under
löptiden, innebära det inte frågaatt ansettsynes attman var om
räntekompensation, eftersom preliminär skatt inte skall innehållas för
räntekompensation jfr avsnitt 5.4.1.ovan

5.6.3 Aktieindexobligationer

En aktieindexobligation löpande skuldebrevär oftaett tillutsom ges
nominellt belopp dvs. inte till underkurs. Obligationen löper utan

Vid tidpunktenränta. för inlösen får innehavaren tillbaka det nominel-
beloppet. Därutöver får han belopp storlek bestäms denett vars av

eventuella värdetillväxten visst aktieindex svenskt ellerettav
utländskt. Om index på återbetalningsdagen inte överstiger startindex
får innehavaren tillbaka enbart det nominella beloppet eller, i vissa
fall, lägre belopp.ett

RÅRegeringsrätten har i 1994 ref. 26 förhandsbeskedI prövat
den skattemässiga behandlingen aktieindexobligationav en som
förvärvas och fysisk Skatterättsnämndenavyttras fannav en person.

aktieindexobligationen skall räknasatt aktierelaterat finansielltettsom
instrument enligt 27 § 1 SIL. Nämnden fann vidare reglernamom. att

reavinst och reaförlust tillämpliga såväl vid avyttring underom var
löptiden vid inlösen vid löptidens slut och någon beskattningattsom
eller avdragsrätt för inte aktualiserades.ränta

Skatterättsnänmden uttalade bl.a. värdeförändringen mellanatt
tidpunkten för förvärvet obligationen och den tidpunkt då innehavetav
upphör i regel inte så förutsebarär den kan hänföras till I deränta.att
fall aktieindexobligation förvärvats på marknaden från tredjeen man
till pris understiger obligationens nominella beloppett kunde detsom
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behandlatill handsnämnden, liggaenligtvisserligen, nära att en
deneftersomdetta belopptill räntavärdestegring varsomupp

igenomsnittsmetodenfann dockSkatterättsnärnndenförutsebar. att
reavinstberäkningen, intetillämplig vidSIL,§ 227 varsom varmom.

förutsebarhellerräntebeskattning. Intemedförenamöjlig enatt en
fast-Förhandsbeskedeträntebeskattas.därförskullevärdeökning

Regeringsrätten.ställdes av
genornsnittsmetodenfråga dvs.dennaibetonasDet bör att om-

gjortsavgörandehar iräntebeskattningförenas medkan ett senare-
avsnitt.bedömning; nästaseannanen

aktiein-värdeförändringdelingenförhållandetDet att enav en
uppgiftsskyldighetmedförbehandlasskalldexobligation ränta attsom

dennagälleraktualiseras detinte§ LSK närkap. 22 typenligt 3 av
obligationer.

Realränteobligationer5.6.4

finansiellaständigtdyker detmarknadenfinansiellaPå den upp nya
gränsdragningspro-skatterättsligamedförsällanvilket inteinstrument,

realränteobligationen.exempel detta ärblem. Ett
ingendvs.nollkupongsobligation, räntaRealränteobligationen är en

förfallodagenPåtill underkurs.och denlöptidenunderutgår utges
intenollkupongsobligationervanligaskillnadtillåterbetalas mot --

medmultipliceratnominella beloppetdetbeloppet,nominelladet utan
konsumentprisin-iförändringarnabestämsinflationsfaktor, avsomen

underkurseninnebärbestämd tid. Det motsvararunder vissdex att
realaobligationens ränta.

realränteobligationbehandlingenskattemässigaDen somenav
förhandsbe-iharprivatperson prövatsochförvärvas avyttras enav

RÅ och II,fallen, Iandrade tvåIref. 71 III.1995skedet som
anlägg-omsättningstillgångobligationernautgjordeprövades resp.

real-fannRegeringsrättennäringsverksamhet.i attningstillgång
i 29 §instrumentfinansielltsådantränteobligationen är avsesett som

i formobligationenvärdestegringenochSIL1 avattmom.
Annanbeskattasskall ränta.indextilläggetochrealräntan som

uttaladeRegeringsrättenreavinst.skall beskattasvärdeökning som
dvs.fråga,härden är"värdestegringarhärvid bl.a. typ varomatt av

typisktindextillägg, ärliksom sett attavkastningrealbestående avav
ränta".betrakta som

vidobligationenskattskyldige förvärvarfallet dendetFör att
detavgörandetinnebärinlösen,den till attbehållerochemissionen
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belopp obligationens inlösen förvärvsprisetvid erhålls utöversom
skall beskattas ränta.som

föreVid avyttring inlösen uppdelning mellan reavinstattanges en
och skall Den del avyttringspriset upplupenränta göras. av som avser
realränta och indextillägg från förvärvstidpunkten skall enligt
Regeringsrätten beskattas skall läggasDetta belopp tillränta.som
omkostnadsbeloppet för den avyttrade obligationen vid beräkning av
reavinst/reaförlust. Skillnaden mellan å sidan försäljningsprisetena
och å andra sidan omkostnadsbeloppet förmed tillägg upplupen

såledesrealränta och indextillägg reavinst/reaförlust.utgör
Vid förvärv från tredje under löptiden skall enligt rättsfalletman en

beräkning hur mycket realränta och indextillägg belöpergöras av som
på vidobligationen denna tidpunkt. Vid avyttring skall deten senare

realräntaberäkning hur mycket och indextillägggöras en ny av som
då belöper på obligationen. Skillnadsbeloppet skall behandlas som

beräkningränteintäkt/ränteutgift och beaktas vid reavinst/reaförlust.av
kritik Bl.a.Utgången i rättsfallet har har anförtsmött rätts-att

skallfallet inte hur genomsnittsmetoden tillämpas på obligatio-anger
löptiden.har förvärvats till olika pris under vidareSe avsnittner som

6.4.1.

Se Svensk Skattetidning 1996,Rutberg, 151 ff. Virin, Svensk Skattetidningochs.
till1996 84 ff. Angående kommentarer rättsfallet ocksåMelz, Skattenytt 1996,s. se

321s.
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beräkning vinst vidKontroll och6 av

fordringaravyttring av

6.1 Allmänna utgångspunkter

reavinst/reaförlust på obligationerkontrolluppgift skall lämnasOm om
huruvida realiseraduppgiftslämnaren kankrävs avgöraattetc., en

framgåttfordran eller reavinst. Somvärdeökning på är ränta ovanen
gäller dettainte alltid självklar, särskiltdenna gränsdragningär

får betydelses.k. nollkupongare. Dettavärdeökning när en
kontrolluppgift reavinst/reaförlustskyldighet lämnaatt om

andra fordringar diskuteras.obligationer och
och reavinstgränsdragningen mellanRedan i dag har ränta
avkastningenkontrolluppgifter skall lämnasbetydelse för de omsom

föreligga enligtkontrolluppgiftsskyldighet skallfordringar. För att
delerhållna beloppet eller åtminstonekrävs det3 kap. 22 § LSK att

Någon definitionräntekompensation.ellerdärav räntautgör av
inkomstskattelagar-emellertid inte i LSK eller iñmisbegreppet ränta

reavinst/reaförlustochGränsdragningen mellan är,ränta somna.
i skatteförfattningarna,heller regleradintetidigare närrmts, utan

praxis.bestäms av
gällande reglerbetydelse enligtexempel på gränsdragningensEtt om

avyttringde fall inlösen ellerkontrolluppgiftsskyldighet är av enav
uppgiftslämnaren inte sig kunnai vilka avgöranollkupongare anser

reavinst. dessaIutbetalt belopphur del utgör räntastor resp.somav
fjärde stycket LSK, dvs.kontrolluppgift enligt 3 kap. 22 §fall lämnas

kontrolluppgift huvudOm någondet utbetalda beloppet. överhelaom
fjärdekontrolluppgift lämnas enligtlänmas, avsnitt 5.4.1. Atttaget se

uppgiftslämnaren, VPC, saknarkan också berostycket t.ex.att
den uppgiftsskyl-för obligationen. Omanskaffningsvärdetuppgift om

givetvis inteanskaffningsvärdet hankännedomdige inte har vetom
nollkupongaren eventuelltutbetalt belopp påhur delheller stor somav

utgör ränta.
emellertid såsammanlagt utbetalda beloppetuppgift detEn ärom

förtryckstill grund för taxeringen. Denden inte kan läggasoprecis att
till-innebär uppgiften inteheller deklarationen. Detinte äratt

kontrollsynpunkt.fredsställande från
detgränsdragningsproblem finnsbakgrund de närMot somav

kontrolluppgiftsskyldighetenfordringar böroch reavinstgäller ränta
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utformas så dessa problem undviks. Det nödvändigt för fåatt är att ett
hanterligt kontrollsystem. Ett sådant har också den fördelensystem att
reglerna blir enkla tillämpa både för uppgiftslämnaren och föratt
skatteförvaltningen.

Utgångpunkten bör uppgiftslämnaren inte skall behövaatt tavara
ställning till realiserad värdeökning eller värdeminskning påom en

obligation eller reavinst.utgör Vidareränta bör de uppgifteren som
Skattemyndigheten får tillgång till sådan karaktär de kanattvara av
förtryckas deklarationsblanketten antingen direkt eller efter viss
bearbetning. Det innebär den uppgift förtrycks deklaratio-att som

och läggs till förgrund taxeringen, skall den realiseradenen, som avse
värdeförändringen fordran, dvs. skillnaden mellan anskaffnings-en

försäljningspriset/inlösenbeloppet.värdet och dettaI sammanhang kan
det finnas anledning materiella ändringaröverväga klarläg-att resp.
ganden vad gäller beskattningen värdeförändringar fordringar.av

I det följande lämnas förslag sådant Först behandlasett system.om
de obligationer finns registrerade i VP-systemetetc. samtsom
fordringar i utländsk valuta avsnitt 6.2. Därefter berörs Stads-
hypoteks privatobligationer och riksgäldskonto avsnitt 6.5 och 6.6.

6.2 Vinstberäkningen görs av
Skattemyndigheten

Förslag: Vid fysiska och dödsbons avyttring mark-personers av
nadsnoterade fordringar beräknar Skattemyndigheten realiserad
värdeförändring grundval lämnade kontrolluppgifter.av

Kontrolluppgift skall lämnas förvärv och avyttringom av
marknadsnoterade fordringar. Kontrolluppgift lämnas detav
värdepappersinstitut med anledning transaktionen skallsom av

avräkningsnota enligtupprätta 3 kap. 9 § lagen värdepappers-om
rörelse. Vid inlösen lämnas uppgiften den betalar utav som
inlösenbeloppet. Kontrolluppgiften skall den ersättningta upp som
överenskommits vid förvärvet avyttringen, antalet omsattaresp.
fordringar, slag och tidpunkten för transaktionen. Upp-sort samt
giften lämnas två månader efter det transaktionen harsenast att
ägt rum.

Kontrolluppgift skall lämnas också innehav marknads-om av
noterade fordringar.
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Inledning6.2. 1

några uppgifterinteinnehåller VP-systemeti avsnitt 3.3.5Som nämnts
registrera-finansiella instrumentför deanskaffningsvärden ärsomom

andraobligationer ochsåväl aktiergällerde i Detsystemet. som
innehavet deframgår inte hellerVP-systemetfordringar. Av om

förvärv. Påbeneñktellerhar sin grund iolika kontona oneröst ettett
huruvidaalltid utläsaintekanmotsvarande sätt ettsystemetman av

överlåtelsehar sin grund ikontoförändrat innehav ett somen
detgår inteej, dvs. det ärreavinstbeskattning ellerutlöser att se om

gåva ellerförsäljning, byte,fråga arv.om
för VPCmöjligtför närvarande intemedför det ärDetta attatt

avyttring dereaförlust vidkontrolluppgift reavinst ellerlämna avom
i VP-systemet. Förfinns registreradefinansiella instrument attsom

medkompletterasskulle krävasbli möjligtskalldetta systemetatt
avyttringersättning viduppburenanskaffningsvärden,uppgifter om

fråga i deteller överlåtelse detförvärv ärvilken typsamt omav
fallet.enskilda

fordringar innebär VP-och andraobligationersärskilt gällerVad
inte kan lämnaVPCutfomming såledesnuvarande attsystemets

fordranvärdeförändring på oavsettrealiseraduppgift omenom en
inlösen ochbåde vidgällerreavinst. Detellerden utgör ränta

löptiden.underavyttring
kan inte hellervärdeförändringrealiseradKontrolluppgift om en

skallårs taxering1997fr.o.m.värdepappersinstitutdelämnas somav
bl.a.vid avyttringnettoersättningkontrolluppgiftlämna avom

tillgånginte harvärdepappersinstitutetföljerobligationer. Det attav
debeträffande vissafordringen,anskaffningsvärdet för äntill annat av

förvaltarregistrerade fordringarna.
torde detförvaltarregistreradebeträffar fordringar ärVad som
realiseraduppgiftlämnaprincip kunnaiförvaltande institutet om en

också registreratharförvaltarenfordran,värdeförändring omen
fallmöjligt i dedock inteför fordringen. Dettaanskaffningsvärdet är

förvaltarregi-slag ochfordringarskattskyldige harden sortsammaav
eftersomvp-kontoellerförvaltarehosstrerade egeten annan
Problemreavinstberäkningen.vidskall tillämpasgenomsnittsmetoden

ombesörjsfordringenavyttringenfalluppkomma i deocksåkan avav
fallinstitutet. I dessaförvaltandevärdepappersinstitut detänett annat

och detavräkningsnotavärdepappersinstitut upprättardettadetär som
tilltillgångautomatisktföljaktligen inteinstitutet harförvaltande

försäljningslikviden.uppgift om
kontrollupp-för hurmodellerolikadiskuterasavsnitt 3 och 4I ett

skulleaktiervid avyttringreavinst/reaförlustangåendegiftssystem av
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kunna utformas. Den modell föreslåsslutligen innebär attsom
skatteförvaltningen själv beräknar vinsten/förlusten utifrån uppgifter

innehav, försäljning,köp, ersättning vid avyttring etc.,om som
lämnas VPC och värdepappersinstituten. Enligt denna modellav
behöver den enskilde uppgiftslämnaren inte någon vinstbe-göra
räkning, Skattemyndigheten sammanställer de olika uppgifternautan
och beräknar reavinsten/reaförlusten med hjälp centralt ADB-ettav

skatteförvaltningen.inom Modellen har bl.a. den fördelensystem att
undviker VPC och de olika värdepappersinstituten behöverattman

hämta in uppgifter från varandra för korrekt vinstbe-göraatt en
räkning.

skälAv det gäller kontrolluppgifter för beräkningnärsamma som
reavinster aktier och för få enhetligt kontrolluppgiftssys-att ettav

det gäller reavinst/reaförlust aktier och fordringar,när börtem en
lösning enligt denna modell väljas också beträffande de fordringar som
finns registrerade i VP-systemet. sådanEn lösning innebär bl.a. att
VP-systemet inte behöver ändras, dvs. uppgifter anskaffnings-om

försäljningsprisvärden och behöver inte tillföras det systemet.m.m.
framgåttSom hade sådan ändring varit nödvändig VPCovan en om

skulle lämna kontrolluppgift realiserad värdeförändringom
obligationer etc.

I avsnitt 4.2 finns redogörelse för det vinstberäkningssystemen som
föreslås det gäller aktier. för fordringarDet beskrivsnär system som
nedan utformatär sätt.samma

6.2.2 Vilka fordringar skall omfattas systemetav

Systemet skall kunna fastställa realiserad värdeförändring dvs.-
skillnaden anskaffningsvärdetmellan och försäljningspriset/inlösenbe-

marknadsnoterade fordringar.loppet Det innebär iatt systemet-
huvudsak kommer omfatta fordringar finns registrerade i VP-att som

första hand berörs obligationerI olika slag. Därutöversystemet. av
berörs bl.a. vissa konvertibla skuldebrev.

fordringarFörutom i VP-systemet kommer bl.a. också fordringar
i utländsk valuta omfattas Utländska fordringaratt systemet.av
registreras för närvarande inte i VP-systemet. Anledningen till detta

VPC vid inlösen värdepapper inte betalar belopp i utländskär att utav
valuta och inte heller räknar utländskt belopp till svenska kronor.om
Det dock inte osannolikt fordringar i utländsk valuta framtideniär att
kommer iregistreras VP-systemet.att

Angående Stadshypoteks privatobligationer, avsnitt 6.5.se
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i 27 §2 andra"marknadsnoterade" finns definieratBegreppet mom.
stycket SIL.

systemetskattskyldiga skall omfattasVilka6.2.3 av

bosatta fysiska ochskall för i SverigeVinstberäkning göras personer
förutom döds-Juridiskahemmahörande här.dödsbon är personersom

sikteinnebärDetbon berörs inte systemet tarsystemet. attav
begränsningdvs.i inkomstslaget kapital,inkornstberäkningen samma

aktier.reavinst/reaförlust vid avyttringföreslås vad gäller avsom
avsnitt 4.2.2.denna begränsning,Angående se

fungeraHur skall6.2.4 systemet

fastställer realiseradSkattemyndighetenmodell innebärEn attsom
förutsätterobligationerpå marknadsnoteradevärdeförändring attetc.

innehåller uppgifterskatteförvaltningenhosñmis registerdet ett som
Uppgift behövssådana fordringar.skattskyldigs innehavvarje avom

anskaffningsvärdensammansättning ochstorlek,innehavets samtom
Något sådantförsäljning/inlösen.ersättning viduppburensedermera

för närvarande.fimis interegister
har kännedomSkattemyndighetenkrävsdagDen attsystemet startar

marknadsnoterade fordringar ombefintliga innehav systemetavom
skall efteremitterasde obligationertill endastinte begränsas etc. som

kontrolluppgiftskyldighet lämnaNågon allmäntidpunkt.denna att
LSK finnsdag. 3 kap. 27 §finns inte i Iinnehav fordringar enavom

aktier ochinnehav bl.a.kontrolluppgiftlämnaskyldighet att om av
svenska fordringar.omfattar interegelnutländska värdepapper, men

endast denbehöverbestämmelser ärEnligt gällande somnu
betalat till borgenärgottskrivit ellersjälv räntagäldenär och utsom

nominellt belopp 3 kap.dvs.storlek,uppgift fordringenslämna om
uppgiftlämnarVPC aldrigbl.a.Det innebär22§ LSK. att om

Och VPC harinte gäldenär.eftersom VPCstorlek,fordringens är om
fordring-uppgiftgäldenären inte lämnabehöverbetalat räntanut om

storlek behöver intekontrolluppgift fordringensNågonstorlek. omens
årlig ellerbetalas någonfall det inte sättlämnas i deheller annatut
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återkommande under fordringens löptid vilket bl.a. falletränta är när
premieobligationer.det gäller nollkupongare och

Skattemyndigheten skall kännedom fysiskaFör att om personers
och dödsbons totala innehav marknadsnoterade fordringar krävsav

uppgiftsskyldighetsåledes nuvarande utvidgas. Detta kan skeatt
VPC eller, det fråga förvaltarregistreradeärattgenom om om

fordringar, förvaltaren åläggs lämna uppgift innehavet.att om
Utredningen föreslår sådan utvidgning uppgiftsskyldigheten.en av

Anskaffningsvärdet för de marknadsnoterade fordringar densom
skattskyldige innehar vid tidpunkten för får skattemyn-systemets start
digheten bestämma tillämpa s.k. stickvärde dvs.att ett ettgenom

fastställt anskaffningsvärde.schablonmässigt Se vidare avsnitt.nästa
fungeraEfter ikraftträdandet kommer enligt följande.systemet att

Skatteförvaltningens register skall löpande tillföras uppgifter från
värdepappersinstitut från uppgifterbanker och andra VPC. Dessasamt

från vidhämtas i första hand de avräkningsnotor köp,upprättassom
försäljning eller byte finansiella instrument. Uppgifterna lämnas avav

värdepappersinstitut har avräkningsnotan och lärrmasdet upprättatsom
skatteförvaltningen i anslutning till hartill upprättats,att senastnotan

tvâ månader efter transaktionen. Vid inlösen lämnas uppgiften denav
betalar inlösenbeloppet.utsom

Uppgift försäljning marknadsnoterad obligationatt etc.om av en
därvid överenskommitshar skett och vilken nettoersättning harsom

till fr.0.m. 1997 årskommer Skattemyndigheten ha tillgångatt
kontrolluppgifter ersättning vid avyttringtaxering degenom om av

då lämnas enligt kap. § LSK.finansiella instrument skall 3 32som c
Kontrolluppgift skall lämnas det värdepappersinstitut upprättarsomav
avräkningsnota säljnota. Kontrolluppgiften skall nettoersätt-ta upp

finansiella slag ochningen antalet avyttrade instrument samt sort.samt
har i kraft kommer dessaEfter det vinstberäkningssystemet trättatt

lämnasuppgifter i stället, i enlighet med vad har sagts attsom ovan,
omfattaslöpande under beskattningsåret såvitt de instrumentavser som

systemet.av
kap. måste dock utvidgas.Uppgiftsskyldigheten enligt 3 32 § LSKc

utformad såSom i avsnitt 5.4.2 bestämmelsennämnts är sätt att
utanföravyttring inlösen fordringar faller bestämmelsen.avgenom

uppgift vidinnebär bl.a. utbetalt belopp inlösenDet att om av
kupongobligationer inte behöver lämnas. När det gäller inlösen av

uppgiftsskyldighet enligtnollkupongare kan eventuellt aktualiseras

l avdragsskyldighet kreditinstitut Inkomstâretskrift Uppgifts- och for m.fl.Se RSV:s
1995, 16.s.
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få in5.4.1. Föravsnittstycket LSK,fjärde att22 §3 kap. se
obligationervid inlösenersättninguppgifter etc.fullständiga avom

tillutvidgas§ LSKkap. 32enligt 3 attuppgiftsskyldighetenmåste c
inlösen.också avyttringomfatta genom

ocksåomfattautökas tilldessutommåsteUppgiftsskyldighet att
obligatio-marknadsnoteradeförvärvbruttoersättning viduppgift avom

Detomkostnader.överenskommitslikviddvs. den samtetc. somner
uppgifttillfå tillgångSkattemyndigheten skallförnödvändigt omär att
förvärvats.haroch denfordrananskaffningskostnaden för närresp.

värdepappersinstitutdetförsta handidetta lämnasUppgift somavom
fullgörsUppgiftsskyldighetenköpnota.avräkningsnotaupprättar

beskrivitsharbeskattningsåret på sättlöpande under ovan.som
intefinansiella instrument upprättasöverlåtelsefallvissaI avav

och privatabeneñka förvärvbl.a.gällerDet avytt-avräkningsnota.
skallvinstberäkningssystemetuppgifter förNödvändigaringar. att

vidöverenskommitsersättninguppgift densåsomfungera somom
fordringenförvärvadeför denanskaffningsvärdetochöverlâtelsen om

detnågot änfall lämnas sättsåledes i dessamåste annat genom
skallHur dettaavräkningsnota.värdepappersinstitut upprättarsom

Någonavsnitt 4.4.beskrivs iaktieravyttringargällerdettill när av
fordringar.det gällerföreslås intelösning närarman

skyldighet lämnagenerellinförasbör det attSom nämnts enovan
uppgift lämnasGenomfordringar.innehavkontrolluppgift attavom

uppgifterdeocksåSkattemyndigheten stämmainnehav kan omavom
beskattningsåret.löpande undererhållsavyttringarochförvärv som

skattepliktiguppgifterhållitharSkattemyndigheten attNär om en
informationutifrån denberäkningavyttring har görsägt somenrum,

sedan påförtrycksvärdeförändringenrealiseradeDenfinns i systemet.
deklarationsblanketten.

fordringarmarknadsnoteradeförStickvärde6.3

nollku-marknadsnoteradanskaffningsvärde förSomFörslag:
fårjanuari 1999före den lförvärvatshar tas upppongare som

i lånet.fordringarnautgivnaförstför dekursen

uppkommermarknadsnoterade aktierförgällervadlikhet medI som
anskaffnings-kunna bestämmaskallskattemyndighetenhurfråga om
skattskyldigedenfordringarmarknadsnoteradeför devärdet som

förtidpunktenvidinnehar systemets start.
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När det gäller aktier föreslås metod innebär skattemyn-atten som
digheten tillämpar stickvärde, dvs. schablomnässigt bestämtett ett
anskaffningsvärde se avsnitt 4.5.

Samma metod kan i princip användas det gäller marknadsnotera-när
de fordringar. På obligationsmarknaden förekommer dock instrument

till sin konstruktion mycket olika. medförär Det det inte ärattsom
lika enkelt" fastställa stickvärde det gäller aktier.att närett som
Svårigheten finna användbart värde torde särskilt föratt ett storvara
privatobligationer med årlig ränteutbetalning, s.k. kupongobligationer.

Emissionspriset för sådana obligationer torde i föroch sig oftast
med det nominella beloppetöverensstämma och inlösen sker till

nominellt belopp. Priset för förvärva kupongobligation underatt en
dess löptid kan dock både understiga och överstiga obligationens
nominella belopp beroende den allmänna räntenivån vid tidpunkten
för förvärvet. Till skillnad från vad i allmänhet gäller för aktiersom

kupongobligationer inte föremål för någonär stadig värdestegring sett
längre tidsperiod. Detta medför detöver nominella beloppet inteatten

lämpligt stickvärde.är Av skäl inte heller kupong-ärsom samma en
obligations marknadsvärde vid tidpunkten för lämpligtsystemets start

använda stickvärde.att som
Med hänsyn härtill utredningen något stickvärde inte börattanser

bestämmas för kupongobligationer. Det medför visserligen detatt
föreslagna vinstberäkningssystemet inte kommer kunna fastställaatt
realiserad värdeförändring på sådana kupongobligationer harsom
förvärvats före dessa fall fårI avyttringen följaktligensystemets start.
deklareras den skattskyldige på gäller i dag.sättav samma som
Uppgift kupongobligation har kommer skattemyn-att avyttratsom en
digheten dock alltid få enligt föreslagnade reglerna. Tilläggas kanatt

reavinster reaförluster på kupongobligationer i allmänhet inteatt resp.
torde uppgå till några belopp.större

finnsDet däremot möjligheter konstruerastörre stickvärde föratt ett
s.k. nollkupongare. Dessa till pris understiger detut ettges som
nominella beloppet. Genom obligationen inte någon löpandeatt ger
avkastning ökar den i värde allteftersom tidpunkten för inlösen närmar
sig. medförDet stickvärdet för visst lån lämpligen kanatt ett
bestämmas till marknadspriset för obligationen den första emissions-
dagen. Utredningen föreslår sådan lösning. Det innebär följande:en

anskaffningsvärdeSom för marknadsnoterade fordringar harsom
givits till vederlag understiger det nominella beloppet ochut ett som

löper återkommande får kursen för de försträntautan tassom upp
utgivna skuldebreven lånet.i

Det bör framhållas den skattskyldige har möjlighet redovisaatt att
det verkliga anskaffningsvärdet.
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detbeträffande aktier kananförtsharmed vadlikhetI varasom
detför året innandeklarationenskattskyldige idenlämpligt att

verkligaredovisa detillfällei kraftträderföreslagna attsystemet ges
dåhanfordringarmarknadsnoteradeför deanskaffningsvärdena som

innehar.
föran-SIL och§stickvärde in i 29 1Bestämmelsen tas mom.om

SIL.i 30 § ländringleder även mom.

Materiella frågor6.4

SILenligt 29 §fordringarBeskattning6.4.1 av

ellerförsäljningoch dödsbonsfysiskaVidFörslag: personers
skall detunderkursskuldebrevoch andranollkupongareinlösen av

Vidvinsten bestäms.ränteberäkning närnågoninte göras separat
anskaff-mellanskillnadenfastställasskall endastvinstberäkningen

försäljningspriset/inlösenbeloppet.ningsvärdet och
fordringarskallgenomsnittsmetodentillämpningVid somav

slag ochlåni sort.givitshar ut sammaavanses varasamma

sådanaomfattahuvudsakikommerföreslagna attDet systemet
aktierelate-ickeSIL, dvs.enligt 29 §beskattasskallobligationer som

svenska kronor.iobligationerrade
reaförlusterochreavinsterSIL skall29 § 2Enligt mom.

behandlaskronor ränta.i svenskafordringarmarknadsnoterade som
utgjordereavinstemabeskattasskall såledesfordringarDessa omsom

iskillnadNågonräntekostnader.reaförlusternaochränteintäkter
sidanå andraochreavinster/reaförlusterå sidanbeskattningen enaav

det gällerföljaktligen inteföreligger närränteintäkter/räntekostnader
% ochtill 100skattepliktigränteintäkt/reavinst ärfordringar:dessa en

%.100avdragsgill tillreaförlust/räntekostnad ären
värdeförändringhuruvidabetydelseprincipsåledes isaknarDet en

ellerskatterättsligt räntanollkupongsobligation utgört.ex. en
Någonbeskattning.förfrån tidpunkten separatbortsettreavinst

hellernormalt intedärförreavinst behöverberäkning ränta resp.av
goras.

enligtberäknasskallfordringarreavinsterGenom genom-att
ändågränsdragningendockkanSIL29 § 1snittsmetoden se mom.

Avgörandeerforderlig. ärbliberäkningbetydelse och separaten
fordringar.skall tillämpasgenomsnittsmetodenhur
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Genomsnittsmetoden innebär kollektiv beräkning anskaff-en av
ningsvärdena för finansiella instrument slag och sort.av samma
Metodens tillämpning fordringarpå emellertid inte helt klar.synes

gällerSärskilt detta nollkupongare. Någon vägledning finnsnämnare
inte i förarbetena.

Olika meningar metodens tillämpning nollkupongare harom
framförts i doktrinen. I det sammanhanget har Regeringsrättens
avgörande angående fysisk innehav realränteobli-en persons av

RÅ kritikgationer, 1995 ref. 71 III se 5.6.4, Förutommöttovan
rättsfalletsynpunkten inte entydigt har bl.a. anförtsäratt att stora

praktiska svårigheter kan uppstå flera nollkupongsobligationerom
förvärvade på marknaden vid olika tillfällen skall genomsnittsberäknas
samtidigt del förvärvspriset möjligen skall utgörasom en av anses
räntekompensation.

Oavsett hur det förhåller sig med gränsdragningen mellan ochränta
reavinst på nollkupongare bör genomsnittsmetoden kunna tillämpas
följande förenklade det gäller fysiska innehavsätt när personers av
nollkupongare.

Exempel: inneharEn två nolllcupongsobligationerperson av samma
lån. Obligation har förvärvats1 vid emissionen för 8 000 kr,
obligation 2 har förvärvats från tredje för 9 000 kr räntekompen-man
sation sämoterades inte. En obligation säljs därefter för 10 000 kr
räntekompensation inte. Den värdeökningsärnoteras då skallsom
beskattas blir 10 000 8 000 9 000 /2 l 500 kr. När den+-
återstående obligationen sedan inlöses för 000 kr11 beskattas 00011

8 500 2 500 kr.-

Tillämpas genomsnittsmetoden detta för fysiska blirsätt personer
det inte nödvändigt beräkninggöra räntaatt separaten av resp.
reavinst vid inlösen eller avyttring under löptiden nollkupongare.av
En sådan tillämpning medför också det för vinstberäkningatt system

har föreslagits enkelt klarar fastställasättettsom attovan av en
realiserad värdeförändring.

I handeln med nollkupongsobligationer det inte brukligtär att ange
någon del köpeskillingen för obligationen såsom räntekompensa-av
tion, dvs. någon ersättning för upplupen inte denränta särnoteras
avräkningsnota vid köpet. Någonupprättas skyldighet erläggaattsom
räntekompensation finns inte enligt 81 § köplagen. Om däremot

2 Se Virin, Svensk Skattetidning 1996, 84 ff. och Rutberg, Svensk Skattetid-t.ex. s.
ning 1996, 151 ff.s.
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vid köpregelmässigt skervilketräntekompensation särredovisas av-
behandlasräntekompensationen inteskallkupongobligationer som-

inte hellerskuldebrevet ochföranskaffningsvärdetdel ensomaven
reavinst-påverkarden inteinnebärförsäljningsintäkten. Detdel attav

avsnittjfrtillämpninggenomsnittsmetodensellerberäkningen ovan
5.4.1.

med vadgenomsnittsmetoden i enlighettillämpningOm somaven
medlagstiftningmed nuvarandeförenligskulleintehar sagts ansesnu

RÅ bestämmelsernamåste1995 ref. 71 IIIiutgångentillhänsyn
skall kunnavinstberäkningssystemetföreslagnadetförändras att

klaraintekommertillfredsställande. Annarsfungera attsystemet av
eftersomvärdeförändringrealiseradfastställafalli samtligaatt en

saknas.kommerupplupenuppgift ränta attom
SIL klargörsi 29 §därför det 1föreslår attUtredningen att mom.

eller inlösenförsäljningdödsbonsochfysiskavid avpersoners
ränteberäkningnågon närskall det inteobligationer göras separat

fastställas skillna-skall endastvinstberäkningenVidbestäms.vinsten
försäljningspriset/inlösenbeloppetanskaffningsvärdet ochmellanden

räntekom-Harredovisats ovan.harexempelmed deti enlighet som
givetvis, idenlöptiden skallförvärv undervidpensation särnoterats

delbehandlasi dag, interedan gällervadenlighet med en avsomsom
anskaffningsvärdet.

fordring-påtillämpninggenomsnittsmetodensharSom antytts ovan
föreslagitsocksåsammanhangi vissahar attkritiserats. Detar

fordringar slo-genomsnittsmetodenOmavskaffas förskallmetoden
enskildför varjeställetivinstberäkningen görasfår separatpas
metodsådanfordran-jförfordran metod. Fördvs.fordran, att enen

innebärmedfungera tillsammans attskall kunna ett system som
dockvärdeförändring krävsrealiseradfastställerskatteförvaltningen att

detdvs.principen","först-in-först-utmedkombinationitillämpasden
förstdenanskaffatsförstfordran ärden avyttras.somattantas som

för denanskaffningsvärdetfastställamöjligtinteblir detAnnars att
prin-"först-in-först-uttillalternativEttharfordran avyttrats.som

individualise-dvs."märks"varje fordrankunnaskullecipen" attvara ,
förvärv ochbåde vidskallettt.ex. angesnummer somgenomras

föranskaffningsvärdetfastställamöjligtdä blir detOcksåavyttring. att
torde dockindividualiseringsådanEnharfordranden avyttrats.som

skattskyldigeför denvalfrihetpraktiken. Engenomföra iinte gå att
kanharvisst lånobligationvälja vilkensjälv avyttratsett somatt ur

dessaskatteplanering. Ingenönskvärdtill ickeupphovockså avge

3 322.1996,SkattenyttSe Melz,t.ex. s.
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metoder skulle heller medföra någon avgörande fördel dengentemot
gällande genomsnittsmetoden. Det skulle ändå krävas kännedomnu
anskaffningskostnaden för fordran för kunna fastställaattom resp.

realiserad värdeförändring.
I litteraturen har också ifrågasätts obligationer givits iutom som

lån alltid kan obligationer slagutgöra ochsamma anses sortav samma
vilket avgörande för genomsnittsmetodenär skall tillämpas ellerom
ej. Det har därvid framhållits villkoren för obligationeratt av

lån i formell mening kan variera kraftigt. Att så falletärsamma
hänger bl.a. med obligationerna successivt, dvs. detatt utsamman ges
finns flera emissionsdagar, vilket medför emissionsprisetatt
obligationerna varierar i takt med ändringarna i den allmänna
räntenivån. Priset bestäms bl.a. återstående löptid och realräntekra-av

vid förvärvstillfållet.ven
Beträffande detta kan obligationersägas lån inteatt om av samma

skall slag och måsteutgöra genomsnittsmetodensortanses samma
det föreslagna vinstberäkningssystemetöverges skall fungera;om

klarar inte fastställa vilken obligationsystemet att ettannars av ur
innehavvisst har Den metod då i praktiken står tillavyttrats.som som

buds "först-in-först-utnyssnämnda principen".är Som nämnts ovan
har denna metod dock inte någon avgörande fördel gentemot genom-
snittsmetoden.

förutsättningUnder det förenklade beräkna realiseradsättetatt att en
värdeökning har föreslagits kan godtas, det därförsom ovan synes
enligt utredningens mening lämpligast hålla fast vidatt genom-
snittsmetoden för nollkupongare ochäven andra obligationer. Därvid
skall obligationer lån också slag ochav samma anses vara av samma

För klargöra detta föreslås det in bestämmelsesort. att att tas en
härom i 27 § 2 första stycket SIL.mom.

Till sist bör något premieobligationer.nämnas För dessa gällerom
avdragsrätten för reaförluster begränsad till 70 %, deäratt trots att

marknadsnoterade 29 §2 SIL.är Denna bestämmelse bör intemom.
ändras. Beträffande bakgrunden till regeln, 1989/902110se prop.

461.s.
All realiserad värdeförändring på premieobligationer enligtutgör

fast praxis reavinst reaförlust. Några gränsdragningsproblemresp.
uppkommer således inte det gäller denna obligationer.när typ av

4 SkattetidningRutberg, Svensk 1996, 151 ff.s.
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§ SILenligt 27fordringarBeskattning6.4.2 av

beskattasfordranmarknadsnoteradpåReaförlustFörslag: som
begränsning.får drasSILi 27 §reglernaenligt utanav

utsträckningiblandfond får drasandel iReaförlust sammaav
aktiefond.andel ipåförlustförgällersom

29 §ibestämmelsernaenligtintebeskattasfordringarAktierelaterade
på dennaexempelSIL. Somi 27 § typaktiereglernaenligtSIL, utan

lån iavseendevinstandelsbevisi lagtextenfordringar nämnsav
praxisIsvenska kronor.iskuldebrevkonvertiblaochkronorsvenska

aktieindexobligationer seockså s.k.hänförtsdennatillhar grupp
5.6.3.avsnittovan

skattepliktigafordringar ärpå dessareavinsterochRänteintäkter
skillnad.dockdetavdragssidan%. På är100tilldvs.fullt ut,

enligtreaförlustermedanavdragsgilla,fulltalltidRänteutgifter är
tillmotsvarighetNågon%.till 70endastfår drashuvudregeln av
påreaförlustochreavinstSlL29 § 2i attbestämmelsen ommom.

förintefinnsbehandlas räntaskallfordringarmarknadsnoterade som
§ SIL.i 27aktiereglernaenligtbeskattasskallfordringarde som

%70tillendastavdragsgillareaförluster ärhuvudregelnFrån att
fordringaraktierelateradepåReaförlusterundantag:viktigtgörs ett

påreavinster% från100tillfår drasmarknadsnoteradeär avsom
finansiellamarknadsnoteradesådanafråndvs.tillgångar,liknande
reavinstersådanaSaknasSIL.27 § 1iinstrument mom.avsessom

emellertid,avdragsrättenmarknadsnoterad ärintefordringeneller är
SIL.% § 527begränsad till 70huvudregeln,medenlighet mom.i

huruvidabetydelsehardetföljaktligeninnebärBestämmelserna att
aktierelateradmarknadsnoteradvärdeförändringrealiserad enen

Omreavinst/reaförlust.ränteinkomst/ränteutgift ellerfordran utgör
värdeökningförmånligastdetintäktssidanfrån ärdet enomserman

kvittningsbarfulltsådan motäreftersomreavinst,bedöms ensom
fråndetdäremotOmtillgångar.motsvarandepåreaförluster serman

bedömsvärdeminskningförmånligastdet somavdragssidan är enom
avdragsgill.fulltalltidsådan äreftersomräntekostnad, en

Regeringsrättenaktieindexobligation harvissBeträffande typ aven
reavinstbeloppet utgörnominelladetvederlagallt utöverslagit fast att

intesåledesblirräntebeskattningNågon5.6.3.avsnittse ovan
aktieindexobliga-aktuellamåletiDenobligationer.för dessaaktuell

noteringaravsaknadimarknadsnoterad,helleransågs inte avtionen
iaktieindexobligationerdock ävenNumera äravslut m.m.om
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allmänhet marknadsnoterade, vilket innebär de kommer omfattasatt att
det föreslagna systemet.av

När det gäller konvertibla skuldebrev och vinstandelsbevis beskattas
den löpande avkastningen ränta, medan realiserad värdeförändringsom

reavinst/reaförlust.utgör
Om det inte finns några problem med gränsdragningen mellan ränta

och reavinst beträffande aktierelaterade fordringar, kan det vinstbe-
räkningssystem har redovisats fungera tillfredsställandesom ovan utan

några ändringar i degörs materiellaatt reglerna. T.ex. hänförs all
realiserad värdeökning på marknadsnoterat konvertibelt skuldebrevett
automatiskt till reavinst.

Skulle det däremot visa sig gränsdragningen mellan ochatt ränta
reavinst oklar ocksåär det gällernär dessa fordringar krävs det deatt
materiella reglerna ändras för alltid skall kunna redovisaatt systemet

materiellt korrekt resultat. Finns detett konvertibla underkurs-t.ex.
skuldebrev där realiserad värdeökning delvisutgör och delvisräntaen
reavinst kommer inte klara automatisktsystemet dennaatt göraattav
fördelning.

Angående tillämpningen genomsnittsmetoden på fordringarav
hänvisas till föregående avsnitt.

Beträffande möjligheten ändra de materiella reglerna kanatt sägas
följande.

En huvudregel i den kapitalbeskattning infördes 1990som genom
ârs skattereform reaförlusterär avdragsgilla endastär till %.att 70
Skälet till denna begränsning skattskyldigär har såvälatt en som
vinster förluster och därför totalt inte har drabbatssom settsom av-
någon fönnögenhetsminskning skulle kunna få skattekre-annars en-
dit tidigarelägga realisering förluster ochatt senareläggagenom av
realisering vinster. En sådan skattekredit ansågs stridaav mot
reformens mål likformig beskattning och begränsningom en en av
möjligheterna till skatteanpassning prop. 1989/90:11O 391.s.

Från denna huvudregel dock, framgåttgörs två väsent-som ovan,
liga undantag. För det första skall reaförluster på marknadsnoterade
fordringar i svensk valuta behandlas ränteutgifter. Det innebär attsom
fullt avdrag medges för sådana reaförluster. Undantaget motiverades
med önskemålet undvika problemen med gränsdragningenatt mellan

och reavinst på fordringar.ränta Vidare framhölls värdeförändring-att
på sådana fordringar i allmänhet små och det finnsärar att stora

möjligheter kontrollera innehavet hos enskilda skattskyldigaatt prop.
1989/902110 460.s.

Det andra undantaget den nyssnämndaär regeln i 27 § 5 SIL,mom.
medger full kvittning mellan reaförluster och reavinster påsom

marknadsnoterade aktier och värdepapper skall beskattassom som
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motiverades med önskemål åstadkomma fullaktier. Undantaget attett
och förluster sådana aktier och liknandekvittning mellan vinster

fortlöpande marknaden. En generelltillgångar omsättssom
till 70 % för reaförluster ansågs medföraavdragsbegränsning en

aktieförsäljningar och det risktagandehård behandlingomotiverat av
1989/902110 428. Denaktieinnehav förenat med prop.är s.som

företagens riskkapitalför-syftar till underlättautökade avdragsrätten att
1990/91:54 205 och 210.sörjning prop. s.

gränsdragningenundvika eventuella problem medenkeltEtt sätt att
enligtfordringar skall beskattasmellan och reavinst deränta som

införa reavinsti § SIL regelreglerna 27 är sägeratt att resp.en som
skall dvs.sådana fordringar beskattasreaförlust ränta, sammasom

denna regel justSIL. Som motiveradesregel finns i 29 § nämntssom
gränsdragningsproblemen. Ettönskemålet undvikamed sättannatatt

föreskriver fulltsyfte införa regeluppnå är att attatt somsamma en
på fordringar, dvs. ingenför reaförluster dennaavdrag medges typ av

fullåstadkommer avdrags-kvittningsbegränsning. innebärDet att man
bestämmelserna"omvägen ränta.överrätt utan att, ta omsom nu,

alltid skall kunnasäkerställa vinstberäkningssystemetFör att att
utredningen ändringföreslårredovisa korrekt resultatett en av

innebär såledessistnärrmda modell. Detavdragsreglerna i enlighet med
§fordringar beskattas enligt 27på marknadsnoteradeförlusteratt som

få dras begränsning.SIL kommer utanatt av
medge fulltlösning skulle i och för sigsystematiskEn attvaramer

marknadsnoterade finansiellapå samtliga deför reaförlusteravdrag
i § SIL, dvs. ingenbeskattas enligt reglerna 27instrument som

marknadsnoterade aktier och andra delägar-kvittningsbegränsning för
sådan lösning skullehuvud Genomöverrätter taget. sammaen

marknadsnoterade aktier ochgälla för samtligakommaavdragsrätt att
medföraocksåsådan lösning skullei svenska kronor. Enfordringar

värdepappersfonder.ibeskattning andelarenhetlig aven
också ifrågasättas från andrakvittningsbegränsning kanNuvarande

välfördelat värdepappers-harmateriella synpunkter. För den ettsom
försvårarnuvarande begränsningtveksamtinnehav detär ettom

medsenareläggande vinsterförluster ochtidigareläggande ett avav
begränsathar mycketskattekredit. Endast deåtföljande ettsom

Även utredningen såledesregeln.torde påverkas görinnehav omav
avseddhuvudsak saknarkvittningsbegränsningen ibedömningen att

bereddavi intemarknadsnoterade värdepappereffekt i fråga är attom
kvittningsbegräns-föreslå helt slopandesammanhangi detta ett av

marknadspapper.ningarna för
värdepappersfonderblandfonder, dvs.det gäller s.k.När som

dock utredningen interäntefonder, kanaktiefonder ellervarken är
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finna något bärande skäl för avdragsrätten för förlust skallatt en
månbegränsas i vidare vad gäller för aktiefonder. Nuvarandeän som

regler innebär avdragsbegränsning alltid gäller för förlust på andelatt
i blandfond. En förlust i dessa fall bör behandlas förlust på andelsom
i aktiefond.

Sammanfattningsvis konstaterar utredningen således fullstän-att en
avdragsrättendig utvidgning för förluster marknadsnoteradeav

delägarrätter inte nödvändig för det föreslagna vinstberäknings-är att
fungera tillfredsställandeskall det i och för sigävensystemet om

skulle medföra förenkling Utredningensystemet. därförstannaren av
vid föreslå utvidgning avdragsrätten för förluster påatt en av
aktierelaterade fordringar enhetlig avdragsrätt för förluster påsamt en
andelar i aktiefonder och blandfonder.

föranleder ändringar iFörslagen 27 § 5 SIL.mom.

6.4.3 Beskattning fordringar enligt 30 § SILav

Reaförlust på marknadsnoterad fordranFörslag: i utländsk valuta
får dras begränsning.utanav

Avyttring fordringar i utländsk valuta beskattas enligt reglerna iav
Någon skillnad mellan å sidan aktierelaterade fordringar30 § SIL. ena

och å fordringar inte. Skillnad inte hellerandra sidan övriga görs görs
icke marknadsnoterade fordringar.mellan marknadsnoterade resp.

fordringar enlighetReaförluster på utländska i med huvudregeln,är,
%.avdragsgilla endast till 70 När bestämmelsen infördes uttalades att

fråndet inte fanns tillräckliga skäl avvika den generella regelnatt om
för reaförluster. anfördeskvoterade avdrag Bl.a. utländska obliga-att
för fordringartioner betydligt kursvariationer iär större änutsatta

ansågs kunna utnyttjas för skatteplanering, vil-svenska kronor. Detta
f..ket motiverade restriktiva avdragsregler 1990/91 :54 209prop. s.

fordringar utländskOckså avyttring marknadsnoterade i valutaav
kommer omfattas vinstberäkningssystemet. Föratt att systemetav

alltid korrekt vinstberäkning beträffandeskall klara göra ävenattav en
dessa fordringar krävs de materiella reglerna ändras såatt att

mellan och reavinst undviks. reglernagränsdragningen Somränta nu
utformade har gränsdragningen mellan och reavinst betydelseräntaär

%,för beskattningen, eftersom ränteutgift avdragsgill till 100ären
%.medan reaförlust avdragsgill till 70ären

därförBeskattningsreglerna bör till vad gäller föranpassas som
ocksåsvenska fordringar. l sammanhanget kan EG-rättennämnas att
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jämförba-uppkommaotillåten diskriminering kaninnebärbl.a. att om
föreslår såledesUtredningenfall behandlas olika.utländskain- ochra

marknadsnoteradeockså för förlusterskall medgesfullt avdragatt
och denändringvaluta. Genom dennai utländskfordringar -

fordringar iaktierelateradeför förlusterutvidgade avdragsrätten
marknadsnoteradebeskattningenkommerkronorsvenska av-

bli enhetlig.fordringar att
i 30 § SIL.tredjein iReglerna nytt momenttas ett

privatobligationerStadshypoteks6.5

avyttringförvärv ochKontrolluppgift lämnasFörslag: avom
ordningenligtprivatobligationerStadshypoteks somsamma

Kontroll-marknadsnoterade fordringar.gälla för andraföreslås
Stadshypotek.lämnasuppgiften av

för handel med Stads-avsnitt 5.5.2framgått ärSom systemetav
egentlig andrahands-utformatprivatobligationer såhypoteks att en

utanför Stadshypotek.saknasmarknad
kontroll-Stadshypotekprivatobligation lämnarinlösenVid av en
hela detdvs.fjärde stycket LSK,22§uppgift enligt 3 kap. om

torde det"slutet"tillMed hänsynutbetalda beloppet. ärsystemetatt
stället lämnaStadshypotek iföromöjligtför sig inteochi attvara

så fall innebäraskulle ivärdeförändring. Detrealiseraduppgift attom
behöva byggasinte skulledessa obligationerbeträffanderegisternågot

Stads-justsärregler riktadeNågraskatteförvaltningen.hos motupp
därförföreslårUtredningeninföras.dock intehypotek bör att
privatobli-Stadshypoteksavyttringförvärv ochkontrolluppgift avom

förföreslås gällaordningenligtskall lämnasgationer somsamma
Vinstberäkningenavsnitt 6.2.fordringar semarknadsnoteradeandra

skattemyndigheten.såledeskommer görasatt av

Riksgäldskonto6.6

gällandeändringföreslår ingenUtredningenBedömning: av nu
ordning.

kontrolluppgiftRiksgäldskontoretavsnitt 5.5.3 lämnariSom närrmts
riksgälds-frånviduppburen22 § LSKenligt 3 kap. ränta uttagom
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konto preliminär skatt innehålls också. I praktiken innebär det att
Riksgäldskontoret redan i dag lämnar uppgift realiseradom en
värdeförändring på konto. Utredningen föreslår ingen ändringett
härvidlag.
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Beskattning optioner och7 av

terminer nuvarandesamt

kontrolluppgiftsskyldighet

Inledning1

gårdetutredningen undersökadirektiven skallEnligt att taom
kontrolluppgiftlämnafråga skyldighetenytterligare i attsteg omom

detta avsnittIandra finansiella instrument.aktier ochavyttringar av
s.k. derivat-och terminer,optionerför beskattningenredogörs av

värdet dessainledningsvisRedan kaninstrument. nämnas att
tillgångarunderliggandefleravärdet ellerinstrument bestäms av en

tillgångarunderliggandetillgångar. Vanliga ärindex sådanaeller
valuta och råvaror.räntebärandeaktier, papper,

optioner7.2 Allmänt om

skyldighetikläder sigutfärdarenoption innebärEn att enen person
bundenUtfärdareninnehavaren. ärgentemot avpersonen annan

utnyttjavillvälja hanfår däremotOptionens innehavareoptionen. om
detsåledeskännetecknasoptionsavtaleller inte. Ettoptionen attav

ochfullföljsavtaletpåfordrakanendast innehavaren attär attsom
innehavaren kräveravtaletfullföljaförpliktigadutfärdaren är att om

detta.
skatterätts-SIL finnsmeningentredje stycket sista§124 4 enmom.

option följande.Därbegreppetlig definition sägsav

innehavaren rättfinansiellt instrumentoptionMed attett gersomavses
visst prisegendom tillobligationer ellereller sälja aktier,köpa ettannan

beror på värdetstorlekbetalning,erhållaeller rätt att avvarsen
eller liknande.aktieindexegendomen,

grundläggandefinnsframgår detdefinitionenAv typertreatt av
säljoption. Enköpoptionkallastvå förstaoptioner. De typerna resp.

l clearing-och1992:543 börs-i 4 § lagencivilrättslig definition finns l kap.En om
skatterättsliga inte begränsadtill skillnad från denDefinitionenverksamhet. är --

finansiella instrument.till
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köpoption innehavaren köpa egendom till visst prisrätt att ettger
medan säljoption innehavaren sälja egendom till vissträtt att etten ger
pris.

Den tredje option, indexoption, medför förrätttypen av en
innehavaren i stället för köpa eller sälja egendom fåatt att ett- -
belopp utfärdaren kursen den underliggande egendomenav om
förändrats visst I detta fall föreligger alltså inte någonsätt.
valmöjlighet köpa eller sälja viss egendom. Tilläggas bör näratt att
det gäller köp- och säljoptioner kan det villkoren förenligt options-
affären i vissa fall också möjligt affärenavsluta medatt attvara
innehavaren erhåller belopp utfärdaren i förstället in-ett attav
nehavaren köper eller säljer ifrågavarande egendom.

Ett optionsavtal kan innehålla många olika villkor. För atttyper av
underlätta handel med optioner innehåller dock de flesta optionsavtal
standardiserade villkor. Därigenom kan optionerna bli föremål för en
kontinuerlig handel och prissättning. Standardiseringen innebär detatt

bedrivspå marknaden handel med optioner innehållersom samma
skyldigheter och rättigheter. T.ex. kan standardiseringen köpoptioav

aktier innebära sådan option alltid rättighetenatt attner en avser
100 aktier slag. Vidareköpa visst optionens löptid ochärettav

lösenpriset, dvs. det pris skall betalas för egendomen vid lösen,som
standardiserade. Icke standardiserade optionsavtal kännetecknas bl.a.

träffasavtal direkt mellan utanför marknadsplats.att parternaav en
bör i sammanhanget framhållas den definition begreppetDet att av

finnsoption i 24 § SIL enligt uttalanden i förarbetena visserligensom
sikte såväl standardiserade icke standardiserade optioner setar som

1989/90: 10 713. Icke dockl standardiserade optioner tordeprop. s.
finansiella instrument,inte vilket förutsättning för deutgöra är atten

skall omfattas definitionen. För optioner inte finansiellautgörav som
instrument saknas särskilda beskattningsregler.

Handeln med standardiserade optioner startade i Sverige år 1985
OM Stockholm AB OM. Handel bedrivs med aktieoptionergenom

köpa eller sälja aktier,som ränteoptioner somrätten attavser avser
köpa eller sälja skuldebrev i svenska kronor och aktieindex-rätten att

innebär få betalning, storlek bestämsoptioner som rätt atten vars av
utvecklingen visst aktieindex, OMX. Handeln bedrivs så sättettav

alla affärer. förvärvar dvs.OM i Om någon option,äratt motpart en
blir innehavare, OM således utfärdare. Och på motsvarandeär sätt är

fallOM innehavare i de någon utfärdar option se också avsnitten
7.6.

Vid utfärdandet option får utfärdaren ersättning kallasen somav en
Premien betalas den förvärvar optionen, dvs.premie. av som

innehavaren. optionsaffären avslutas beror de villkorHur som
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för den underliggande egendomen. Enoch värdeutvecklingenavtalats
fyra olika lösen,optionsaffär OM kan avslutas sätt:genom
förfall.kontantavräkning stängning ellerkvittning,

lösen utnyttjar optionsinnehavarenfall affären avslutasI de genom
köper säljer den underliggandeenligt optionsavtalet ochsin rätt resp.

optionsutfärdaren innebär lösenaktier. Föregendomen t.ex.
tillsäljer köper ifrågavarande egendomföljaktligen hanatt resp.

lösenpriset.
befriad frånoptionens löptid önskar bli sittutfärdaren underOm

blir innehavareförvärva motstående dvs. hanåtagande kan han rätt,en
blir alltsåhan tidigare har utfärdat. Hanlikadan optiontill somen

option. Dettaoch innehavare vissbåde utfárdare typen avav
förfarande olikaenligt OM:s villkor dekallas kvittning och innebär att

in-På motsvarande kansläcker ut" varandra.transaktionerna sätt
likadanutfärdaavveckla sin positionväljanehavaren attatt engenom

förpremieninnehavare till. Ersättningenhan tidigareoption ärsom
underliggandepå denoptionen bestäms kursenden utfärdade egen-av

kvittningsdagen.domen på
såutformad påoptionframgått kan sättSom attvaraovan en

underliggandedenmed leveransinte kan avslutasoptionen av
dessa fall kanaktieindexoptioner. Igälleregendomen. Det t.ex.

optionenskontantavräkningavslutas medi ställetoptionen en
stängning.ibland också kallasförfarande brukarslutdag. Detta

regelverk.i OM:s Iförekommer dock intestängningTermen
får kontant-kontantavräkning innehavareninnebärpraktiken ettatten

innehavarenskursutvecklingen gått tillutfärdarenbelopp omav
tillriktning, dvs.däremot gått ikursenförmån. Har ut-motsatt

nedan.förfaller;optionen denfördel, utnyttjas intefärdarens utan se
optionsaffárhindrardet ingetdock betonasDet bör är attatt ensom

villkoren i ochdet enligtkontantavräkningavslutas även omgenom
vilketunderliggande egendomendenmöjligt levereraför sig är att
gårEnligt OM:s regleraktieoptioner.det gällerfallet närärt.ex. en

påkallas. Om så inte skerdet särskilttill endastaktieoption lösen om
kontantavräkning.optionen medavslutas en

ellerutnyttja optionenvälja han önskarOptionsinnehavaren kan om
löperoptionförfaller den. Attutnyttjar denOm han inteinte. uten

förfall.kallas följaktligenutnyttjasattutan
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Reavinstbeskattning optioner7.3 av

optionsaffä-behandlingenden skattemässigaAllmänt kan sägas att av
optionsaffarenBehandlingen påverkas bl.a. hurkomplex.är avrer
förfall ochkontantavräkning ellerdvs. lösen, kvittning,avslutas av

fråga aktier,dvs. detunderliggande egendomensden ärnatur om om
olikautfardaren gäller dessutomegendom. Förfordringar eller annan

ellerlöptid överstiger åroptionensregler beroende ettom
Nämnas kanförst beskattningen innehavaren.Nedan behandlas attav

tablå beskattningen1989/902110 445 finnsidet över avens.prop.
beskriver beskattningen.överskådligtpåaktieoptioner, sättettsom

Beskattning innehavaren7.3.1 av

Om dennaförvärvat rättighet.option harInnehavaren enav en
fallreavinstbeskattas. I deskall innehavarenrättighet avyttras en
förfallkontantavräkning ellermed kvittning,optionsaffär avslutas

följaktligen.reavinstbeskattning utlösesha skett ochavyttringanses
§ förstaavyttring framgår 24 2förfall jämställs medAtt mom.av

stycket SIL.
de allmänna reglernareavinst/reaförlust enligtBeräkningen görsav

likviddenintäkt skall innehavarenSIL. Somi 24 § l ta uppmom.
förfall blir intäkten noll kr.avyttringen. Viderhållit vidhansom

haft förkostnader hanavdrag för deFrån intäkt får handenna göra att
Anskaffningsvärdet beräknaspremie.dvs. erlagdförvärva optionen,

dvs.första stycket SIL,27 § 2genornsnittsmetoden ienligt mom.
genomsnittsberäknas hosochoptioner slagpremier för sortsammaav

enligt de reglerförlust får avdragUppkommerinnehavaren. görasen
fordringar, aktier etc..underliggande egendomenför dengällersom

optionsinnehavarenmed lösen utnyttjaroptionsaffären avslutasOm
under-förvärvar eller säljer denochenligt optionsavtaletsin rätt

egendomoptionen för förvärvUtnyttjandetliggande egendomen. avav
avyttringsista stycket SIL inteenligt 24 § 2dock som enmom.anses

blirutlöses. ställetreavinstbeskattning inte Ivarföroptionen,av
följande.skattekonsekvenserna

förvärvar dendvs. hanutnyttjar köpoptioninnehavarenOm en -
förvärvet optionenskall kostnaden föregendomenunderliggande av-

tilldvs.anskaffningsvärdet för egendomen,tillpremien läggas
Reavinstbeskattningsista stycket SIL.24 § 2lösenpriset; mom.se

egendomen säljs. Be-härigenom förvärvadeförst denutlöses när
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förvärvadegäller för denske enligt de reglerskall dåskattning som
egendomen.

säljer denutnyttjar säljoption dvs.däremotinnehavarenOm en -
omedelbart.utlöses reavinstbeskattningegendomenunderliggande -

för avyttradegäller denske enligt de reglerBeskattningen skall som
reglerna i 27 § SIL.fråga aktier gällerdetegendomen är t.ex. om

tablå beskattningenreavinstendras från seErlagd premie över avav
1989/90:l10 445.aktieoptioner, s.prop.

innebär såledesutnyttjandet optionvidBeskattningen attav en
underliggandereavinstbeskattningen för denpremien ingår i egen-

domen.

Beskattning utfardaren7.3.2 av

optionens löptidinnehavaren saknarbeskattningengällerNär det av
för beskattningenlöptiden betydelseharbetydelse. Däremot av

Åtskillnad löptidoptioner medmellan å sidanutfärdaren. görs enena
dettaoptioner. Reglerandra sidan övrigaår och åhögst ett om

tredje stycket SIL.finns i 24 § 4 mom.

årlöptid på högstmedOptioner etten

åtagandeoptionsutfárdare erhåller för sitt utgörpremieDen en
vidinträder i princip redanSkattskyldighetenskattepliktig inkomst.

särskildafinns docktredje stycket SIL§ 4utfärdandet. I 24 mom.
årlöptid högstbeskattningstidpunkten. Om optionens ärregler ettom
dåinträder det årförlustskattskyldighet för vinstgäller att resp.

år då optionenåtaganden, dvs. detfrån sinafrigörsutfärdaren
kan skjutasbeskattningen premieninnebäravslutas. Det ettatt uppav

beskattningsår.
dockbeskattningenskjutaför ärförutsättningEn rätten attatt upp

skattskyldighetinträderfinansiellt instrument,optionen är ett annars
ickeinnebärapraktiken torde detomedelbart. Ipremienför att

finansiella instrument,intestandardiserade optioner, utgörsom
överstigandelöptidoptioner medpåbeskattas ettsätt ensomsamma

nedan.år vidarese
förfallellerkontantavräkningmed kvittning,avslutasoptionenOm

för denavdragdenna fårintäkt. Från göraspremienskall tas somupp
24§kontantavrälmingellerkvittningvidhar erlagtslikvid som

reavinst-såledesinnebärSIL. Detandra stycket attlmom. en
ingenförfall uppkommermedavslutatsoptionenHarberäkning görs.
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avdragsgill kostnad premien beskattas i sin helhet. Uppkommerutan
förlust får avdrag i princip enligt de reglergöras gäller för denen som

underliggande egendomen. Om förlust skall dras fullt uten av
dock självaavgörs optionen marknadsnoteradär eller inte.av om

Om optionsaffären avslutas med lösen utnyttjar optionsinnehavaren
sin enligt optionsavtaleträtt och förvärvar eller säljer den under-
liggande egendomen. För utfärdaren innebär det följande.

Om innehavaren utnyttjar köpoption dvs. utfärdaren bliren -
sälja den underliggande egendomentvungen skall premienatt för-

optionen läggas till försäljningspriset lösenpriset för egendomen. Det
innebär vinsten/förlusten optionsaffären kommer ingåatt iatt
reavinstberäkningen för den försålda egendomen.

Om innehavaren däremot utnyttjar säljoption dvs. utfärdarenen -
blir köpa den underliggande egendomen skalltvungen premienatt -
för optionen ingå i reavinstberäkningen för den underliggande
egendomen endast utfärdaren den förvärvade egendomenavyttrarom

år optionsaffären avslutades dvs. utfärdaren köper ochsamma som
är. I så fall skall utfärdaren draavyttrar premien frånsamma av

anskaffningsvärdet för egendomen.
Om den förvärvade egendomen däremot år skallavyttras ett senare

utfärdaren premien till beskattning som reavinstta årupp samma
optionsaffären avslutades lösen. När den förvärvadesom genom

egendomen sedan sker reavinstbeskattning pâ sedvanligtavyttras sätt
premien beaktas.utan att

Optioner med längre löptid årän etten

För optioner med löptid på år skall premienän alltidetten mer
beskattas det år då optionen utfärdas 24se § 4 tredje stycketmom.
SIL. Till skillnad från optioner med kort löptid det alltså inteär
möjligt skjuta beskattningen premien. Detsammaatt gäller förupp av
optioner inte finansiella instrument,utgör de haroavsettsom om en
lång eller kort löptid. För dessa optioner saknas dock, tidigaresom
har uttryckliga regler.nämnts,

Om optionen, den har längre löptid år,trots likvälatt än etten
avslutas âr den utfärdats blir skatteeffekten densammasamma som

för optioner med löptid understigande år. Avslutas optionensom etten
med kvittning år den utfärdats skall utfärdaren såledessamma tasom

erhållen premie intäkt medan avdrag får ske för den premieupp som
betalats vid kvittningen. Angående beskattningseffekten i dessasom

fall hänvisas till vad har anförts beträffande optioner medsom ovan
kort löptid.
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utfärdatsår denavslutasdäremot inteoptionenOm samma som
utfärdats. Detår då optionenför sig detbeskattaspremienkommer att

förreavinstberäkningeningå iinte kommerpremieninnebär attatt
underliggande egendomen.för denelleroptionen

kontantavräkningellermed kvittningavslutasfall optionen ettl de
såsomdå uppkommerför den kostnadfår avdragår göras somsenare

optionenAvslutasSIL.andra stycket24 § 1för reaförlust mom.
hellerintekostnad ochavdragsgillingenförfall uppkommermed

beskattats.redan hareftersom premienbeskattningseffekt,någon
utfárdarenslut, dvs.vid löptidenslösenoptionenAvslutas genom

reavinstbe-kommerunderliggande egendomen,säljer denellerköper
premienbeaktandesedvanligtske sättskattning utanatt av

beskattats.redan hardeneftersom

terminerAllmänt7.4 om

avgörandeoptionsaffár. Enlikheter medvissaterminsaffár harEn en
terminsavtalet. Denbundnabådadock ärskillnad är att parter av

harellerfullfölja optionenoptionsinnehavare harvalmöjlighet atten
Engäller terminer.detmotsvarighetnågoninte närsåledes annan

ingående.avtaletsbetalas vidpremie intenågonskillnad är att
definitionskatterättsligfinnsstycket SILfjärdeI 24 § 4 avenmom.

termin bestämmelsen följande.I sägsbegreppet

köpform avtalifinansiellt instrumentterminMed ett omett avavses
tidpunktframtidavid vissegendomellerobligationeraktier, enannanav

storlekbetalning,erhållapris ellerbestämt rättoch till att varsett en
liknande.aktieindex elleregendomen,värdetberor av

falletterminer. detI ärtvå olikaomfattarDefinitionen typer enaav
egendom t.ex.köp vissmellan tvåavtalfrågadet parterett avomom

avtaletfalletandra rättråvaror. I detobligationer, attaktier, enavser
vilkenförkursändringar. Denberoendebetalning partt.ex.

andrabetala till denhåll skall"felhar gåttkursändringama parten.
eller in-standardiseradetermineroptioner kanmedI likhet vara

torde inteterminer utgörastandardiseradeIckeutformade.dividuellt
skallför deförutsättningvilketinstrument,finansiella är atten

2 clearing-1992:543 börs- och§finns i kap. 4 lagencivilrättslig definition 1En om
begränsadskatterättsliga intetill skillnad från denDefinitionen ärverksamhet. --

till finansiella instrument.
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omfattas definitionen i 24§ 4 fjärde stycket SIL. Förav mom.
terminer inte finansiellautgör instrument saknas särskildasom
beskattningsregler jfr 1990/91:54 312. Det innebär denprop. atts.
säljande skall beskattas för avyttringen omedelbart.parten

Pâ OM handlas endast med standardiserade terminer. Handel
bedrivs med aktieterminer dvs. köp/försäljning aktier, aktieindex-av
terminer dvs. betalning skall ske på grundval hur visst index,ettav
OMX-index, utvecklas räntetenniner dvs. köp/försäljningsamt av
räntebärande papper.

En terrninsaffär OM kan avslutas tvâ olika leverans ellersätt:
kontantavräkning.

Leverans innebär terminsaffären fullföljs enligt kontraktet. Näratt
det gäller aktieterminer köps säljs således aktierna.resp.

En indexterrnin kan inte avslutas med leverans det finns vanligen
ingen egendom leverera. I stället avslutas terminenatt genom en
kontantavräkning vid löptidens slut. Detta förfarande brukar ibland
också kallas stängning. Denna förekommer dock,tenn nämntssom

inte i OM:s regelverk. Vilken köparen ellerovan, parternaav -
säljaren skall betala till den andre bestäms hur index harsom av-
utvecklats.

Den ingått terminsavtal den handlas med på OMett typsom av som
bunden sitt åtagandeär och måste i princip till kontraktetsväntaav

slutdag innan affären slutligt avslutad, eftersomär terminer dennaav
inte kan överlåtas. För låsa sina vinster eller förlustertyp att en

viss nivå kan dock under löptiden ingå termins-parterna ett motsatt
kontrakt till rådande marknadspris. Den köpt viss egendom påsom
termin ingår således tenninskontrakt innebär han skallett nytt attsom
sälja egendom på slutdag, medan den sålt visssamma samma som
egendom termin också köper egendom termin. Dettasamma
förfarande brukar kallas nettning. Genom förfarandet åstadkoms en

köpa och säljarätt egendom, vilket innebär vinstenatt ellerattsamma
förlusten säkras viss nivå. Sedan nettning genomförts kanen
affären avslutas antingen leverans eller kontantavräk-genom genom
ning jfr 1989/90: 10l 447. Till skillnad från vad gällerprop. s. som
vid kvittning optioner "utsläcks" således inte de olika kontraktenav
vid nettning terminer jfr avsnitt 7.2. Parten har dockav ovan

OM endast till leveransrätt överskjutande egendom,gentemot dvs.av
den inte har nettats ut.som
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terminerReavinstbeskattning7.5 av

terminer.beskattningförtidpunktenreglerasSIL424 §I avmom.
detbeskattasskallterminsaffárerframgårbestämmelsenAv att

skall ske. Detterrninsavtaletenligtfullgörandetdåbeskattningsår
enligtdå leveransbeskattningsärdetskerbeskattninginnebär att

vid tid-intesåledesskerbeskattningNågonskall ske.kontraktet
terminskontraktetfall ärdeingående i ettavtaletsförpunkten

finansiellt instrument.
försäljningtillledermed leveransavslutasterminsavtalEtt ensom
reglerenligt desedvanligtpå sättbeskattasSäljarenköp. somettresp.

för-innebärDetegendomen.avyttrade attt.ex.för dengäller en
enligtbeskattasterrninsavtalgrund isinharaktiersäljning ettsomav

tillämplig.ocksåGenomsnittsmetoden ärSIL.i 27 §reglerna
beskattnings-omedelbaranågraintemedför leveransenköparenFör

såledesbeskattasKöparenstycket SIL.sista§ 224effekter, mom.se
reglerenligt deegendomenförvärvadeden avyttras somförst när

egendomen.avyttradedenförgäller
stängning,kontantavräkning ärmedterminsaffär avslutasOm en

reavinst.skattepliktigterhållerdendet belopp parten somenasom
underliggandeför dengällerreglerenligt deskerBeskattning som

andradenförlustden partenmotsvarandePå sätt äregendomen. som
egendom.ifrågavarandeförgällerreglerenligt deavdragsgillgör som

terrninskon-dockfulltfå dras avgörsskallförlustOm ut omavaven
inte.ellermarknadsnoterattraktet är

olikatvåfrågaprincipigenomförs detnettning ärfalldeI omen
kannettning skettSedanförsäljning.delsköp,delsaffärer: ett en

ellernettoresultatetleveransavslutas genomaffärerna avgenom
själv-intebeskattasskall ärtransaktionernakontantavräkning. Hur

tvåfinnsDeti SIL.finns intereglering häromuttryckligNågonklart.
medförvilkethelhet,transaktionen attAntingenalternativ. som enses

till be-affärförlust påochvinstmellan tasskillnaden uppresp.
kanvilketför sig,affärvarjebeskattasockså t.ex.ellerskattning

förlustaffár.vinstaffär ochblirdetinnebära att enen
bl.a. i debetydelsefårskall beskattasnettningstransaktionenHur
fallet% vilket närtill 70 äravdragsgill endastförlust t.ex.fall ären

reavinstberäkningen görsOm gemensamtvalutaterminer.gällerdet
ochvinsterkvittningfullpraktikeniblir detaffärernaför bägge av

inte igenom.slåravdragsbegränsningendvs.förluster,
bl.a.och nettning sägsterminerreavinstbeskattningBeträffande av

448.101989/90: 1skattereformen prop.tillförarbetenaföljande i s.
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föreslårJag därför temiinerna skall beskattas först slutresultatetnäratt
känt. Det innebärär beskattning sker för det beskattningsår dåatt

leverans enligt kontraktet skall ske.
Ett preliminärt resultat kan ha blivit känt dessförinnan attgenom

nettning har RINK föreslårägt skattskyldighet för standardi-attrum.
serade terminer skall inträda vid nettning. OM har emellertid upplyst att
clearingkostnader i samband med terminsaffárer ofta inte blir kända till
sitt belopp förrän på kontraktets slutdag. De beräknade clearingkost-
nadema kan från nettningsdagen till slutdagen förändras så affäratt en

på nettningsdagen visade överskott på slutdagen har gått medettsom
förlust. Om sådan kostnad skulle uppkomma vid be-etten senare
skattningsår det då nettningsresultatetän beskattades träffas den av
avdragsbegränsningama. likhetI med vad jag föreslagit beträffande
optionerna föreslår jag därför det inte någon skillnadgörs mellanatt
standardiserade och icke standardiserade terminer. Inga terminer
beskattas förrän då leverans enligt kontraktet skall ske, nettningäven om
har ägt rum.

Enligt utredningens mening detta uttalande vid handen attger en
nettningstransaktion i beskattningshänseendeäven skall ses som en
helhet, dvs. det nettoresultatet skallär beskattas. I SOU 1989:33som
Del 2 RINK hade föreslagits skattskyldighet för standardiseradeatt
terminer skulle inträda vid nettning, dvs. då resultatet terminsaffä-av

blivit känt s. 123 f.. Skattereformspropositionen avvek härifrånren
endast föreslå resultatet affären skulle beskattas förstatt attgenom av

terminens slutdag.

7.6 OM Stockholm AB

OM Stockholm AB marknadsplats börsär och clearingorganisation
för de standardiserade optioner och terminer förekommer isom
Sverige.

Banker och andra värdepappersinstitut har träffat ettsom an-
slutningsavtal med OM kallas för medlemmar börs- och clearingmed-
lemmar. Medlemmarna handlar på OM dels för räkning de äregen
alltså också kunder, dels för räkning, s.k. slutkunder som kanannans

både juridiska och fysiska personer. Slutkunden kan inte handlavara
direkt OM, handeln måste ske värdepappersinstitututan ettgenom

börsmedlem.ärsom
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träderclearing0rganisati0n3 företagetbl.a.innebär attOMAtt är
innebärtenninsavtalen. Det attochoptions-icentralin motpartsom

säljareochsäljarentillförhållandeiköpare somuppträderOM som
förpliktelserfördärmedOM atttill köparen.förhållandei svarar

i sinOMåtagandendeuppfylls. Förkontraktingångna somgrund av
skyldighetbolagetsig harikläderclearingorganisation enegenskap av

kunden/medlemmen.ställssäkerheterbetryggandetill avattatt se
kontraktingångnaregistreringocksåinnefattarOMhosClearingen av

likvider.ochleveranserhandhavandesamt av
minstdetfinnsslutkund ettochmedlembådekundvarjeFör

fysiskaFörOM.hosclearingkonto personerochhandelskonto ett
s.k.konto,tillsamordnade ettregel etti ärkontondessagäller att

administrerasKontonaclearingkonto.och enhandels- avintegrerat
bokförskontonaPâräkning.slutkundsellerförclearingmedlem egen

OM.slutkundema görochmedlemmarnatransaktionerdealla som
med-räkningslutkundsförhandlarmedlem angerde fallI enen
elleroptions-slutkundensvilketpåkontonummerdetlemmen
dockidentitetfaktiska ärSlutkundensskall registreras.terminsaffärer

OM.kändinte av
värdepappersinsti-olikafleraviahandlaskall kunnakundFör att en

handelskontonaolikaDehandelskonton.flerahamöjligtdet attärtut
alladärclearingkonto trans-särskilttillkoppladealltiddock ettär

ställdakontrollera attmöjligtdet attHärigenomsamlas. äraktioner
harkunden gentemotåtagandenför detillräckligasäkerheter är som

fleraharfysiskaovanligtdet personerattärSomOM. antytts ovan
handelskonton.olika

OMFondhandlareföreningen ägerSvenskamedTillsammans
uppgifttillharbolagDettaCCHB.HBControl CCClearingbolaget

ochoptionerstandardiseradeclearingochhandeldengranska avatt
CCHBharOMfrånskillnadTillOM.hosskerterminer som

slutkundenmedsamband attIidentitet.slutkundenskännedom om
CCHB.hoskundenregistreraskundavtalOMtillansluts ettgenom

betalaspriser etc.dekännedomdock inteharCCHB somom
terrninskon-ochoptions-medtransaktionerrörandeAvräkningsnota

m.fl.bankerdvs.medlem, motOMtrakt upprättas mot resp.av
Medlemmendagen.underavslutsamtligaAvräkningsnotan upptar

slutkund.avräkningsnotasini motupprättar tur

§4kap.l3 clearingverksamhet,ochclearingorganisation sebegreppenAngående
clearingverksamhet.ochbörs-1992:543lagen om
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7.7 Nuvarande kontrolluppgiftsskyldighet

Fr.o.m. 1997 års taxering skall enligt kap.3 32 § LSK kontrollupp-c
gift lämnas också vid avyttring aktier och andra finansiellaav
instrument jfr avsnitt 2.4.2 och 5.4.2.

Kontrolluppgiftsskyldigheten uppbyggdär kring rekvisit: delstre
krävs avyttring har skett, dels krävsatt det finansielltäratt ett
instrument har och dels krävs det föreliggeravyttratssom att en
skyldighet avräkningsnotaupprätta i anledningatt avyttringen.av

Bestämmelsen i princip tillämpligär också på options- och terrnins-
transaktioner. Om detta följande i förarbetenasägs prop. 1994/95 2209

41.s.

Genom kopplingen till avräkningsnotan klargörs uppgiftsskyldighetenatt
skall omfatta sådana finansiella instrument i kap.1 §l lagensom avses

handel med finansiella instrument. Det kan i sammanhanget påpekasom
derivatinstrumentäven optioner ochatt terminer ingår i denna grupp

och således omfattas uppgiftsskyldigheten i den mån avräkningsnotaav
skall upprättas.

Kontrolluppgiftsskyldighetens omfattningnärmare dock inte heltsynes
klar. Bl.a. har ifrågasatts kontrolluppgift behöver lämnas ide fallom

option eller termin avslutas med kontantavräkning stängning.en
Fråga det föreliggerär skyldighet avräkningsnotaupprättaattom
enligt 3 kap. 9 § lagen värdepappersrörelse i dessa fall, vilket ärom

krav för kontrolluppgiftsskyldighetett skall föreligga.att Enligt
utredningens mening torde någon skyldighet avräknings-upprättaatt

inte föreligga vid kontantavräkning, eftersomnota det svårt attsynes
hänföra dessa fall till begreppen köp, försäljning eller byte, vilket är

krav för det skall föreligga skyldighetett att avräknings-upprättaatt
enligt nämnda lagrum. Det medför följaktligennota någonatt

kontrolluppgiftsskyldighet inte heller föreligger.
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kontrolluppgiftsskyldighetutökadEn8

tenninsaffäreroptions- ochvid

Allmänt8 1
.

taxering1997 årsfr.0.m.kontrolluppgiftsskyldighetDen som
derivatin-innebär förfinansiella instrumentvid avyttringföreligger av

ochför aktiergällerlikhet med vaddel istrumentens som-
kontrollmöjligheterna.förbättringbegränsadendastfordringar aven-

saknas.fortfarandereaförlust kommerellerUppgift reavinst attom
kontrollenframstår bristerna itermineroptioner ochdet gällerNär
många fallaffärer ieftersom sådanamarkerade,änt.o.m. mersom

kontrolluppgiftsskyldighetnågondet föreliggerkan avslutas utan att
elleroptions-de fall i vilkagällerhuvud Detöver t.ex.taget. en

avsnitt.jfr föregåendekontantavräkningmedterminsaffár avslutas
Skattemyndigheten kanuppgiftsskyldighet innebärutökadEn attsom

till följduppkommiteller förlustden vinstfastställa av ensom
lika angelägendärför minstterminsaffär framstårelleroptions- som

Hur dennaoch fordringar.avyttringar aktierdet gällernär avsom
följande avsnitt.iutformas diskuterasuppgiftsskyldighet börnärmare

väljasVilken modell bör8.2

options- ochreavinst/reaförlust vidKontrolluppgiftFörslag: om
värdepappersinstitut.terminsaffárer skall lämnas av

Inledning8.2.1

betydandefinns iinstrumentfinansiellaUppgifter innehav avom
såväl aktiergälleri datoriserade Detregistreradeutsträckning system.

och terminer.optionerfordringaroch som
avsnitttidigarehar ioch obligationerbeträffar aktierVad m.m.

detutformning intenuvarande görVP-systemetskonstaterats att
reavinst/reaförlust vidkontrolluppgiftlämnaför VPCmöjligt att om

Vidare har konstateratsvärdepapper.avyttring dessa atttyper avav
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det inte heller möjligt för värdepappersinstituten lämna uppgiftär att
härom, såsom datasystemen och beskattningsreglerna utformade.ärnu
Bl.a. bakgrund härav har föreslagitsdet modell innebärmot en som

skatteförvaltningen älv beräknar vinsten/ förlusten utifrån uppgifteratt
innehav, köp, försäljning, ersättning vid avyttring lämnasetc.om som

VPC och värdepappersinstituten m.fl.av

8.2.2 Uppgift vinst/förlust lämnas OM eller CCHBom av

När det gäller standardiserade optioner och terminer sker handeln i ett
datoriserat För varje slutkund såväl juridiska fysiskasystem. som-

finns det minst handels- och clearingkonto hos OM.ettpersoner -
Varje konto har särskilt kontonummer. Ingångna kontrakt registre-ett

kontodet vid registreringen. På kontot finns ocksåras som anges
uppgifter företagna lösen- och leveranstransaktioner därpåsamtom
belöpande inkomster och utgifter.

deEnligt avtal gäller för handeln med optioner och terminersom
intehar OM få kännedom slutkundens identitet. OMrätt att vetom

alltså inte det innehar visst konto, förutom i fallär deettvem som
kontot innehas medlem, dvs. värdepappersinstitut. Endastettav en
undantagsvis OM berättigat få kännedom slutkundensär att om
identitet. T.ex. för kunna tillvarata sin till följd ingångnarättatt av
options- eller terminskontrakt.

Mot bakgrund slutkunderna för OM kanärattav anonyma en
kontrolluppgiftsskyldighet reavinst/reaförlust vid avyttringom av
optioner och terminer inte fullgöras såsomOM, ärsystemetav nu
utformat. För OM skulle kunna fullgöra sådan uppgiftsskyldig-att en
het krävs villkoren för handel på OM ändras. Enligt utredningensatt
mening bör sådan lösning inte väljas i första hand. Till dettaen
kommer OM inte heller skulle kunna lämna kontrolluppgiftatt om
reavinst/reaförlust i de fall optionen/terminen avslutas med leverans.
Beträffande denna fråga hänvisas vidare till vad i avsnittsägssom
8.3.1 nedan.

Den Svenska Fondhandlareföreningen och OM ägdagemensamtav
gransknings- och kontrollorganisationen CCHB se avsnitt 7.6 har -
till skillnad från OM tillgång till slutkundernas identitet. I CCHB:s-
uppgifter ingår bl.a. registrera alla slutkunder ansluts tillatt som
handeln på OM. CCHB har dock inte tillgång till uppgifterna på de
kundkonton finns hos OM. Enligt utredningens mening bör därförsom
inte heller CCHB åläggas någon kontrolluppgiftsskyldighet. sådanEn
uppgiftsskyldighet skulle kräva förhållandetändring mellan OMen av

Ävenoch CCHB. här gäller CCHB inte heller skulle kunna lämnaatt
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medavslutasoptionen/terminenfalli dereavinst/reaförlustuppgift om
leverans.

vinst/förlust lämnasUppgift8.2.3 avom
värdepappersinstitut

hos OMslutkund harclearingkontonhandels- ochDe som en
clearingmed-i sinvärdepappersinstitut, äradministreras turett somav

ochoptionerslutkundsdetinnebärpraktikenOM. Ihoslem att en
Clearing-värdepappersinstitut.depå hosligger ialltidterminer ett

till följdåtagandenochinnehavkundensutvisarkontot/depån av
förändrasinnehavetterminer. Om attochoptioner t.ex. genom en-

också detta.följaktligenregistreraskvittningavslutasoption genom -
vilketvärdepappersinstitutdetupprättarSom nämnts genomovan

kundenavräkningsnotaocksåhos OMhandlar gentemotslutkunden
institutet.värdepappersavräkningsnotamedan OM gentemotupprättar
skyldighetvärdepappersrörelse föreliggerlagen3 kap. 9 §Enligt om

Vadbyte.försäljning ellerköp,endast vidavräkningsnotaupprättaatt
medterminsaffären avslutasellerdå options-fallbeträffar de

ifrågasät-tidigarekan det, nämnts,stängningkontantavräkning som
eftersomavräkningsnota,skyldighetföreligger upprättadet atttas om

transaktiondennabetraktakantveksamtdet typ somavmanomsynes
handlingdockpraktikeneller byte. I upprättasförsäljningköp, en
i de fallendastfall. Deti dessaavräkningsnota ärmotsvarande även

väljeroptionsinnehavarenförfall, dvs.avslutas medoptionsaffär atten
vilketnågondet inte upprättasutnyttja optionen,inte notasom

transaktion.sker någondet intesjälvklart, eftersomframstår som
värdepappersinstitutmedför detOMför handel hosSystemet att

undantagmedclearingkonto,administrerar ettett somparsom
reavinst/reaförlustdenuppgiftkan lämnabehandlas nedan, somom

fall affärenterminsaffär i deelleroptions-till följduppkommit av en
den under-eller leveranslösenavslutats sätt änannat avgenom

då options-alltså i regel lärrmasUppgift kanliggande egendomen. en
förfall.eller Detsammakontantavräkningkvittning,affär avslutas med

Erforderligakontantavräkning.tenninsaffär avslutas medgäller när en
Uppgiftkontot/depån.finns registreradeuppgifter härför om

kontantavräkningslikviderlagd/erhållenerlagd/erhållen premie resp.
avräkningsnotorfrån deockså hämtavärdepappersinstitutetkan som

har upprättats.
utnyttja denanledning intesaknasmeningEnligt utredningens att

ochreavinst/reaförlust vid options-uppgiftmöjlighet lämnaatt om
befintliga datasystem.medterminsaffárer som ges
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det gäller kvittningNär optioner det visserligen i ettav synes par
fall inte förmöjligt värdepappersinstituten lämna uppgiftattvara om
reavinst/reaförlust såsom för handel hos OM och desystemet
materiella skattereglerna utformade.ärnu

för första utfärdareDet gäller det har utfärdat flera likadananär en
olikaoptioner vid tidpunkter och kvittar dem bliut en av genom av

innehavare likadan option. I dessa fall värdepappersinstitutetvetav en
inte vilken de tidigare erhållna premierna skall kvittas denmotav som
premie erläggs vid kvittningen. Det följd erhållnaär attsom en av
premier inte skall genomsnittsberäknas jfr 1989/90: 101 444.prop. s.

I avsaknad tvingande regler kan den skattskyldige välja vilketav
optionskontrakt han kvittar Detta problem kan dock lösasut. genom

det införs föreskriverregel erhållna premier skallatt atten som
genomsnittsberäknas. Som framgår avsnitt föreslårnästa ut-av
redningen sådan regel.en

Från bankhåll har vidare det inte alltid möjligt föräruppgetts att
det värdepappersinstitut clearingkontohållare lämna uppgiftär attsom

reavinst/reaförlust vid kvittning, den skattskyldige har fleraom om
jfrhandelskonton avsnitt 7.6. Detta skulle bero samtligaatt

erforderliga uppgifter inte finns registrerade på clearingkontot. Det
bör dock kunna förutsättas värdepappersinstituten har möjlighetatt att
ändra sina och lämna erforderliga uppgifter till varandra såsystem att
det blir möjligt lämna kontrolluppgift reavinst/reaförlust ävenatt om
i fall.dessa Detta bör inte alltför problem med hänsyn tillmöta stora

kontrolluppgiftsskyldigheten föreslås omfatta fysiskaendastatt
och dödsbon se avsnitt. Enligt uppgift från OM detnästa ärpersoner

mycket ovanligt fysiska har flera handelskonton.att personer
Slutsatsen det sagda blir utredningen föreslår värdepap-att attav

persinstituten skall lämna kontrolluppgift reavinst/reaförlust vidom
options- och terminsaffärer i samtliga fall förutom lösen- och
leveransfallen. Förslaget behandlas i avsnitt. Avnämnare nästa nästa
avsnitt framgår också hur lösen- och leveransfallen skall behandlas.

Slutligen framhållasbör de skäl medfört utredningen valtatt attsom
föreslå för aktier och obligationer innebäratt ett system attsom

Skattemyndigheten beräknar reavinst/reaförlust föreligger inte detnär
gäller options- och terminsaffärer. Som tidigare framgått VP-syste-är

till skillnad från för handel OM utformat påmet systemet ett- -
sådant det inte möjligt lämna kontrolluppgiftsätt äratt att om
reavinst/reaförlust.

Tilläggas bör också det tveksamt detatt systemsynes om som
föreslås för aktier och obligationer skulle kunna fungera tillfreds-
ställande för derivatinstrumenten. hängerDet med hursamman
beskattningen optioner utformad. De olika leden i options-ärav en
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därförkrävshelhet. Detfallflertalet trans-i attaffär som enses
inteDetkombineras.tidpunkter kan ärolikaföretas vidaktioner som

problemtillupphovkunnaskulledettaosannolikt stora omatt ge
ireavinsten/reaförlustenberäkna ävenskulleSkattemyndigheten t.ex.

kvittningsfallen.

förslagutredningensNännare8.3 om

kvittning, kontant-medoptionsaffär avslutasde fallFörslag: I en
skatteplik-kontrolluppgift lämnasförfall skallelleravräkning om

gällerDetsammaavdragsgill reaförlust.ellerreavinsttig om en
lämnasUppgiftenkontantavräkning.avslutas medterminsaffär av

konto-terminenoptionen ellervilketvärdepappersinstitut hosdet
vid avslutningenmedverkateljestinstitutdetförs eller avsomav

affären.
lösen ellermedterminsaffären avslutaselleroptions-Om

kontrolluppgiftlämnasunderliggande egendomendenleverans av
optionsaffärer lämnasVidköpeskilling.försäljningspris resp.om

tidigare erlagtsden premieuppgiftsamtidigt resp.somom
erhållits.

dödsbo.ochför fysiskKontrolluppgift lämnas person
premierskall erhållnaoptionsutfärdarebeskattningVid av

genomsnittsberäknas.

Allmänt3 1
.

värdepap-utredningenföreslåravsnittföregåendeframgått attSom av
reavinstuppkommenuppgiftlämnaskallpersinstituten resp.om

kvittning, kontantav-medoptionsaffär avslutasfalli dereaförlust en
terminsaffärföreslås gällaförfall. Detsammaräkning eller om en

kontantavräkning.medavslutas
köperinnehavarenlösen, dvs.avslutas medoptionsaffärde fallI en
alltidintedet dockunderliggande egendomen ärdeneller säljer

resultatetuppgiftlämnavärdepappersinstitutetförmöjligt att avom
med leveransterminsaffär avslutasgälleraffären. Detsamma avom en
belysa detta.exempel kanegendomen. Ettunderliggandeden par

säljer densäljoption dvs.utnyttjaroptionsinnehavareOm enen -
denvarvidreavinstbeskattning,utlösesegendomenunderliggande -

den reavinstfrånskall drasför optionenbetalatspremie somavsom
såledesoptionsaffären ingårResultatetvid avyttringen.uppkommit av
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i reavinstbeskattningen för den underliggande egendomen. Det innebär
värdepappersinstitutet kan lämna uppgift den reavinst/reaförlustatt om

uppkommit endast det har kännedom det genomsnittligasom om om
anskaffningsvärdet för den avyttrade egendomen, vilket inte alltid är
fallet. Detta värde bestäms den skattskyldiges anskaffningskost-av

förnad samtliga aktier slag och Motsvarandeetc. sort.av samma
problem uppkommer falli de innehavaren utnyttjar köpoption, dvs.en

förvärvarhan den underliggande egendomen. I dessa fall skall premien
läggas till anskaffningsvärdet för egendomen. Och reavinstbeskattning
utlöses först den förvärvade egendomennär säljs.

Även det gäller beskattningen utfärdarennär option kanav av en
dessa problem uppkomma. Ett exempel på detta de fall i vilkaär
innehavaren utnyttjar köpoption med kort löptid, dvs. utfärdarenen
blir sälja den underliggande egendomen. I så fall skalltvungen att
premien för optionen läggas till försäljningspriset för egendomen. Det
innebär vinsten/förlusten på optionsaffären kommer ingå iatt att
reavinstberäkningen för den försålda egendomen. förOch göraatt
denna vinstberäkning krävs kännedom anskaffningsvärdet för denom
avyttrade egendomen.

Vad beträffar dessa fall, dvs. lösen- och leveransfallen, föreslås att
uppgiftsskyldigheten begränsas till vad i övrigt föreslås gälla vidsom
förvärv och avyttring finansiella instrument. Har options-t.ex.av en
affär avslutats med köp/försäljning marknadsnoterade aktier lämnasav
således uppgift den köpeskilling erlagts erhållits, dvs.om som resp.
uppgift lämnas både köparens förvärv och säljarens avyttring.om
Dessa uppgifter behandlas i vinstberäkningssystemet sättsamma

vanliga köp och försäljningar marknadsnoterade aktier.som av
När det gäller optionsaffärer måste Skattemyndigheten också få

tillgång till uppgift erlagd erhållen förpremie det skallattom resp.
möjligt korrekt vinstberäkning.göra Det föreslås därförattvara en att

uppgift också skall lämnas premien i de fall optionsaffärom en
avslutas med köp/försäljning den underliggande egendomen.av

I avsnitt 8.3.2--8.3.4 nedan beskrivningnärmare hurges en av
uppgiftsskyldigheten kommer fungera i olika fall. I övrigt innebäratt
förslaget följande.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska och dödsbon.personer
Angående bakgrunden till denna begränsning hänvisas till vad som

aktier i avsnittsägs 4.2.2.om
För undvika handeln med standardiserade optioner ochatt att

terminer på OM till förmån för handelöverges med icke standardise-
rade instrument skall kontrolluppgiftsskyldigheten inte begränsas till
standardiserade instrument. För närvarande gäller fysiskaatt personer
oftast handlar med standardiserade instrument. förslagetI till lagtext
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utredningen terminerochoptionerstandardiseradeickefrånutgår att
deomfattasintesåledesochfinansiella instrument avinte utgör

§ 4finns i 24terminochoptionbegreppen mom.definitioner somav
helt klart.interättsläget ärframhållasdockbörDetSIL. att

lämnavärdepappersinstitutenförmöjligt attdetFör göraatt
genomsnitts-föreslåskvittningfallsamtligakontrolluppgift i att enav

optionsut-beskattningvidintäktssidanskallberäkning göras av
§ 4in i 24Bestämmelsenavsnitt.föregåendejfr tas mom.färdaren
främman-intemeningutredningensframstår enligtMetodenSIL. som

vidutgifternaförekommerintäkternaeftersomför skattesystemet,de
ocksåkan nämnassammanhanget attoptioner. Iutfärdandet enav

Utredningenföreslogsgenomsnittsmetodomvändsådan omav
137.1989:33 DelSOUinkomstbeskattning sereformerad s.

värdepap-detskall lämnasreavinst/reaförlustKontrolluppgift avom
beträffarVadkontoförs.terminenelleroptionenvilketpersinstitut hos

med på OMhandlasterminerochoptionerstandardiseradede som
värdepappersinstitutdetlämnasuppgift kommerdetinnebär attatt av

kontrolluppgiftskallövriga fallclearingkontohållare. Is.k.ärsom
medverkatmotsvarandepå sättvärdepappersinstitutdetlämnas somav

affären.avslutningenvid av
vid köpgällaföreslåsmed vadi enlighetKontrolluppgift skall, som
lämnasfordringar,ochmarknadsnoterade aktieravyttringaroch av

månadertvåUppgiften lämnasbeskattningsåret.under senastlöpande
Från dennaavslutats.terminsaffären harelleroptions-efter det att

medoptionutfärdandetVidundantag.huvudregel görs enett av en
premiedenkontrolluppgiftskallårlöptidlängre än somett om

beskattningsåretföregåendeför det senasterhållit lämnasutfärdaren
avslutatsoptionen inte harsåvidautgång,efter åretsmånad sammaen

8.3.3.avsnittvidareutfärdats,denår sesom

optionsinnehavarenKontrolluppgift för8.3.2

utfärdaren.premie tillinnehavarenbetalarförvärvasoptionNär enen
betalari sintill OM,premienerläggsOMhandel turVid ensom

utfärdare.premie till en
innehavarenutfärdarmed kvittningavslutasoptionsaffárfalldeI en

erhållerutfärdandettill. Vidinnehavareden hanoptionlikadan ärsom
erlagdoch tidigarepremiedennamellanSkillnadenpremie.han en

tillKontrolluppgift härom lämnasreavinst.skattepliktigpremie utgör
skattemyndigheten.

stängning,kontantavräkningmedavslutasoptionsaffárenOm
erhållet beloppSkillnaden mellanbelopp.visstinnehavarenerhåller ett
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och erlagd premie skattepliktig inkomst. Kontrolluppgiftutgör lämnas
denna reavinst.om

Kontrolluppgiften lämnas utifrån de uppgifter finns registreradesom
på kontot hos uppgiftslämnaren. Erlagda premier skall visserligen
genomsnittsberälcnas se avsnitt 7.3.1. Har innehavaren optioner av

slag och registrerade på clearingkonto hossort ett ett annatsamma
institut uppgiftslämnaren vilket torde bli aktuellt endastän i fåtalett-
fall får innehavaren lämna tilläggsuppgift till deklarationen hanom-
önskar få detta beaktat.

förfall,Vid dvs. i fallde innehavaren väljer inte utnyttjaatt
optionen, lämnas kontrolluppgift den reaförlust dåom som upp-
kommer lika tidigaremed erlagd premie.

Om optionsaffären avslutas med lösen utnyttjar optionsinnehavaren
sin enligt optionsavtalet och förvärvarrätt eller säljer den under-
liggande egendomen. Innehavaren dock inte ha självaavyttratanses
optionen och skall således inte reavinstbeskattas för utnyttjandet. I
stället ingår premien i reavinstbeskattningen för den underliggande
egendomen, dvs. den skall läggas till anskaffningsvärdet för den
förvärvade egendomen dras från reavinsten på den avyttraderesp. av

Äregendomen jfr avsnitt 7.3.1. det fråga köpoption, dvs.om en
innehavaren köper egendom, utlöses reavinstbeskattning först dennär

Ärförvärvade egendomen säljs. det däremot fråga säljoption,om en
dvs. innehavaren säljer egendom, utlöses reavinstbeskattning omedel-
bart.

I de fall optionsaffären avslutas med lösen skall kontrolluppgift inte
lämnas reavinst/reaförlust. ställetI lämnas uppgift enligt de reglerom

föreslås gälla vid förvärv och avyttring aktier Det innebäretc.som av
uppgift lämnas köpeskillingen försäljningspriset föratt denom resp.

underliggande egendomen. Samtidigt lämnas uppgift den premieom
erlagts vid förvärvet optionen. I de fall det fråga köpärsom av om

eller försäljning sådana finansiella instrument omfattas detav som av
föreslagna kontroll- och vinstberäkningssystemet, dvs. främst
marknadsnoterade aktier och obligationer, kommer uppgiften om
premien kunna föranvändas beräkning reavinst/reaförlust vidatt av
avyttring den underliggande egendomen.av
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optionsutfárdarenKontrolluppgift för8.3.3

optionsaffä-Hurpremie.utfärdarenerhållerutfärdasoptionNär enen
löptid.optionensbl.a.berorbeskattasskallsedanren

årpå högstlöptidmedOptioner etten

premienbeskattningenår gällerhögstlöptid attoptionens är avOm ett
avslutats.optionsaffären hardesstillskjuts attupp

utfärdarenförvärvarkvittningmedavslutasoptionsaffärenfalldeI
bådeblirhandvs.utfärdattidigare harhandenoptionlikadan somen

premie.hanbetalarVid förvärvetutfärdare.ochinnehavare en
premie utgörerhållentidigarepremie ochdennamellanSkillnaden

Kontrolluppgiftreaförlust.avdragsgillreavinstskattepliktig resp.
lämnas härom.

fårstängningkontantavräkningmedavslutasoptionsaffärenOm
ochbelopperlagtmellanSkillnadenbelopp.visstbetalautfärdaren ett

Kontroll-förlust.avdragsgillinkomst/skattepliktigpremieuppburen är
härom.lämnasuppgift

optionen,utnyttjainteväljerinnehavarenförfall, dvs.Vid attom
utfärdarenföruppkommitreavinstkontrolluppgift denlänmas somom

premie.erhållentidigaremedlika
optionsinnehavarenutnyttjarlösenmedavslutasoptionsaffärenOm

under-densäljerellerförvärvarochoptionsavtaletenligtsin rätt
följande.innebär detutfärdarenegendomen. Förliggande

blirutfärdarendvs.köpoptionutnyttjarinnehavarenOm en -
förpremienskallegendomenunderliggandesälja denatttvungen -

ingårPremienegendomen.förförsäljningsprisettillläggasoptionen
egendomen.försåldaför denreavinstbeskattningensåledes i

blirutfärdarendvs.säljoptionutnyttjarinnehavarenOm en -
ingåpremienskallegendomenunderliggandedenköpaatttvungen -

endastegendomenunderliggandeför denreavinstberäkningeni om
åregendomenförvärvadedenutfärdaren somsammaavyttrar
däremotegendomenförvärvadedenavslutades. Omoptionsaffären

årbeskattningtillskall premienår tas sammaettavyttras uppsenare
lösen.avslutadesoptionsaffären genomsom

vadmedskall, i likhetlösenmedoptionsaffären avslutasfalldeI
kontrolluppgift inte länmasoptionsinnehavaren,förföreslås gällasom

de regleruppgift enligtstället länmasreavinst/reaförlust. I somom
innebäraktier Detavyttringoch attvid förvärvgälla etc.föreslås av

försäljningspriset.köpeskillingenkontrolluppgift lämnas resp.om
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Samtidigt lämnas uppgift den premie erlagts vid förvärvetom som av
optionen, vilket möjliggör korrekt vinstberäkning.en

Optioner med längre löptid årän etten

För optioner med löptid år skall premien alltidän etten mer
beskattas det år då optionen utfärdas. Om optionen likväl avslutas

år utfärdatsden blir skatteeffekten densamma församma som som
optioner med löptid understigande år. Avslutas optionen medetten
kvittning skall utfärdaren således uppburen premie intäktta upp som
medan avdrag får ske för den premie erlagts vid förvärvetsom av en
motstående option. Kontrolluppgift lämnas reavinst reaförlustom resp.
i enlighet med vad har anförts beträffande optioner med kortsom ovan
löptid.

Om optionen däremot inte avslutas år den utfärdatssamma som
kommer premien beskattas för sig det år då optionen utfärdats.att
Kontrolluppgift lämnas uppkommen reavinst dvs. erhållenom
premie. Som i avsnitt 8.3.1nämnts skall uppgiften länmas först efter
beskattningsårets utgång. Kontrolluppgiften kan inte lämnas tidigare,
eftersom optionen dessförinnan kan avslutas med kvittning, varvid
premien skall beaktas vid reavinstberäkningen, se ovan.

Om optionen avslutas med kvittning eller kontantavräkning
stängning år den utfärdats, fårän avdrag såsom förett senare
reaförlust för den kostnad då uppkommer.göras Kontrolluppgiftsom
lämnas denna reaförlust. Avslutas optionen med förfallom upp-
kommer ingen avdragsgill kostnad. Någon kontrolluppgift behöver
således inte heller lämnas.

Avslutas optionen lösen vid löptidens slut, dvs. utfärdarengenom
köper eller säljer den underliggande egendomen, kommer reavinstbe-
skattning ske på sedvanligt beaktandesätt premien.att Någonutan av
särskild kontrolluppgift reavinst/reaförlust eller premie behöverom
således inte lämnas i dessa fall. Däremot skall självfallet uppgift
lämnas förvärvet/avyttringen enligt de regler föreslås gälla vidom som
förvärv och avyttring aktier etc.av

föreslagnaDen bestämmelsen omfattar också sådana optioner som
inte finansiella instrument jfrutgör avsnitt 7.3.2.
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Kontrolluppgift vid terminsaffárer8.3.4

beloppkontantavräkning skall detmedterminsaffir avslutasOm en
denreavinst. Förerhåller beskattasden partparten somsomenasom

avdragsgillmotsvarandeuppkommer sätterlägger beloppet en
följaktli-reaförlust skallKontrolluppgift reavinstreaförlust. om resp.

fallen.i bäggelämnasgen
skall nettoresultatetnettningstransaktion genomförsfallI de aven

jfrleverans/kontantavräkningförtidpunktenbeskattas vidaffären
först efter detKontrolluppgift såledeslänmas7.5.avsnitt attovan

kontantavräk-affären medAvslutasslutdag hartenninens passerats.
reavinst/reaförlust, dvs.uppgift uppkommenning lämnas om

harenlighet med vadnettoresultatet, i sagts ovan.som
i praktiken köpmed leveransterminsavtal avslutasEtt är ettsom

reglerKontrolluppgift lämnas enligt deförsäljning. somresp. en
innebäravyttring aktier Detgälla vid förvärv ochföreslås attetc.av

försäljningspriset. Detsammaköpeskillingenuppgift lämnas resp.om
med leverans.till någon del avslutasnettningstransaktiongäller enom
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påpreliminär skattFrågan9 om

reavinster

skattpreliminärinnehållaskyldighetNågon attBedömning:
införas.intebörreavinster

Allmänt1

reavinstpåskattpreliminärfråganintedirektiv berörUtredningens om
Enligtfinansiella instrument.andraochaktieravyttringvid av
frågorandraoförhindraddock tautredningen att uppdirektiven är

defullgörande änkontrolluppgiftsskyldighetenstillanknytningmed
möjligtdethuruvida är attfrågasådan ärEndirektiven.iberörssom

Ut-reavinster.påskattpreliminärbetalaskyldighetinföra atten
fråga.dennadärförbehandlar ävenredningen

någonintenärvarandefördetfinns5.4.2avsnittiSom nämnts
finnsDäremotreavinster.skattpreliminär enbetalaskyldighet att

fysiskkapital. Enpåavkastningbeträffande personskyldighetsådan
undantag,vissamedskall,dödsbosvensktochSverigeibosattärsom

kontrollupp-vilkenförutdelningochskatt räntapreliminärbetala
23 §§ LSK;2722 eller3 kap.enligt mom.skall lämnas segift

förstatillämpadesReglernaUBL.stycketfemte10 §ochstyckettredje
1992.årskulleinkomstskatt taxerasuppbördvidgången somav

tillknutensåledesskattpreliminär ärbetalaSkyldigheten att
denuppbördengällerDetsammakontrolluppgiftsskyldigheten. av

innehållasskall skattenUBL39 § 3Enligtskatten.preliminära mom.
praktikeniinnebärkontrolluppgift. attDetlämnaskallden somav

betalardeninnehållskapitalavkastningskatt sompreliminär avav
värdepappersinstitutandraochbankerdvs.utdelningen,räntanut resp.

VPC.samt
motsvarandeinföramöjligtdet ärdiskuteras attNedan enom
Två grund-reavinster.påskattpreliminärinnehållaskyldighet att

förutsättningförstaEnuppfyllda.måsteförutsättningarläggande vara
reavinsten är.hurskatteninnehållaskall storden vetär att som

också harskatteninnehållaskalldengivetviskrävsDärutöver att som
skalldendetinnebärpraktikendet. I attmöjlighet somgöraatt
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innehålla skatten också måste den hanterar utbetalningenvara som av
försäljningsbeloppet etc.

9.2 Preliminär skatt på reavinst vid avyttring av
aktier och fordringar

Utredningen föreslår innebär Skattemyndighetenett system attsom
skall beräkna reavinst/reaförlust vid avyttring marknadsnoterade ak-av
tier och fordringar. Beräkningen grundvalgörs uppgifterav om
köp och avyttring dessa finansiella instrument, lämnas bl.a.av som av
banker och andra värdepappersinstitut.

Förslaget har utarbetats bakgrund det i regel intemot ärattav
möjligt för värdepappersinstituten lämna kontrolluppgiftatt om
reavinst/reaförlust, förutom i vissa fall fordringen ellernär aktien
förvaras i depå. Inte heller VPC kan lämna uppgift reavinstom resp.
reaförlust, såsom VP-systemet utformat.är Beträffande fordringarnu
bör framhållas detta gäller realiserad värdeförändringatt oavsett om en

ellerutgör reavinst.ränta
Detta innebär följaktligen det värdepappersinstitut elleratt VPC

medverkar vid avyttringen och ombesörjer utbetalningensom som av
försäljningsbeloppet i flertalet fall inte kan innehållaetc. preliminär
skatt på vinsten, eftersom uppgift saknas vinstens storlek. Någonom
skyldighet innehålla preliminär skattatt reavinster kan således inte
införas, skatten skall baseras den faktiska reavinsten.om

Ett alternativ, bl.a. har diskuterats i den allmänna debatten,som är
införa preliminär schablonskattatt vid avyttring aktier ochen av

fordringar. En sådan modell skulle innebära det institutatt som
hanterar utbetalningen försäljningsbeloppet innehåller vissav etc. en

försäljningsbeloppet preliminärprocent skatt. Skatten skulleav som
således innehållas avyttringen resulterat i vinstoavsett eller förlust.om

En sådan preliminär schablonskatt skulle ha flera likheter med en
omsättningsskatt, eftersom den inte skulle baseras på den faktiska
vinsten. Som tidigare senämnts avsnitt 2.3.3 fanns det under åren
1984 1991 särskild omsättningsskatt aktier och andra värde-en-

Skatten ansågs dock ha negativa verkningar, varförpapper. den
avskaffades. Mot bakgrund härav utredningen det inte börattanser
införas preliminär schablonskatt vid avyttring aktier eller andraen av
värdepapper.
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ochoptions-vidreavinstpåskattPreliminär9.3

terminsaffärer

reaförlustreavinstkontrolluppgiftföreslår resp.Utredningen att om
kontant-kvittning,medavslutasoptionsaffärfalli deskall lämnas en

terminsaffärgällaföreslåsförfall. Detsamma enomelleravräkning
detlämnasskallUppgiftenkontantavräkning. avmedavslutas

ellerkontoförsterminenelleroptionenvilkethosvärdepappersinstitut
avslutningenvidmedverkatmotsvarande sätt avinstitutdet somav

affären.
havärdepappersinstitutet, attuppgiftslänmaren,kommerfalldessaI

förförutsättningen attförstastorlek. Denreavinstenskännedom om
därmedskatt ärpreliminärföravdragmöjligt göraskall attdet vara

innehållasdockskattpreliminärkanoptionergällerdetNäruppfylld.
alltsåDet äroptionsinnehavare.görsvinsterpå deendast enavsom

görsvinsterdeskattpreliminär enavinnehålla sommöjligtinte att
beskattningenhurmed avhängerDetoptionsutfärdare. samman

detta.belysaexempel kanutformad. Ettpremier ärerhållna
beskattningengällerår att avhögstlöptid är ettoptionensOm

lavslutats.haroptionsaffárentill dessskjuts attpremieerhållen upp
dendvs.optionen,utnyttjainteväljeroptionsinnehavaren attfallde

Reavinstenutfärdaren. motsvararförreavinstuppkommerförfaller, en
kanvinsten är,hurUppgiftslämnaren stor menvetpremie.erhållen

uppgiftslämnarenföljerDetbelopp. attnågotinnehållaändå inte av
blirvinstenhurklartstårdet stordvs.tidpunkt närdennavid -- harOptionsutfärdarenutfärdaren.tillbeloppnågotbetalarinte ut

viderhållsPremienersättning.sinerhållitdessförinnanredan
optionen.utfärdandet av

innehållamöjligtskalldet attförförutsättningen attandra varaDen
innehållaskalldendvs.reavinster attskatt sompreliminär -

ärvinstenutbetalningenhanterardenockså avärskatten som -
förvinstmedföroptionsaffärfalldeiuppfylldintesåledes en

avslutasoptionenockså gällerdettabörTilläggas att omutfärdaren.
medoptionerbeträffandeochkontantavräkning enellerkvittningmed

år.överstigerlöptid ettsom
preliminärföravdragmöjligt göraintedet är atttillMed hänsyn att

inteskyldighetsådannågonbörvinster,optionsutfärdarespåskatt en
be-ellervinsteroptionsinnehavaresbeträffandeinförasheller en

möjligtsigför attochidetfallvilkaiterminsaffárer, synesträffande
derivatinstru-medaffärervissEnskatt.preliminär typinnehålla av

effekter.snedvridandetillledakansärbehandlas. Detintebörment
ärhuvud tagetdet överifrågasättaskandetkommerdetta omTill att
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lämpligt införa skyldighet betala preliminäratt skatt vidatt options-en
och terminsaffárer, det intenär möjligtär införa någon sådanatt
skyldighet beträffande vinster på aktier och fordringar. Skall det
införas skyldighet betala preliminär skatt påatt reavinster bör denen
inte begränsad till endast vissa finansiella instrument omfattavara utan
alla jfr avsnitt.nästa

9.4 Preliminär skatt på reavinst vid avyttring av
andel i värdepappersfond

För närvarande finns skyldighet lämna kontrolluppgiftatt reavinstom
i fall: vid avyttring andel iett värdepappersfond 3 kap. 32 §av a
LSK. Bestämmelsen skall tillämpas första gången vid 1997 års
taxering. Bestämmelsen infördes ursprungligen vid 1995 års taxering,

omfattade då endast avyttring andel i allemansfond.men av
Kontrolluppgift skall lämnas fondbolag i l § lagenav som avses om

värdepappersfonder. Med fondbolag förstås svenskt aktiebolagett som
fått tillstånd fondverksamhet.utöva Kontrolluppgiftatt skall lämnas
för fysisk och dödsbo.person

Varken bestämmelsennär ursprungligen infördes eller dennär
utvidgades till omfatta också andra värdepappersfonderatt än
allemansfonder övervägdes, såvitt framgår förarbetena, införaattav

skyldighet betala preliminär skatt på reavinsten.att Frågaen är nu om
det möjligt införaär sådan skyldighet.att en

Kontrolluppgift reavinst/reaförlust vid avyttring andel iom av
värdepappersfond skall, lämnasnämnts fondbolag. Ettsom ovan, av
fondbolag kan dock inte åläggas också innehålla preliminäratt skatt,
eftersom bolaget inte hanterar utbetalningen inlösenbeloppet etc.av

In- och utbetalningarna till fonden sköts inte fondbolaget utanav av
s.k. förvaringsinstitut bank ellerett kreditinstitut. I de fallannat en

andel inlöses eller överlåts detta institut torde det i principgenom vara
möjligt för institutet också innehålla preliminär skatt:att Förvar-
ingsinstitutet hanterar utbetalningen inlösenbeloppet/försäljningsbe-av
loppet och uppgift reavinsten/reaförlusten kan institutet få frånom
fondbolaget.

Detsamma gäller de fall värdepappersinstitutett förvar-annat än
ingsinstitutet ombesörjer överlåtelsen eller inlösen andelama. Iav
dessa fall skulle dock krävas konkurrerande värdepappersinstitutatt
lämnar uppgift till varandra sina kunders ekonomiska förhållanden,om
vilket instituten sig bl.a.motsätter sekretesskäl.av
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Även möjligt ålägga detsåledes i och för sigdet attsynesom
inlösenbeloppetombesörjer utbetalningenvärdepappersinstitut avsom

reavinst vid avyttring andel ipreliminär skattinnehållaetc. att av
dock inte införas enligtnågon sådan skyldighetvärdepappersfond, bör

i föregåendehärtillAnledningenutredningens mening. är, antyttssom
prelimi-skyldighet innehållainföras någonböravsnitt, det inte attatt

finans-omfattar vissaskyldigheten endastreavinsterskattnär om
negativa verkningarkan medförasådan skyldighetEniella instrument.

berörs.handeln med de instrumentför som
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Ekonomiska10 effekter

utgångspunkter10.1 Allmänna

effekterbedömning förslagens påföljande avsnitt bl.a.I görs en av
finanser.statens

detta område råderutgångspunkt för bedömningarna detEn är att
omfattningenosäkerhet. gäller både den totalamycket Detstor av

och vilken omfattning dessareavinster värdepapper ihushållens
skattebortfalletdel det faktiskadeklareras hurinte samt stor somav

förslag.fångas in utredningensgenom
faktoreromfattning det flerareavinsternas totalaVad gäller är som

frekventa ändringarDels har de årensbidrar till osäkerheten. senaste
imycket svårt någon trendgjort deti skattesystemet är attatt se

Dels reavinsterna endast delskatteinkomsterna.utvecklingen är enav
medför de mycket svåra särskiljavilketkapitalskattebasen, är attattav

avyttring värdepapperfinns. Utöver reavinst vidi den statistik avsom
och reavinstkapital också bl.a. ränteintäkteromfattar inkomstslaget

redovisas i tabell 10.1fastighet. statistikvid avyttring Den ärsomav
reavinsterTill kommerbehäftad med osäkerhet. dettasåledes attstor

Vidare har svängningar itill beskattning.inte alltid storatas upp
värdet olika tillgångar, vilketmedfört svängningar iekonomin stora

avkastnings-storlek, innehavstider,påverkat reavinsternasi sin hartur
mycket svårtmedför detta detkrav Sammantaget är attattetc.

värdepapper.hushållens faktiska reavinsterfastställa
reavinster/reaförluster på marknads-hushållenssärskilt gällerVad

nedanstående tabellosäkerheten belysasnoterade aktier kan somav
SCB:smellan utfallsdata som baserasjämförelseinnehåller en

teoretisk beräkninginkomster ochhushållensundersökningar enav
Angåendemarknadsnoterade aktier.hushållens årliga reavinsterav

också i avsnitt 102.beräkning, ldenna notse
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Tabell 10.1: Utfallsdata och teoretiskt framräknad bas avseende
hushållens årliga reavinster på marknadsnoterade aktier, mdkr.

1992 1993 1994

Vinster marknadsnoterade aktier 2,6 9,9 31,0

Förluster marknadsnoterade aktier 3,7 2,1 1,1

Teoretisk bas för marknadsnoterade aktier 9,4 8,7 13,1

Källa: SCB:s undersökningar hushållens inkomster aktuella Finans-de åren ochav
departementet.

Som framgår tabellen föreligger det skillnader mellanstoraav
utfallsdata för enskilda år och de teoretiskt framtagna baserna.

förstaSkillnaden år 1992 torde i hand förklaras börskursernaattav
sjönk detta år, vilket medförde hushållens benägenhet omsättaatt att
sina aktier minskade. Omvänt torde avvikelsen år 1994 ha sin grund
i omsättningen ökade, eftersom hushållen i god tid före årsskiftetatt

fick förvarning1994/95 skatten reavinster skulle höjas.atten om
innebar kraftigt incitament realisera ackumulerade värde-Det ett att

ökningar.
dessutom mycket svårt fastställa i vilken omfattningDet är att

påreavinsterna inte deklarerats Viss vägledning kan sökas irätt sätt.
kontroller på finansiellade riktade reavinster instrument RSVav som

genomfört för inkomstâren 1993 och 1994. Som i avsnitt 3.1nämnts
års taxeringvisade kontrollen vid 1995 tiondel avyttring-att ca en av

huvud inte hade deklarerats. Motsvarande kontroll vidöver tagetarna
1994 års taxering vid handen femtedel avyttringarnaattgav ca en av
inte hade deklarerats.

ocksåRSV:s kontroller begränsat värde det gällerär när attav
bedöma i vilken omfattning reavinster har redovisats felaktigt på grund

anskaffningsvärden.för högt har sin förklaring iDettaupptagna attav
främst fallkontrollerna sikte på de avyttring huvudövertog tageten

hade deklarerats. kaninte Det dock allmänt konstateras i de fallatt
skatteförvaltningen gjort djupare kontroll anskaffnings-redovisaten av
värde så har många felaktigheter påträffats.

172



effekterEkonomiskasou 1997:27

utsträckningiReavinster beskattas större10.2

skatteinkomsternasäkerställasyftar bl.a. tillförslagUtredningens att
redanområde harPå dettafinansiella instrument.reavinsterfrån

kontrolluppgifts-kontrollen. Enförbättraförförstatagits attstegett
finansiellaavyttringfysiskaersättning vidskyldighet personers avom

årsvid 1997första gångenoch tillämpasinförtsharinstrument
får känne-Skattemyndighetenskyldighet innebärDennataxering. att

dennautfallsdata rörandeNågraförsäljning har skett.dom att enom
skäl inte.naturligadock ännuåtgärd föreligger av

huruppskattningutgå fråndärför endastUtredningen kan aven
ändringarnaföre deskattebortfallettotaladet senaste avstort var

avsnittföregåendeframgått ärSomkontrolluppgiftsskyldigheten. av
nödvändigtdärförsvårigheter. Det ärförenat med attdetta stora

försiktighet.medskeruppskattningen stor
kanmarknadsnoterade aktierreavinster påhushållensVad gäller

Uppskattningen baserasår.miljard krtill lbortfallet uppskattas perca
förbasberäknadteoretisktå sidanmellanjämförelse enenaen

hushållensavseendeutfallsdataandra sidanoch åaktierreavinster
l0.1. under-därförbörtabell Detjfraktierreavinster ovan

måttinnehållersjälvfalletuppskattningenstrykas ett stort avatt
varit möjligtharframhållas det intemåste samtidigtosäkerhet. Det att

gällerskattebortfallet vaduppskattningmotsvarandegöraatt aven
beloppetTilloptioneraktieindexobligationer,nollkupongare, etc.

avseende obligationerskattebortfalletalltså läggasskallmiljard kr1
underbarakansammanhangetI nämnasderivatinstrument.och att

iresulteranollkupongareinlösenkommer1997inkomståret attav
beräknad skattmiljarder krminstpå 7värdeförändringarrealiserade

miljarder kr.till 2,1såledesuppgårhärpå ca

1 aktier beräknaspå marknadsnoteradereavinsterårligahushållensTeoretiskt kansett
följande modell.enligt

1 Zl543.2
1+p+n+eöTT

andelhushållensaktier. Hmarknadsnoterade ärårliga reavinsterhushållensB är
innehavstidengenomsnittligaT denvid årets ingång.i ärkronorbörsvärdet, mättav

rikspremieninflationen, Erealräntan, äräraktieinnehav, ärhushållensför 1rp -
placering ochriskfrimedjämförtbörsenuppkommermeravkastningen ensom -

kakan"russinförnedjustering basenutdelningen. Faktorn ärö är uravene
tidigarerealisera förluster änbenägenhetfinnsdeteffekten, dvs. att manatt en

förmed undantagi modellen,elementallaSammantaget ärrealiserar vinster.
teoretiska antaganden.börsvärdet,andelhushållens av
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Utfallet de riktade kontroller reavinster på finansiellaav av
instrument RSV genomfört för inkomståren 1993 och 1994 tydersom

skattebortfallet aktier före deatt ändringarna kontroll-senaste av
uppgiftsskyldigheten i fall inte understeg l miljard kr år.vart per
Därvid bör särskilt framhållas kontrollerna, resulterade iatt som
ökade skatteintäkter 150 miljoner kr vardera året, omfattadeca
endast %5 hushållens transaktioner på Stockholms Fondbörsca av
ifrågavarande år jfr avsnitt 3.1. En uppskattning det årligaav
skattebortfallet på aktieförsäljningar till miljard1 kr före det att upp-
giftsskyldigheten för försäljningar hade införts framstår därför som
försiktig enligt utredningens mening.

Hur del skatteundandragandet fångas instor utred-av som genom
ningens förslag också mycket svårbedömt.är RSV:s riktade kontroller
är, begränsatnämnts värde vad gäller frågan hursom ovan, av om

del den oriktiga redovisningen reavinster harstor sin grundav av som
felaktigti redovisade anskaffningsvärden. finnsDet inte heller något

underlag för bedöma hur del redan har fångats inatt stor som genom
vidtagna åtgärder dvs. den kontrolluppgiftsskyldighetgenom om
ersättning vid avyttring finansiella instrument gäller fr.o.m.av som
1997 års taxering. Utredningen det därför endast möjligt attanser
med några exempel illustrera hur utvidgad kontroll kan påverkaen

finanser.statens
Om 30 % det uppskattade skattebortfallet på 1 miljard kr fångasav

in de utredningen föreslagna åtgärderna innebär dettagenom av en
varaktig inkomstförstärkning 300 miljoner kr år. Om hela 50 %per

skattebortfallet fångas in kommer inkomstförstärkningen uppgåav att
till 500 miljoner kr. Om däremot endast %15 skattebortfalletav
fångas in utredningens förslag uppgår inkomstförstärkningengenom

Ärtill 150 miljoner kr. det faktiska skattebortfallet detstörre än nu
beräknade kommer inkomstförstärkningen självfallet öka iatt motsva-
rande mån.

Eftersom det saknas underlag för exakt bedömninggöraatt en mer
väljer utredningen inte specificera vilken inkomstförstärkning föratt

föreslagnade åtgärderna kommer medföra. denstaten Iatt samman-
fattande tabellen nedan avsnitt 10.6 redovisas således den totala
effekten vid olika nivåer inkomstförstärkningen vad gäller
aktieförsäljningar. Utredningen kan dock sammanfattningsvis konstate-

de föreslagna åtgärderna leder till betydande inkomstförstärk-attra en
ning. Härvid bör återigen framhållas uppskattningen skatte-att av
bortfallet till miljard1 kr år före det kontrolluppgiftsskyldig-attper
heten för försäljningar hade införts endast marknadsnoteradeavser
aktier, dvs. inte nollkupongare och optioner m.m.
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kvittningsrättUtökad10.3

kvittningsmöjlig-utökadeför förslagenkostnadenvaraktigaDen om
år.miljoner kruppgå till 30beräknasheter kan per

skatteförvaltningenförEkonomiska effekter10.4

förslagutredningenseffekternadel kanskatteförvaltningensFör av
driftuppbyggnad ochtvå delar:delas in i

sin början redanmåsteRSVuppbyggnadsskede,I taett ansersom
miljoneruppgå till 70kostnadernaår, beräknasinnevarandeunder ca

20år 1997,miljoner kr20på åren medfördelaskr. Dessa caca
miljoner kroch 10år 1999miljoner kr1998, 20miljoner kr år caca

miljoneruppgå till 20därefteruppskattasDriftkostnadernaår 2000. ca
år.kr per

åtgärderna kunnaföreslagnadeSkatteförvaltningen kommer genom
kan uppskattasinbesparingenårligaDengranskningsresurser.frigöra

miljoner kr.till 20ca

Övriga sarnhällsekonomineffekter på10.5

utred-övrigtikonsekvensernasamhällsekonomiskagäller deVad av
följandeförslag kanningens sägas.

självfalletkommerkontrolluppgiftsskyldighetutökadFörslaget om
Kostnader kommeruppgiftslämnarna.förkostnadermedföra vissaatt

lämnaförsystemuppbyggnad, delsfördelsuppkomma attatt
uppgifterna.

i börkonsekvensernasamhällsekonomiskagäller de stortdetNär
medförakommeråtgärdernaföreslagnaframhållas dedock att enatt

reavinstuppgiftoch meddeklarationsförfarandet iförenkling att omav
deklarationsblanketterna.påförtryckaskommerreaförlust attresp.

samhällsekonomisk vinst.innebärDetta en
påbeskattas rätt sättskattskyldiga kommerflerGenom attatt
beskattasintäkträttvisan sammahorisontellaockså denförbättras

Även samhällsekonomisk vinst.dettasätt. utgör ensamma

2 RSV.gjortsBeräkningarna har av
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10.6 Sammanfattning

I tabell 10.2 visas sammanställning de redovisade faktorer-en av ovan
vad gäller effekterna finanser.statensna

Tabell 10.2: Sammanfattning ejfekterna på finanser exkl.statensav
den ökade beskattningen obligationer och derivatinstrument, mdkr.av

1998 1999 2000 Varaktigt

Ökad beskattning 0,00 0,00 0,15 0,15av rea-
vinster aktier 15%

Ökad beskattning 0,00 0,00 0,30 0,30av rea-
vinster aktierpå 30%

Ökad beskattning 0,00 0,00 0,50 0,50av rea-
vinster aktierpå 50%

Utökad kvittningsrätt 0,00 0,00 -0,03 -0,03

-0,023Initiala kostnader hos -0,02 -0,01 0,00
skatteförvaltningen

Löpande driftkostnader 0,00 0,00 -0,02 -0,02
hos skatteförvaltningen

Löpande arbetskrafts- 0,00 0,00 0,02 0,02
besparing hos
skattemyndigheterna

Summa 15% 0,02 -0,02 0,11 0,12
Summa 30% -0,02 -0,02 0,26 0,27
Summa 50% -0,02 -0,02 0,46 0,47

Av tabellen framgår åtgärderna de första åren kommer medföraatt att
kostnader för uppbyggnad och utbildningstaten systemgenom av av
personal hos systemetskatteförvaltningen. Efter det har i gångatt satts
kommer emellertid förvaltningens kostnader sjunka samtidigtatt som
effektivisering kontrollen slår igenom. Skäl finns understrykaatt attav
det uppskattade skattebortfallet 1 miljard kr inte omfattar vinster på
obligationer och derivatinstrument och beloppet, tillatt om man ser
det totala skattebortfallet vad gäller hushållens avyttringar finansi-av
ella instrument, framstår mycket försiktigt beräknat.som

3 Lika kostnad uppkommer 1997.årstor
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Ikraftträdande1 1

1999januarikraft den 1träda iskallDetFörslag: systemetnya
taxering.2000 ârsfr.0.m.och tillämpas

reavinstberäknaskallSkattemyndighetenförslagUtredningens att
ochaktiermarknadsnoteradeavyttringvidreaförlust avresp.
dengällermöjligt. Detsammasåinförasbörfordringar snart som

termins-ochoptions-vidkontrolluppgiftsskyldighetenföreslagna
förberedelsearbetetidskrävandedockförutsätteraffärer. Systemet ett

Även detuppgiftsskyldiga kommerför deskatteförvaltningen.inom
uppgiftertill deMed hänsynslag.olikaanpassningarkrävasatt av

deförberedelsetid börnödvändigRSV nyalämnats omavsom
föreslåsReglernataxering.års2000vidtillämpaskunnareglerna

1999.januarikraft den 1träda idärför

177





1997:27SOU

Författningskommentarer12

kontrolluppgiftersjälvdeklaration ochLagen12.1 om

förföremålnärvarandeLSK för ärhelaframhållasbörDet att
systemati-ochöverskådlighetenbl.a.kommerVid översynenöversyn.

härtillMed hänsynlagstiftningen över.nuvarandei denken att ses
regel-beträffandeåtgärdersärskildanågraförslagen inteinnefattar

inteanledning lämnasdennaAvutfomming.lagtekniskasystemets
nödvändiga,blikanföljdändringar t.ex.vissaförslagheller somom
värdepapperkontrolluppgiftlämnaskyldighetvad gäller somatt om

utlandet.kontoförs iellerdeponeras

3 kap.

§22
realiseradkontrolluppgifti dagredanlämnarRiksgäldskontoret om

mellanskillnadendvs.riksgäldskonto,värdeförändring ett
enligtlämnasUppgifteninlösenbeloppet.ochanskaffningsvärdet

6.6. Föroch5.5.3avsnitt attsedvs.22 räntakap.3 som
be-harhärvidlag,åsyftasinteförändringnågonklargöra enatt

punkt 5.stycketförstain itagitsriksgäldskontostämmelse om
Be-bPunktskäl.redaktionella ärdelatsstycket harAndra ny.av

kännedomfåskallSkattemyndighetenförnödvändigstärnmelsen är att
dagdenfordringarmarknadsnoteradeinnehavbefintliga avom

kontroll-lämnaskyldighetallmänNågonkraft.i attträdersystemet
6.2.4.avsnittjfrdaginte ifinnsfordringarinnehavuppgift avom

fordringarpå denominellt beloppskallKontrolluppgiften somta upp
skattskyldige.deninnehas av

utbe-bestämmelsendvs.behålls attstycketsista enNäst avserom
inteuppgiftsskyldigedenoch kanockså än ränta angetalning annat

detföri stället räntaskallräntadel därav utgörhur stor som
tillämpasnärvarandeFörredovisas.beloppetutbetaldasammanlagt

nollkupongare. detEnligtvid inlösenhuvudsakligenbestämmelsen av
nollku-avyttringkontrolluppgiftkommerföreslagna avomsystemet
nedan.ih eller323 kap.enligtlämnasställeti seattpongare
endasttillämpasfortsättningenskall istycketsistaiBestämmelsen näst
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det vid inlösen kupongobligationer också betalas ochräntaom av ut
uppgiftslämnaren inte hur det sammanlagt utbetalda beloppet skallvet
fördelas. Det torde bli aktuellt endast undantagsvis.

27 §
Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket b har utvidgats till att
omfatta också dödsbon.

I fjärde stycket, har införtsär skyldighet lämnanytt, attsom en
uppgift utdelning formi marknadsnoterad aktie ävenom av om
utdelningen inte skattepliktig. Genomär bestämmelsen kommer
Skattemyndigheten få in uppgift förvärv aktier s.k.att om av genom
fission. Bestämmelsen omfattar också utdelning s.k. inköpsrätter,av
dvs. innebär aktieägarenrätt möjlighet köpa aktieratt atten som ges
i bolag det utdelande bolaget.änett annat

fördeI stycket andra meningen vad kontrolluppgiftanges en om
utbetalning utdelning i form marknadsnoterad aktie ellerav av
inköpsrätt avseende sådan aktie skall innehålla. Denna bestämmelse

uppgiftsskyldighetens omfattning gäller utdelningen äroavsettom om
skattepliktig eller inte. Vid sådan utdelning skall kontrolluppgift
lämnas två månader efter det utdelningen har Detägtsenast att rum.
innebär således kontrolluppgiftsskyldigheten, i likhet med vadatt som
föreslås gälla vid andra förvärv finansiella instrument, fullgörsav
löpande under beskattningsåret.

b27 §
Genom bestämmelsen, säkerställs Skattemyndighetenär fårattsom ny,
in uppgifter de företrädesrätter aktieägare erhåller vid nyemis-om en
sion och fondemission. Uppgift skall lämnas också de aktierom nya

aktieägare erhåller vid fondemission. Avser företrädesrätten aktieen
inte marknadsnoterad skall kontrolluppgift inte länmas. deär Isom

fall teckningsrätt förutnyttjas förvärva aktier vid nyemissionatten
kommer uppgift härom erhållas enligt den föreslagna bestämmelsenatt
i 3 kap. 32 g

Första stycket andra meningen sikte på s.k. split, dvs. utbytetar ett
aktie flera aktier i bolag.motav en samma

32 §c
Bestämmelsen Nuvarande 3 kap. 32 flyttas§ till 3 kap.är ny. c
32 i nedan. Genom bestämmelsen införs skyldighet lämnaattse en
kontrolluppgift reavinst reaförlust vid avyttring innehavdaom resp. av
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ochoptionsinnehavaresåledesUppgiftsskyldighetenoptioner. avser
Kontrolluppgift skall lämnassäljoptioner.ochbåde köp-omfattar av

vadHärmedkontoförs.optionendärvärdepappersinstitutdet avses
clearingkontoskattskyldigesdär deninstitutdetOM-optionergäller

förs.clearingkontoochhandels-integreraderesp.
standardiseradeickesikteandra meningenstycketFörsta tar

tordeinteoptionerdennaeftersombehövsRegeln typoptioner. av
§finns i 24optionbegreppetdefinitiondenomfattas somavav

hardenmedverkafMedSIL.styckettredje som4 avsesmom.
denharsådan inte upprättatselleravräkningsnotaupprättat om --

till innehavaren.meddelandemotsvarandegivitsom
slagkontrolluppgiften skallbl.a. tastyckettredje avI att uppanges

ellerköp-detendast ärgivetvis inteHärmedoption. enomavses
frågaegendom detunderliggande ärockså vilkensäljoption omutan

förfallodag.samt
8.3.2.och8.3.1avsnittikommenteras närmareBestämmelsen

§32 d
kontrolluppgiftlämnaskyldighetinförsbestämmelsen attGenom en

köp-utfärdandemedsambandreaförlust ireavinst enavresp.om
Uppgiftsskyldighetenår.på högstlöptidmedsäljoption etteller en

transaktioner.optionsutfárdarenssåledesavser
finansiellaoptioner utgörsådanaendastomfattarBestämmelsen som

optionerpå andrareaförlustellerreavinstutfärdaresEninstrument.
Det32enligt 3 kap.skallstandardiseradeicke rapporterasdvs. e

inte.år elleröverstigerlöptiden ettgäller oavsett om
8.3.3.avsnittinärmarekommenterasBestämmelsen

§32 e
kontrolluppgiftlämnaskyldighetinförsbestämmelsen attGenom en

köp-utfärdandemedsambandireaförlustreavinst enavresp.om
Uppgiftsskyldig-år.överstigerlöptidmed ettsäljoptioneller somen

transaktioner.optionsutfárdarenssåledesheten avser
standardiseradepå ickesiktemeningenstycket sistaFörsta tar
standardiseradeför ickeKontrolluppgiftsskyldighetenoptioner.

löptid.optionensdensammasåledes oavsettoptioner är
8.3.3.avsnittikommenteras närmareBestämmelsen
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32 f §
l bestämmelsen finns föreskrifter lämna kontrolluppgiftattom om
reavinst reaförlust i fallde termin avslutas med kontantavräk-resp. en
ning.

förstaAv stycket andra meningen framgår bestämmelsenatt
omfattar också icke standardiserade terminer dvs. terminer som-
inte omfattastorde den definition begreppet termin finns iav av som
24 § 4 fjärde stycket SIL de avslutas med kontantavräk-mom. om-
ning. fallI de icke standardiserad termin köp för-en avser resp.
säljning marknadsnoterad egendom skall kontrolluppgift lämnasav
enligt 3 kap. 32 § h § kontraktet ingås jfr avsnittnär 7.4.g resp.

Bestämmelsen kommenteras i avsnitt 8.3.4.närmare

32 §g
Genom bestämmelsen Skattemyndigheten möjlighet bestämmaattges
anskaffningsvärdet de marknadsnoterade aktier och fordringar som
innehas fysiska och dödsbon. Bestämmelsen omfattar såvälav personer
svenska utländska instrument. förstaAv stycket första meningensom
framgår kontrolluppgift inte skall lämnas vid förvärv andelar iatt av
sverigebaserade värdepappersfonder eller derivatinstrument.

Kontrolluppgift skall i första hand lämnas det värdepappersinsti-av
skyldigt avräkningsnota enligt 3 kap. 9 § lagenär upprättatut attsom

värdepappersrörelse. sådanEn skyldighet föreligger värde-om om
pappersinstitutet medverkat förvärvet.vid

Begreppet finansiellt instrument finns inte definierat i skatteförfatt-
ningarna. Genom kopplingen till avräkningsnota klargörs att upp-
giftsskyldigheten skall omfatta sådana finansiella instrument som avses
i kap. § lagen handell 1 med finansiella instmment.om

För kontrolluppgiftsskyldigheten inte skall begränsas tillatt
värdepappersinstitut, omfatta Stadshypotek, föreskrivsävenutan t.ex.
förstai stycket andra meningen kontrolluppgift skall lämnas ocksåatt

kreditmarkriadsbolag. definitionEn begreppet kreditmark-av av
nadsbolag finns i kap. lagen1 1 § 1992: 1610 kreditmark-om
nadsbolag.

Kontrolluppgiftsskyldigheten omfattar också förvärv långenom
försträckning finansiella instrument, vilket aktualiseras vidav
blankningsaftärer. Uppgiften behövs grund de särskildaav
beskattningsregler gäller för denna affärer.typsom av

tredjeI stycket föreskrivs vad skall i kontrolluppgiften.som anges
Bl.a. förvärvskall slag innebärDet den uppgiftsskyldigeattav anges.
skall det fråga köp eller försträckning.ärange om om
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§32 h
Genom32nuvarande 3 kap.delvisBestämmelsen motsvarar c

avyttring haruppgiftSkattemyndigheten infårbestämmelsen attom en
överenskommits.därvidköpeskilling e.d.och vilkenägt somrum

anskaff-uppgifterregistreradeuppgifter ochstöd dessaMed omav
fastställas.avdragsgill förlustvinstskattepliktigkanningsvärden resp.

kontrolluppgift enligtframgårförsta meningenstycketförstaAv att
i sverigebase-avyttring andelarvidskall lämnasintedetta lagrum av

derivatinstrument.ellervärdepappersfonderrade
värdepappersinsti-dethand lämnasskall i förstaKontrolluppgift av

9 § lagenenligt 3 kap.avräkningsnotaskyldigt upprättaär atttut som
värdepappersrörelse.om

tillskall begränsasintekontrolluppgiftsskyldighetenFör att
Stadshypotek, föreskrivsomfattavärdepappersinstitut, även t.ex.utan

ocksåkontrolluppgift skall lämnasandra meningenstycketi första att
kreditmarknadsbolag.av

försträck-lânocksåuppgift lämnasskallmeningEnligt omsamma
nödvändig, eftersomBestämmelsenfinansiella instrument. ärning av

§avyttring 24blankning inteföregendomutlåning somsesav
lån pådockregistrerasSIL. I VP-systemetandra stycket ett2 mom.

erhåller vidutlånarenpremieDenavyttring.sätt ensomsamma
uppgifter skattemyn-deMed stödskattepliktig.utlåningen är somav

förtryckasintäktockså dennakanutläningenfär indigheten om
deklarationsblanketten.

skyldighetinteföreliggereller aktiefordran attVid inlösen enenav
värdepappers-9 § lagenenligt 3 kap.avräkningsnotaupprätta om

ifall harockså dessaomfattabestämmelsen skallrörelse. För att
innebärbestämmelsetagits intredje meningen attstycketförsta somen

Uppgiften lämnasinlösen.också vidkontrolluppgift skall lämnas av
ellerförvaltarenVPC,inlösenbeloppet,betalarden t.ex.utsom

bolag.inlösande
samband mediaktiebytenoch vissautdelningarnyemissioner,Vid

Genomuddaförsäljningcentrals.k. rätter.omstruktureringar görs av
ochförhållande tilliaktieägarnatillersättningenbetalasVPC ut var

omfattaskallKontrolluppgiftsskyldighetenuddainnehav rätter.avens
stycketförstatagits in iharbestämmelse dettafall. Enockså dessa om

fjärde meningen.
kontrolluppgift skallföljermeningenstycket sistaförstaAv att

värdepapperskonton/depåer.mellan olikaöverföringarvidlämnas även
kännedomfâSkattemyndighetenkommeruppgifterdessaGenom att

någoni de fallminskatharaktier äveninnehav etc.att ett avom
ochförsäljningarvid privataharavräkningsnota inte upprättats, t.ex.

utförbankdenUppgiften lämnasbenefika överlâtelser. etc. somav
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ligger kontrolluppgift inteöverföringen. I sakens skall lämnasnatur att
för uppgiftslämnareni de fall det känt den presumtive detär äratt

fråga överföring mellan konton/depåer innehasom som av samma
person.

stycket vad kontrolluppgiften skall Bl.a. skallI tredje taanges upp.
överlåtelse innebär den uppgiftsskyldige skallslag Det attav anges.

fråga försäljning, försträckning eller någondet ärange om annanom
överföringar kontonöverlåtelse. När det gäller mellan olikatyp av

uppgiften begränsas till antalet överförda finansiella instrument,skall
för överföringen i de fall uppgiftsläm-och tidpunktenslag sort samt

överföringenkännedom orsaken till och densaknar even-naren om
överenskommits.tuella ersättning som

32i §
nuvarande 3 kap. 32 OmParagrafen imotsvarar stort sett c
Skattemyndigheten till skillnadbestämmelsen inte behålls kommer -

inte få in någragäller fr.o.m. 1997 års taxeringfrån vad attsom -
finansiellaicke marknadsnoteradeuppgifter avyttringarom av

har utvidgatsförutom derivatinstrumenten. Bestämmelseninstrument
inlösenfallen. föreslås uppgiftsskyl-till omfatta också Dessutom attatt

beskattningsåret.fullgörs löpande underdigheten

§57
kontrolluppgiftfinansiella instrument fårVid ägandegemensamt av

samtligaavräkningsnotan i stället förför denlämnas som anges
ägare.

58 §
Ändringen vissa fallkontrolluppgiftsskyldigheten iföljdär attaven

Kontrolluppgifternaunder beskattningsåret.fullgöras löpandeskall
januari taxerings-fall lämnas den 31inte i någotskall dock änsenare

året.

statlig inkomstskatt12.2 Lagen om

3 § 2 mom.
föravdragsrättbestämmelseAndringen föranleds att omav en

har tagits in i 30 § 3reaförluster mom.
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24 § 4 mom.
vidinnebärbestämmelsetagits in attstycket hartredjeI somen

genomsnitts-premiererhållnaskalloptionsutfärdarebeskattning av
beräknas.

och 8.3.1.8.2.3i avsnittmotiverasBestämmelsen

27 § 2 mom.
krävsfungeraskall kunnakontrollsystemet attföreslagnadetFör att

Annarsslag ochlån sort.obligationer sammaanses vara avsammaav
denföranskaffningsvärdetfastställainteklarar attsystemet av
hardettareglerarbestämmelseEnharobligation avyttrats. somsom

avsnittimotiverasBestämmelsen närmarestycket.i förstatagits in
6.4.1.

beräkningschablonregel förinförtsstycket harandraI aven ny
aktiermarknadsnoteradeavyttring etc.reaförlust vidreavinst avresp.

schablonregelnnuvarandeavsnitt 4.5. DenimotiverasBestämmelsen
slopas.

527 § mom.
aktierelate-får förlusterdet förstaFörutvidgats.harAvdragsrätten

framgårfullt Detdrasmarknadsnoteraderade fordringar är ut.avsom
någoninteandradetFör görsförsta meningen.stycketförstaav

blandfonder. Denaktiefonderandelar iåtskillnad mellan resp.
blandfonder haraktiefonderiandelarregleringensärskilda resp.om

iandelarföravdragsrättutökadmedförvilketbort,tagitssåledes en
Ändringarna 6.4.2.i avsnittmotiverasblandfonder.

andelari § 6bestämmelsen 27nuvarandedenharVidare ommom.
innebärDetandra meningen.stycketförsta atttagits in iräntefonderi

kan slopas.överflödigt ochblir6 mom.

29 § 1 mom.
6.3,avsnittmotiveras iBestämmelsen,Andra stycket är nytt. som

nollkupongaremarknadsnoteradföranskaffningsvärdeinnebär att som
ochfår fysiska1999januariföre den 1förvärvatshar personersom

lånet dvs.ifordringarnautgivnade förstförkursendödsbon ta upp
emissionsdagen.förstadenmarknadspriset

detÄven klargörsbestämmelsenGenom attstyckettredje är nytt.
ochfysiskaränteberäkning vidnågonskallinte personersgöras separat

Bestämmelsennollkupongare.inlösenellerförsäljningdödsbons av
6.4.1.avsnittimotiveras
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29 § 2 mom.
Bestämmelsen i nuvarande 29 § 2 första meningen sägermom. som-

reavinst och reaförlust på marknadsnoterad tillgångatt annan som
i l premieobligationerän behandlas ränteintäktavses mom. som resp.

ränteutgift överflödig och kanär bort. I stället regleras endasttas-
avdragsrätten.

§ 1 mom.
Andringen föranleds de reglerna i 29 § 1 skall gällaattav nya mom.
också marknadsnoterade fordringar i utländsk valuta.

30 § 3 mom.
Momentet och innebär förluster påär marknadsnoteradenytt att
fordringar i utländsk valuta och liknande tillgångar får fulltdras ut.av
Det innebär utvidgning nuvarande avdragsrätt. Förluster påen av
andra tillgångar och skulder beskattas enligt 30 § får, i enlighetsom
med vad gäller i dag, dras endast till %.70som av

Bestämmelsen motiveras i avsnitt 6.4.3.

12.3 Uppbördslagen

§
Andringen i femte stycket föranleds det tillkommit sistaatt ett nyttav
stycke i 3 kap 22 § LSK med tillämpning fr.o.m. 1997 års taxering
SFS 1996:182.

12.4 Skatteregisterlagen

7 och 19 §§
Skälen till ändringarna framgår avsnitt 4.6.av
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Särskilt yttrande
NyquistKerstinCecilia Gurme ochexperternaav

värdepappersaffárerKontrolluppgifter om

Sammanfattning

m.fl. dagensvärdepappersinstitutföreslår utöverUtredningen att -
kontroll-åläggas dels lämnakontrolluppgifter skallomfattande att-

fördelsvärdepapper,anskaffningspriser vid köpuppgift avom
terminsaffärer ochochvid vissa options-reavinsterräknakunderna ut

skattemyndigheten medskallDärefterkontrolluppgift dessa.lämna om
värdepappersinnehavskattskyldigas totaladetill uppgiftertillgång om

och på denräknaanskaffningsvärden kunnagenomsnittligaoch ut
ochreavinsterförtrycka alladeklarationsblankettenförenklade

avyttring värdepapper.vidreaförluster av
deklarationsförfarandeteffektiviseradelsförslagetSyftet med är att

förenkladeanvända denskall kunnaskattskyldigafleralltattgenom
tilläggsuppgifter, delslämnabehövasjälvdeklarationen attattutan

skatteundandragande.tillmöjligheternaminimera
modellerde övervägtssomInledningsvis skall sägas att avav

skulleskattskyldigaMångaminst dåliga.valda dendenutredningen är
uträknadereavinsterservicen få sinauppskattaockså säkert att av

myndigheten.
skäl.följandeförslagetinte bakomdockVi ställer avoss

skattein-ökadedekostnadernasamhällsekonomiska större änärDe
kostnadsminskningar.ochtäkterna statens

efterförränuppkommaskulle inteförKostnadsminskningama staten
marknads-värdepappernas20år eftersom bara10-20 procent av

alternativ tillanvändasskulleår 1999vid ingångenvärde somav
skulleNågotvinstberäkningen.vidanskaffningsvärdeverkligt som

lämnas.tilläggsuppgifter måsteantaltillleda att ett stort
urholkasrättssäkerhetenochunderlägehamnar ienskildeDen ett

kapitalbeskattningsreglertolka allaskallskattemyndigheternaom
synpunkter.framföra sinamöjlighetskattskyldiga fåttde attutan att

deoch yrkartolkar lagenskattskyldigedet den attI dag är som
på visstskall beräknasresultatet sätt.skattepliktiga
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° Sekretesskyddet för den enskildes ekonomiska förhållanden kan inte
register alla medborgaresöver latentagaranteras värdepappers-om

vinster finns i nätverk åtkomligt för alla skattemyndigheter.ett
° De svenska värdepappersinstituten missgynnas värdepappers-om

affärer söker sig till grå marknad utomlands.en
° Vi förordar det nyligen införda heltäckandenästan kontrollsys-att

gäller inte utvidgas.tem som nu

Förslaget kostar detänmer sparar

Redan i dag gäller i Sverige synnerligen omfattande kontrollupp-en
giftsskyldighet såvitt framkommit saknar motstycke i någotsom annat
land i världen. Den innebär bl.a. i det total kontrollnärmaste deen av
värdepappersaffärer enskildagörs Uppgiftsskyldighetsom av personer.
gäller sedan länge för utdelningarräntor, och innehav värdepapper.av
Sedan inkomståret 1996 lämnar värdepappersinstituten också kontroll-
uppgift likviden vid privatpersoners och dödsbons försäljningarom av
värdepapper. Denna uppgiftsskyldighet har införts sedan det genom
riktade kontroller framkommit vid 1993 och 1994 års taxering hadeatt

%20 värdepappersaffärerna inte redovisats. Vid 1995 årsca av
taxering motsvarande siffra 10 %.var ca

Givetvis kan det i rättssamhälle inte det frivilligtett äraccepteras att
bidra till de utgifternaatt betala skatt. Enattgemensamma genom

alltför dålig kontroll undergräver skattemoralen. Det finns dock
för hur långt lagstiftarengränser kan den enskilde uppfattarutan att

kontrollen något så negativt den motverkar sitt syfte.attsom
Vi har under utredningsarbetet haft anledning räkna vad detatt

skulle ha kostat i stället för ålägga Skattemyndighetenattom man att
beräkna vinsterna, skulle ha ålagt värdepappersinstituten skyldigheten

både beräkna vinsterna vid kundernas värdepappersaffäreratt och att
in dem till skattemyndigheterna. Det visade sigrapportera detatt

totala beloppet för bygga sådant för hela marknadenatt ett systemupp
skulle uppgå till 1 miljard kr, bl.a. beroende bankerattca etc
skulle behöva uppkopplade on-line med varandra för kunnavara att

genornsnittsberäkningar.göra
Med den valda lösningen har utredningen tänkt sig institutennu att

i allmänhet "bara" skall köpe- och försäljningssummor ochrapportera
skattemyndigheten på grundval dessa skallatt räkna denutav

skattepliktiga vinsten. Detta kräver dock oerhört omfattandeatt en
databas hanteras skatteförvaltningen. Under utredningsarbetet harav
RSV beräknat det skulle kosta 70 miljoner kr konstrueraatt att ett
sådant datasystem. Dessutom skulle de årliga driftskostnaderna uppgå
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kostnadsbe-redovisats för dessaunderlag hartill 20 miljoner kr. Inget
räkningar.

jämförelsenämligen, igjortRSV harberäkningarDe synessom
värdepappersinstitutenliknandeförkostnadermed de system som

införtnyligenorealistiskt låga. Det kan nämnashar,själva att ettvara
100 miljoner krhar kostatför bankernadepåhanteringssystem en av

kr.250 miljonerbank har kostatförinläningssystemetoch en annan
vid försiktigskatteförvaltningen tordekostnaderna förinitialaDe en

Siffranmiljoner kr.åtminstone 150tilluppskattasberäkning kunna
den dockberäkningar. Vijärnförd med RSV:shögförefallakan anser

realistisk.betydligt mera
vinstberäk-förkostnadernakostnadsberäkningen bör utöverVid

skattskyldiga kommermångaockså beaktas attningssystemen att
anskaffningsvärdetgenomsnittligadet aktuellafå delbegära att av

utför vissatjänsterSådanaförsäljning.eventuellinför avt.ex. en
betalning.i dag,värdepappersinstituten motmen

föreslagnade174konstatera s.sig kunnaUtredningen attanser
Samtidigtinkomstförstärkningar.betydandetilllederåtgärderna

beräkningsunderlaget.iosäkerhetenmycketdenbetonar storaman
deosäkra,inte baragjortshar ärberäkningardeVi att somanser

riktadevi deliksomUtredningen konstaterarfelaktiga.direkt attär
visade19941993 ochårengjort underRSV harkontrollaktioner som
till 20uppgickmaterialetkontrolleradeskatteundandragandet i detatt

%.10resp.
redovisarutredningenSCB-undersökningdenvisarSamtidigt som

förkrmiljardertill 7,8uppgicknettoreavinsternadeklareradedeatt
förreavinsternapåSkattenför år 1994.miljarder kr29,9ochår 1993

miljarder krmiljarder 3,74till 1,95såledesår uppgick resp.resp.
skatteundan-Om% år 1994.och 12,5% år 199325skattesatsen var

RSV:sframgick%,till 20uppgick1993för årdragandet avsom
Omundanhållits.hamiljarder krsåledes 0,47skullekontroll,

alltså 0,41% hade10uppgick tillför år 1994undandragandet
Även siffror endastdessa rörundanhållits i skatt.krmiljarder om

miljard krbelopp 1detbetydligt lägresåledes änaktier deär som
endastberäkningarhypotetiskasinafår framutredningen somgenom

modeller.nationalekonomiskapåbygger
alla för-förkontrolluppgiftsskyldighetenSkattebortfallet innan
beräknassäkerhetganskaalltså medinförts kanhadesäljningar stor

miljoner kr.till 400
delpekar hurnågot underlagvisatinteUtredningen har storsom

föravdragför högafrånkan kommaundandragandet an-somav
skaffningskostnader.
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Till den riktiga bilden skall dessutom läggas RSV:s kontrolleratt
visade många skattskyldiga hade redovisat alltföratt höga reavinster.

Om tillämpar utredningens räkneexempel det gällernärman
antagandet hur del den undanhållna skattenstor berorom av som
för höga anskaffningsvärden, på det totala skatteundandragande som
vi räknat fram 400 miljoner blir det undandragande kan hejdassom
med det aktuella förslaget följande:nu

Andel bort- 5 % 10 % %15 %30 50 %
fall vårt vårtp.g.a. an- an-
för höga tagande tagande
avdrag

skattebortfall 20 milj. 40 milj. 60 milj. 120 milj. 200 milj.

Årlig vinst -50 milj. -30 milj. -10 milj. +50 milj. +130 milj.
eller förlust

i stället för utredningen beräknadeav

Skattebortfall 150 milj. 300 milj. 500 milj.

Årlig vinst 120 milj. 270 milj. 470 milj.
eller förlust

Det emellertid heltär orealistiskt skatteundandragandet tillatt tro att
hälften skulle bero på för höga anskaffningsvärden. Om det hade varit
fallet skulle det ha visat sig vid de kontrollaktioner RSV harsom
gjort. Det ligger till handsnärmare endast 5 eller 10 %att anta att av
undandragandet berott för höga anskaffningsvärden. Vår bedöm-
ning %,10 dvs.är skattebortfall 40 miljoner realistisktatt ett är ett
antagande.

Svenska Fondhandlareföreningen har låtit de finansiella instituten
beräkningargöra vad det skulle kosta dem lämna deattav av

utredningen föreslagna uppgifterna. Dessa beräkningar visar deatt
årliga kostnaderna skulle uppgå till miljoner40 kr och uppbygg-
nadskostnaderna till 130 miljoner kr. Dessa beräkningar har dock
utredningen inte sig kunna redovisa eftersom inte haransett man
kunnat kontrollera deras underlag. Denna ovilja gjordaatt ta emot
beräkningar framstår något märklig med tanke kvaliteten desom
beräkningar utredningen i övrigt godtagit signärsom man anser
kunna "konstatera de föreslagna åtgärderna leder till betydandeatt en
inkomstförstärkning
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leda tillföreslagna ordningenkommer denuppfattningEnligt vår att
Även utredningenförslaget, såsomsamhällsekonomisk förlust. omen

det fråga iförvisst överskottleda till ärskulle attstatenett omtror,
kr årligen. Detmiljonernågot hundratal ärtillförabästa fall staten

omfattande kontroll-införa såförsvarbartintehuvudöver atttaget en
obetydligt belopp.såsammanhangför i dessaettapparat

VårUtredningenskostnads-kostnader ochintäkter,Statens
bedömningbedömningårligenbesparingar;

Ökad +40 000 000+150 000 000reavinsterbeskattning av
eller

000 000+300
eller

000+500 000
000000 -30 000-30 000kvittningsrättUtökad
000000 -20 000-20 000skatteförvaltningenförDriftskostnader

+20 000 000+20 000 000skatteförvaltningenBesparing hos

-40 000 000driftskostnaderVärdepappersinstitutens -

000 000000 -30+120 000samhällsekonomiskårligSumma
ellervinst/kostnad

000+270 000
eller

+470 000 000

-150 000 000000 000-70initiala kostnaderSkatteförvaltningens

-130 000 000kostnaderinitialaVärdepappersinstitutens -

samhällsekonomiskinnebäraskulledärför detbedömningVår är att en
kontrolluppgiftsskyldighetenutökadeföreslagnainföra denförlust att

skattemyndigheten. Detvinstberäkningarnaordning där görsoch aven
vinstenräknaskattskyldiga självalåta debilligarebetydligt utär att

manuelltreavinstdeklarationernagranskaskattemyndigheternaoch låta
anskaffningsvärdena.stickprovskontrolleroch göra

10-20 åruppkommerFördelarna om

pâskattemyndigheteninföras därskallordningdet fallFör att en
beräknaförsäljningslikvider skallochinrapporterade köp-grundval av
medövergângsproblematikenföljandekanreavinster sägas ettom
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sådant Skattemyndigheten har inte tillgång tillsystem. de skattskyldi-
anskaffningspris för de aktier redan ägs närgas etc sättssystemetsom

i kraft. Uppgifter historiska anskaffningsvärden måste såledesom
fastställas för vinster skall kunna beräknas föratt äldre innehav.
Utredningen diskuterar eventuella stickvärden alternativ till detsom
verkliga anskaffningsvärdet skall få dras vid reavinstbe-som av
räkningen för bl.a. aktier.

När kontrolluppgiftsskyldighetför reavinster först allemansfonder
och sedan övriga sverigebaserade värdepappersfonder infördes år 1993

år 1996 gällde alternativ till det verkliga anskaffningsprisetresp. som
%100 kursen vid utgången år 1990att är 1992 fickav av resp.

användas, s.k. stickvärden.
Om stickvärden skall fastställas för Skattemyndigheten skallatt

kunna räkna reavinster på aktier det synnerligenär angelägetut etc att
reglerna inte utformas på marknaden.sätt stör Det får såledesett som
inte bli så det lönsamt eller olönsamtär tills detatt väntaatt nya

gäller. Stickvärdet bör därför grundas på marknadskurssystemet en
ligger bakåt i tiden.som

Finansdepartementet har samtidigt ställt kravet eventuelltatt ett
stickvärde inte får kosta statskassan något. Ett stickvärde %20 av
marknadsvärdet vid utgången året innan årdet då det systemetav nya
skall gälla har därför föreslagits.

Om detta kan med så snålt tilltagensägas regel skulle iatt storten
alla skattskyldiga har gjort värdepappersaffärer behöva länmasett som

någon tilläggsuppgift till den förenklade självdeklarationen, eftersom
de vinstbelopp förtrycks i flertalet fall kommer högre änattsom vara
den verkliga vinsten. Det sällan aktieägare underär är bara haretten
sålt aktier där det lönar sig använda schablonregeln. Nästan allaatt
aktieägare har dessutom några aktier har gått med förlust.som
Förlustfallen innebär marknadskursen lägre det verkligaäratt än
anskaffningsvärdet. Givetvis kan ingen skattskyldig i de fallen

bara få dra 20 % marknadskursen vid försälj-acceptera att av av
ningen.

De och handlar med aktieräger mycket heterogenäretcsom en
Vissa aktieägarna flertal affärergör dag, andraett görgrupp. av per

fåtal affärer år, medan åter andra försäljning baragörett vartper en
Äventionde år. de många affärer kan ha några aktieslaggörsom som

behålls i åratal. Det kan mycket lång tid innan majoriteten demta av
säljer under år inte kommer ha några aktier där gamlaett attsom

verkliga anskaffningsvärden lönar sig använda framför 20-pro-att ett
centigt stickvärde.

Vi uppskattar det kommer mellan 10 och 20 år innan detatt att ta
föreslagna skulle börja fungera så utredningen har tänktsystemet som
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fall behöverflertalettilläggsuppgifter i detdvs.sig, storaattutan
deklarationen.förenkladetill denlämnas

terminsajfärerochOptions-

åläggasskallvärdepappersinstitutenföreslår attUtredningen att
optionsaffärervidkontrolluppgift reavinsterlämnaberäkna och som

förförfall ochellerkontantavräkningkvittning,medavslutas
kontantavräkning. Förellermed nettningavslutasterminsaffärer som

utredningenföreslårmöjligskall blivinstberäkningsådan enatt en
utfärdandevidpremiererhållnainnebärförändringmateriell attsom

slagoptionerna ärgenomsnittsberäknasskalloptioner sammaavomav
och sort.

väljaskulleutredningenbudstillstod näralternativolikadeAv som
praktisktendadetreavinstrapporteringförmodellgenerell var

vinstberäk-utföraskulleskattemyndighetengenomförbara sättet att
bl.a.nödvändigtDettavärdepappersinstituten.inteochningarna, var

varandratilltvingasskulleinstituten rapporteradärför attatt annars
ocksåskulletransaktioner. Detkunderssinatill VPCoch somom

kostsamt.mycketblinämnts ovan
gäller vissadetutredningenhar närhuvudlinjenvaldadenTrots

vinstberäkningenläggaterminsaffärer valtochoptions- att
för devinstenberäknaskallinstitutvarjetänktinstituten. Det är att

därmedkommervinstenrapporteradetill. Denkännerinstitutetaffärer
flerakund hardelsgällerfall. Det närvissafelaktig ibli enatt

endasthosclearingkontoochinstitut ettolikahoshandelskonton av
affärergjortkunden hardelsfallen när10drygtdem procent av --

tordeskattemässigtochslagi derivat varasort somsammaav
eller enligtkontopågjortsharde intekvittningsbara även sammaom

modellentänktaclearinginstitut. Denochhoskontrakt ett samma
baramedochvia OMendast ettaffärer görssåledes barafungerar om
institutendasthosaffärerna annatgörs ettellerhandelskonto om

handlasbörjari ställetinstrumentdessaCTC-derivat. Ombeträffande
längre.intehuvudmodellenfungerar över tagetinnehavarpappersom

övrigskötaskallSkattemyndighetendärförförordarVi att om
ochoptionervad gällerverketsköts ävendennareavinstberäkning, av
ocherhållnaendastså fallskulle iInstituten rapporteraterminer.

kontantavräkningslikvid.erlagdellererhållenochpremiererlagda
föreslårutredningenreglernamaterielladeändringMed den somav

i dessavinstenberäkna ävenSkattemyndighetenförmöjligtblir det att
fall.
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Rättssäkerheten

Utredningens förslag skulle innebära helt ordning det gällernären ny
fastställa skattepliktig reavinst.att Det finns anledningen att noga

dennaöverväga förenlig medär svensk rättsordning.om
Enligt gällande det denrätt skattskyldigeär tolkar skattelagarnasom

och i sin deklaration framställer yrkande hur reavinst enligtett om en
hans mening skall beräknas, vid vilken tidpunkt den skall beskattasom

Vid avyttring fondandelar skall fondbolagetetc. beräkna reavinstenav
och lämna kontrolluppgift denna. Mellan fondbolaget ochom
andelsägaren finns det dock inte något motsatsförhållande.

Med den föreslagna ordningen skulle det i stället skattemyndig-vara
heten tolkar skattelagarna och föreslår den skattskyldige vilkasom
reavinster skall till beskattning och hur dessatas skallsom upp
beräknas etc.

Det kan hävdas Skattemyndigheten därmed dömandeatt ges en
funktion inte förenlig med dessär ställning förvaltnings-som som
myndighet. Det ligger dessutom i sakens enskild skattskyl-natur att en
dig hamnar i underläge det gällernär genomskådaett och ifrågasät-att

de tolkningar myndigheten förelägger honom.ta Det kan befarassom
tolkningarna inte alltid kommer det föratt den skattskyldi-görasatt
fördelaktigaste sättet.ge

Inom kapitalbeskattningen finns det och kommer alltid finnasatt-
rad punkter där rättsläget oklart. Enligt vårär mening bören-

Skattemyndigheten i de fallen inte föreslå den skattskyldige en
skattepliktig intäkt det självklart denna uträknadattsom om var var
enligt otvetydiga regler. Myndigheten borde skyldig redovisaattvara
för den skattskyldige det sig tveksam fallrör ochettom snarastom
fråga honom han delar myndighetens uppfattning.om

Det blir alltså omvända roller där det måste skapas garantier för att
skattemyndigheterna inte lämnar "oriktig uppgift" till de skattskyldiga,

redovisar de bedömningaröppet ligger bakom beräkningarnautan som
precis de skattskyldiga måste i dag.görasom

Grásektorer skapas

Det angeläget Sverigeär ligger i fas med andra jämförbara länderatt
det gäller införanär belastningar sig det gäller skatt elleratt vare

kontrolluppgifter. Om Sverige ligger "före" andra länder i dessa
hänseenden uppkommer dels konkurrensnackdelar för de svenska
institut måste bekosta kontrolluppgifterna, medan utländskasom
institut inte har motsvarande kostnader, dels risk kontrollverk-atten
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integritetsintrånget tenderarkänsliga förde ärsamheten gör att som
för undanhållanödvändigtvisinteutomlands. Dettasigsöka attatt

ändå deklareras.kandessainkomsterna, utanstaten
hinderockså detkommer utgörsdeltar i EMUSverigeOm som av

tillvilket lederundanröjas,valutorolikaländer harolika attattatt
öka.utlandet kommeraffärer iomfattningen att

och skattenivåkontroll-hållerSverigedärför viktigtDet är att en
länder.andrafas medligger isom

Integritetsaspekter

bl.a.omfattar i daguppgiftsskyldighetVärdepappersinstitutens
dennautökningEnvärdepapper.innehavochförsäljningar avav

vid köpköpeskillingaromfattatilluppgiftsskyldighet ävenatt av
uppseendeväckandesärskiltuppfattastorde intevärdepapper ettsom

sedan längesåstadiet har sägaintegriteten. Det passerats.iingrepp att
centralSverigeheladock förskulleordningentänktaMed den en

innehavhelamedborgaresallakomplett registerfå övermyndighet ett
anskaffningskostnader,uppgiftmedobligationeraktier, etc. omav

har denvi i dagFråganförsäljningar. ärgjordaochvinsterlatenta om
sådanförvaraförskulle krävasdatasäkerhet attabsoluta ensom

finnsuppgifter. Det strängtoch privata tagetkänsligamängd så
skattskyldigvinstervilkafåförobjektivingen rätt att vetastaten en

värdepapper.sålt sinaharhanfram innanmöjlighethar att ta ens
införas.sådantskulle medMånga systemettseoro

Slutsatser

heltäckandeinfördadet nyligen näradärförförordarVi att nog
år kan dettanågrautvidgas. Omgäller intekontrollsystem nusom
ställning tillaktuelltdet blidå kanutvärderas. Först att tasystem

kontrollen.utvidgningareventuellabehovet avav
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