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ÖstrosTill statsrådet Thomas

Genom beslut den 26 januari 1995 bemyndigade regeringen chefen
för Finansdepartementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt en

lagengöra översyn 1990:325att självdeklaration ochen av om
kontrolluppgifter.

Med stöd detta bemyndigande förordnades statssekre-av numera
Claes Ljungh särskildteraren utredare fr.0.m. den 3 april 1995.som

Som sakkunniga förordnades fr.0.m. den maj1 1995 regeringsrå-
det Anders Swartling, departementsrådet Karin Almgren och depar-
tementsrådet Peter Kindlund, vilken entledigades den 10 september
1995.

Till i utredningen har förordnats fr.0.m.experter den 1 maj 1995
kammarrättsassessom Christer Alexandersson t.0.m. den 30 juni
1997, skattedirektören Gertrud Bågstam, rådmannen Lars-numera
Johan Eklund t.0.m. den juli5 1996, skattejuristen Kerstin
Nyquist, skattedirektören Leif Rosenfeld och kammarrättsassessom
Anita Saldén Enérus t.0.m. den 31 1997. Som ytterligaremars ex-

förordnades fr.0.m. den 16 augustiperter skattejuristen1995 Cecilia
fr.0.m.Gunne, den 11 september 1995 departementsrådetnumera

Lars Bergendal t.0.m. den 31 1997, fr.0.m. den 1 novembermars
1996 departementssekreteraren Ellen Bramness Arvidsson t.0.m.
den 31 1997 och fr.0.m. den 24 april 1997 avdelningsdirek-mars

Gösta Nilsson.tören
Till sekreterare förordnades fr.0.m. den 1 maj 1995 rådmannen

Rose Bergström t.0.m. den 17 november 1996 och kammarrätts-
Ingegerd Bolin, fr.0.m. den februaril 1996 kammarrätts-assessom
Raymond Grankvist t.0.m. den april1 1997 fr.0.m.assessom samt

den 1 augusti 1996jur. kand. Magnus Elfström t.0.m. den 1 novem-
ber 1997.

Utredningen, har antagit Skattekontrollutredningen,namnetsom
har delbetänkandena Artikel 6 i Europakonventionenavgett och
skatteutredningen SOU 1996:116 och Kontroll Reavinst Värde-

SOU 1997:27.papper



1998:12SOU

slutbetänkandet Självdeklara-överlämnafår härmedUtredningen
förfaranden SOU 1998: 12.kontrolluppgifter förenkladetion och -

vissa delfrågor harbeträffandeSärskilt yttrande avgetts av exper-
Yttrandet har fogats tillNyquist.KerstinCecilia ochGunneterna

betänkandet.

februariStockholm i 1998

Claes Ljungh

Bolin/Ingegerd
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Sammanfattning

Lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter LSKom
innehåller bestämmelser uppgiftsskyldighet till ledning för taxe-om
ringen. Uppgifter till ledning för i i formtaxering lämnas dagegen

förenklad eller Uppgifter försärskild självdeklaration. till ledningav
taxering andra uppgiftslämnaren själv och för registreringänav av
preliminär skatt har innehållits skatteavdrag lämnas isom genom
form kontrolluppgift. innehåller andra bestämmelserLagen ävenav

viss uppgiftsskyldighet för fysiska och juridis-angivnanärmareom
ka personer.

bestämmelser framDe i dag finns i LSK har vuxit under he-som
1900-talet och har ofta tillkommit i samband med ändringar i den

materiella skattelagstiftningen. skedde iDen översynensenaste sam-
band med bestämmelserna och uppgiftsskyl-deklarations-att om
dighet år överfördes från1990 taxeringslagen 1956:623 till LSK.

Utredningen huvuduppgifterhar enligt direktiven flera tvåvarav
redan har redovisats i delbetänkanden. slutbetänkandet itvå I görs
första hand systematisk uppgiftsskyl-reglernaöversynen av om
dighet i syfte förenkla och effektivisera regelverket. Bl.a. föreslåsatt

förenklat deklarationsförfarande. Vidare görs översynett en av
bestämmelserna skattetillägg vid skönstaxering på grundom av
utebliven självdeklaration.

Utredningen har i delbetänkandet Kontroll Reavinst Värdepapper
SOU 1997:27 bl.a. lagt fram förslag Skattemyndigheten förattom
fysiska och reaförlustdödsbon skall beräkna reavinst ochpersoner
vid avyttring marknadsnoterade aktier och realiserad värdeför-av
ändring vid avyttring marknadsnoterade fordringar samt attav upp-
gifterna skall förtryckas deklarationsblanketten. Eftersom utred-
ningens huvudsakliga uppgift LSK, i vilkenär göra översynatt en av
förslagen avsedda föras har utredningen i detta slutbe-är att
tänkande dessa bestämmelser i redaktionellt hänseen-även översett
de och arbetat dem i den lagen självdeklaration och kon-nya om
trolluppgifter NLSK.

Utredningen föreslår i huvudsak följande.
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deklarationsförfarandeEtt nytt

deklarationsblanketterNya

Alla fysiska och svenska dödsbon deklarations-ärpersoner som
skyldiga lämnar allmän självdeklaration. Blanketten för den all-en

självdeklarationen förtrycks med alla kontrolluppgiftermänna samt
med de uppgifter i övrigt kända för Skattemyndigheten ochärsom

betydelse för taxeringen eller taxeringsarbetet. Förtryck-ärsom av
ningen omfattar därmed alla kontrolluppgifter i inkomstslagen tjänst
och kapital allmänna avdrag. Förtryckning sker underlagetsamt av
för statlig fastighetsskatt och i vissa fall underlaget för statligäven
fönnögenhetsskatt.

och blankett används fysiskaEn därmed allasamma av personer
och svenska dödsbon. blankett innehåller de förtrycktaDenna upp-
gifterna finns också tillgänglig förtryckta uppgifter.utanmen

Fysisk och svenskt dödsbo redovisar inkomst när-person som av
ingsverksamhet detta bilaga till allmännapå den självde-görm.m.
klarationen.

förtryckta blankettenDen sänds, i dag, till allautsom som
bedöms deklarationsskyldiga. Till denna fogas kontrollupp-vara en
giftsspecifikation. Behörigheten utforma specifikationen böratt
delegeras till Riksskatteverket. vilken förtryckningI utsträckning
skall ske i de blanketter Riksskatteverket i övrigt framställersom
bemyndigas verket ställning till.att ta

Värdepappersfonder och andra juridiska svenskaänpersoner
dödsbon, deklarerar särskildlämna självdeklaration.attgenom en

deklarationsdagGemensam

föreslåsDet den maj taxeringsåret blir deklara-2att en gemensam
tionsdag för alla deklarationsskyldiga, såväl fysiska juridiskasom

Fysisk vistas utomlands tillfälligt vidänannatpersoner. person som
denna deklarationstidpunkt får dock lämna självdeklarationen senast
den 31 maj taxeringsåret.

Undantag från skyldigheten lämna självdeklarationatt

Fysisk och svenskt dödsbo endast har uppburit sådanperson som
inkomst tjänst eller kapital har förtryckts på blankett för all-av som
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förtrycktadedeklareraskyldigsjälvdeklaration inteär attmän om
deklarationsskyldigintehankorrektauppgifterna ärär samt av

förtrycktsharuppgiftergäller deanledning. Samma somomannan
riktiga.fastighetsskattenstatligaberäkning den ärledning förtill av

uppgift elleruppgift, saknas någon ärinte förtrycktStämmer en
inkomstdeklarationsskyldig för änskattskyldigeden som an-annan

ochblankettenuppgifter påi dessadärmed fyllahanmåsteovanges
den.lämna

förmögenhetförDeklarationsskyldighet

vilkasförmögenhetstillgångarskattepliktigaharDen samman-som
skallfribeloppetöverstigerutgångbeskattningsåretsvärde vidlagda

självdeklarationen.skulder iochalla tillgångarredovisa

ombudkan fullgörasDeklarationsskyldigheten genom

fullmaktombudundertecknaskansjälvdeklarationEn ett omav
medgekanSkattemyndighetendeklarationen.inlämnadebifogas den

fullmakt.skyldighetenfrånundantag att ge

revisionsberättelserOrena

deklaratio-tillrevisionsberättelserfoga s.k.Skyldigheten att orena
revisionsbe-sådanskyldighet för revisor attersätts geenavnen

anmärkningsskyldig-Revisorsskattemyndigheten.direkt tillrättelse
omfattasföretagaktiebolag,omfattatillhet utvidgas ävenatt avsom

och eko-företagi vissaårsredovisning1980:1103lagen m.m.om
dek-tid lämnaiunderlåtitdessa harföreningar rättnomiska attom

1984:151avgifter enligt lagenochskattereller betalalaration för
prisregleringsavgifter.ochpunktskatterom

Byråanstånd

s.k. byråan-omfattaskandeklarationsskyldigaKretsen avsomav
utvidgas.stånd
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Kontrolluppgifter

Kontrolluppgiftsskyldigheten inskränks flertaleti fall till omfattaatt
enbart utbetalningar till fysiska och dödsbon. Flerta-m.m. personer
let bestämmelser näringsidkares skyldighet lämna kontroll-attom
uppgifter avseende utbetalningar till andra näringsidkare slopas.
Uppgiftsskyldighet rörande utbetalda medel från s.k. upphovsman-
nakonto införs.

Bestämmelser skyldighet lämna kontrolluppgift enligtattom o
lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,om
lagen 1959:551 beräkning pensionsgrundande inkomstom av
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring och skogskontolagenom
1954: 142 blir införlivade med bestämmelserna i NLSK.

Uppgiftsskyldigheten för utdelning från bl.a. s.k. kupongbolag
och ekonomiska föreningar i form s.k. särskilda uppgifter ersättsav

kontrolluppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheten beträffandeav en
innehav finansiella instrument utvidgas.av

Kontrolluppgiftsskyldighet införs för förmögenhetsvärde bo-av
stadsrätt Kretsen uppgiftsskyldiga för inkomst- och utgifts-m.m. av

respektive fordran och skuld utvidgasränta och uppgiftsskyldighet
införs för vederlag vid återbetalning lån i förtid.av

Kontrolluppgiftsskyldigheten beträffande utdelning till del-m.m.
i samfälligheter begränsas.ägare

Arbetsgivares uppgiftsskyldighet beträffande utgivna kostnads-
ersättningar i tjänsten förenklas. Arbetsgivarens uppgiftsskyldighet
angående utbetalda ersättningar för egendom arbetstagarensom
upplåtit till arbetsgivaren utvidgas.

Bestämmelserna skyldighet för utländska företag i vissaattom
fall lämna förbindelser lämna kontrolluppgifter för i Sverigeattom
bosatta behålls i huvudsak oförändrade.personer

Uppgiftsskyldigheten vid förmedling betalning till och från ut-av
landet utvidgas till omfatta förmedling för juridiskatt görssom per-

räkning.sons
Kontrolluppgiftsskyldigheten för utbetalningar till bo-personer

i utlandet utvidgas och uppgiftslämnaren skall i sådanasatta uppgif-
utländska skatteregistemummeräventer ellermottagarensange

motsvarande.
Riksskatteverkets föreskriva kontrolluppgifterrätt skallatt att

lämnas för utbetalda ersättningar till utlandet upphävs.m.m.
Den kan skyldig lämna kontrolluppgiftantas att utansom vara

föregående föreläggande skall kunna begära förhandsbesked hos
Riksskatteverket uppgiftsskyldighetens räckvidd. Riksskatte-om
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verkets besked blir bindande för Skattemyndigheten och kan över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol sökanden.av

Regeringen bemyndigas föreskriva undantag från skyldig-att om
heten lämna kontrolluppgift i vissa fall.att

Skattemyndighetens möjlighet förelägganden förmåatt genom
den uppgiftsskyldig fullgöra sin uppgiftsskyldighetär att ut-som
vidgas.

Bestämmelserna s.k. tredjemansföreläggande i LSK omarbe-om
och förtydligas. Utredningen föreslår flertalet bestämmelsertas att
föreläggande lämna kontrolluppgifter upphävs.attom

Utredningen betonar vikten Skattemyndigheten vid s.k.attav
tredjemanskontroller väljer den för uppgiftslämnaren minst ingri-
pande åtgärden vid uppgiftsinsamlandet. Utredningen föreslår vidare

uppgifter från vissa föreläggande lämna kontroll-att typer attav om
uppgifter skall få det centrala skatteregistret. Motsvarandetas
föreslås för uppgiftervissa inhämtas s.k. tredjemans-som genom
revision.

Förseningsavgift

F örseningavgift kontrollpå uppgifter

Kontrolluppgift skall enligt nuvarande regler ha kommit till skat-
temyndighet den januari31 taxeringsåret. Utredningen före-senast
slår ingen förändring härvidlag.

Anstånd komma med kontrolluppgift förslås, för denatt som
särskilda skäl förhindrad lämna uppgiften i föreskrivenär tid,attav

kunna meddelas den februari20 under taxeringsåret.t.0.m.
föreslåsDet förseningsavgift kontrolluppgiftpå införs. Föratt

den inte kommer in med kontrolluppgift inom föreskriven tidsom
utgår förseningavgift med kr försenad500 kontrolluppgift, efterper
påminnelse med kr1 000 kontrolluppgift, dock med högstper

kr25 000 uppgiftslämnare och år.per

F Örseningsavgifi på självdeklarationer

Förseningsavgiften självdeklarationerpå blir differentieradmer
tidsmässigt och beloppets storlek beroende den deklara-görs av vem
tionsskyldige är.
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påförs förseningsavgiftekonomiska föreningarAktiebolag och en
maj eller denden 2med kr deklarationen inte kommer3 000 om

deklarationen inteanstånd kan ha till.dag Kommergettssomsenare
förseningsavgift medi ställetmånad därefter utgårsenast enen

inom ytterligare må-deklarationen inte kommitkr.9 000 Har tre
kr.förseningsavgiften i stället med 18 000nader utgår

förseningsavgiften efterandra deklarationsskyldiga utgårFör
kr. Undantagmed kr, kr 6 000principer 1 000 3 000 resp.samma

dödsbo skalloch det svenskaför den fysiskagörs somperson
underlag föreller kapital ellerendast inkomst tjänstdeklarera omav

de fallen skall förseningsav-fastighetsskatt skall fastställas.statlig I
fördeklarationen kommergift inte påföras även sent.om

fartyg, stiftelse ellerför registreringspliktigHandelsbolag, rederi
ochuppgift enligt kap. 2 NLSKförening inte lämnar 4 1som

alternativet.påförs förseningsavgift enligt det lägre

Skattetillägg

grundhar påförts påUndanröjande skattetillägg avav som
självdeklarationutebliven

självdekla-underlåtit lämnadeklarationsskyldig harEn att ensom
sker dekla-skönstaxeringpåförs i dag skattetilläggration när om

föreläggande deklarera harinteration kommer säntsatttrots att
skall undanröjassådant skattetilläggföreslåsDetut. att om en

efterden sista februari året detdeklaration kommer attsenast
skattetilläggsbeslutet fattades.

uppgift självdeklarationrättelse oriktigSkattetillägg vid iav
inkomstslagen och kapitalavseende tjänst

oriktig uppgiftpåförs lämnarföreslås skattetillägg denDet att som
kapital deti inkomstslagen tjänst ochi sin självdeklaration även om

uppgiften. åliggerkontrolluppgift med den Detkommer rättaen
uppgiftdenden deklarationsskyldige självdärmed ärrättaatt som

korrekta uppgifterblanketten och lämnafelaktig i den förtryckta att
till skattemyndigheten.i övrigt
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Skattetillägg för den uppgiftinte felaktig ellerrättar ärsom som
saknas den förtryckta blanketteni för allmän självdeklarationsom

skattetillägg påförs den fysiska och det svenska dödsboperson som
underlåter lämna allmän självdeklaration de förtrycktaatt trots att
uppgifterna inte riktiga eller fullständiga.är skattetillägg skall
emellertid utgå endast de uppgifter saknas i den förtrycktasom
blanketten för den allmänna självdeklarationen.

Övrigt

Utredning föreslår ändringar i reglerna uttagande statligom av
fastighetsskatt såvitt skattskyldighetens inträde vid överlåtel-avser
se.

Avdragsbegränsningen för s.k. övriga kostnader i inkomstslaget
tjänst föreslås höjd till 3 kr,000 dvs. avdrag för kostnaderna medges
endast till den del de överstiger kr.3 000

Utredningen förslår vidare schablonmässig värderingatt en av
personbilars förmögenhetsvärde införs.

Slutligen redovisar utredningen olika reformera avdrags-sätt att
reglerna för med bil mellan bostad och arbetsplats. den delenIresor
lämnar utredningen dock inget förslag.
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Författningsförslag

Förslag till lag 1998:000 självdeklaration och1 om

kontrolluppgifter

föreskrivsHärigenom följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

tillämpningsområdeLagens

lag1 § denna bestämmelser skyldighet lämnaI attges om
uppgifter till ledning för taxering självdeklaration,egen
uppgifter till ledning för taxering delägare i handelsbolagav

och rederi för registreringspliktigt fartyg,
uppgifter för vissabedömning stiftelsers och föreningarsav

skattskyldighet särskild uppgift,
kontrolluppgifter till ledning för taxering andra änav upp-

giftslämnaren själv, för registrering skatteavdrag enligt skattebe-av
talningslagen för beräkning pensionsgrundande1997:483, av
inkomst enligt lagen beräkning pensionsgrun-1959:551 om av
dande inkomst lagen försäkringenligt 1962:381 allmän samtom
för beskattning enligt lagen särskild inkomstskatt för1991:586 om
utomlands bosatta,

uppgifter till ledning för beskattning utomlands.
innehåller tillLagen också bestämmelser med anknytning ovan

angivna uppgiftsskyldigheter.

Definitioner

2 och uttryck används i denna lag har inne-§ Termer som samma
börd i taxeringslagen och de lagar i1990:324som som anges
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kap. första stycket taxeringslagen i mervärdesskattelagen1 l § samt
och skattebetalningslagen1994:200 1997:483.

Beslutande myndighet

Beslut enligt fattas den skattemyndighet enligt3 § denna lag av som
kap.2 1-3 och skattebetalningslagen 1997:483 behörig5 är att

fatta beslut beträffande den beslutet inte harrör sär-annatomsom
skilt föreskrivits i denna lag.

Föreläggande uppgift beträffande namngivenlämnaatt persons
förhållanden skattemyndighet enligtfår också meddelas denav som
första stycket behörig fatta beslut avseende denär att person som
uppgift skall lämnas om.

Riksskatteverket befogenhet skattemyndighet4 § har attsamma som
meddela föreläggande enligt denna lag.

2 kap. Skyldighet Självdeklarationlämnaatt m.m.

Självdeklaration

Självdeklaration skall lämnas blankett enligt fastställt for-§ på1
för eller särskild självdeklaration. All-mulär allmän Självdeklaration

självdeklaration skall lämnas fysisk och svensktmän av person
dödsbo. Särskild självdeklaration skall lämnas juridiskav annan per-

värdepappersfond.svenskt dödsbo och föränson
Efter särskilt medgivande Riksskatteverket eller skatte-av

myndighet självdeklarationRiksskatteverket bestämmer fårsom
lämnas i form elektroniskt dokument. Med elektronisktett ettav

hjälpdokument i denna lag upptagning har gjorts medavses en som
databehandling innehåll utställare kanautomatisk och ochav vars

verifieras visst tekniskt förfarande.ettgenom

Självdeklaration skall, inte i andra stycket,2 § annatom anges
den maj under taxeringsåret lämnas till Skattemyndigheten2senast

eller till mottagningsställe har godkänts skattemyndigheten.som av
dek-Fysisk tillfälligt vistas utomlands vidänannatperson som

larationstidpunkten skall lämna självdeklaration den maj31senast
under taxeringsâret.
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taxeringsâret,Skattemyndigheten skall, före den april under3 15§
självdeklaration sända blanketttill den skall lämna allmänsom en en

uppgifter baseradeför allmän självdeklaration förtryckt medärsom
kontrolluppgifter och övriga myndig-innehållet i inkomna av

heten kända uppgifter.
beslutareller den myndighet regeringen bestämmerRegeringen

uppgifter kap. skall förtryckas påvilka de i 3 1 §som avses somav
deklarationsblanketten.

Skyldighet dödsbo lämnaför fysisk och svenskt attperson
allmän självdeklaration

all-skall, inte i eller 8 lämna4 § Fysisk 7annatperson om anges
självdeklarationmän

näringsverksamhet underbruttointäktema tjänst ochav avom
beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 24 procent av

försäkring förbasbeloppet enligt lagen allmän året1962:381 om
före taxeringsâret, dock i fråga sådan intäkt tjänstatt av somom

första stycket h eller i kommunalskattelageni 32 § 1avses mom.
näringsverksamhet deklarationsskyldighet1928:370 och passivav

har uppgått tillföreligger bruttointäkten under beskattningsåretom
sammanlagt minst kronor,100

den skattskyldige har haft intäkt kapital sådanänom annan av
utdelning från skatteavdrag skall enligtoch vilken görasränta

och bruttointäkten harkap. skattebetalningslagen 1997:483,5 8 §
under beskattningsåret,till sammanlagt minst 100 kronoruppgått

skattepliktiga tillgångar enligt lagen 1997:323hans omom
haftförmögenhetsskatt vid beskattningsårets utgång harstatlig ett

sammanlagt värde överstiger 900 000 kronor,som
helaskattskyldige inte har varit bosatt i Sverige underdenom

tillbeskattningsåret och skattepliktig bruttointäkt har uppgått sam-
manlagt minst kronor,100

avkastningsskatt på pensionsmedel ellerunderlag för sär-om
för skatt-skild löneskatt pensionskostnader skall fastställas den

skyldige, eller
skall fastställas för denunderlag för statlig fastighetsskattom

skattskyldige.

enligtmakar eller föräldrar och bam ske5 § Skall sambeskattning av
lagen förmögenhetsskatt, skall vardera1997:323 statlig ma-om
kens bedömas med hänsyn till makamasdeklarationsskyldighet
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föräldrarnas deklarationsskyldighetsammanlagda förmögenhet och
bedömas med hänsyn till deras och hemmavarande, underåriga barns
sammanlagda förmögenhet.

i eller6 § Svenskt dödsbo skall, inte 7 8 lämnaannatom anges
självdeklaration,

dess bruttointäkter kapital, med undantag för sådanaom av
enligt kap. skattebe-intäkter från vilka skatteavdrag skall 8 §5göras

tilltalningslagen och andra inkomstslag har uppgått1997:483, av
sammanlagt minst under beskattningsåret,100 kronor

enligt lagendess skattepliktiga tillgångar 1997:323om om
haftstatlig förmögenhetsskatt vid beskattningsårets utgång har ett

sammanlagt värde överstiger kronor,900 000som
underlag för avkastningsskatt pensionsmedel ellerpå sär-om

skall fastställas för dödsboet,skild löneskatt på pensionskostnader
eller

förunderlag för statlig fastighetsskatt skall fastställasom
dödsboet.

frånUndantag skyldighet lämna allmän självdeklarationatt

deklarationsskyldig enligt första styck-§ Fysisk inte 4 §7 ärperson
haft aktivhan under beskattningsåret inte har inkomst1 nä-et avom

haftringsverksamhet och den inkomst tjänst han har endastav som
består folkpension pensionstillskott enligt och b lagenoch 2 2av
1969:205 pensionstillskott eller allmän tilläggspension harom som
medfört avräkning sådant pensionstillskott och inkomsten inte harav

framgåröverstigit de belopp andra stycket.som av
undantag från deklarationsskyldigheten enligt första stycketFör

gäller gift skattskyldig högstpensionen för har uppgått till 134att
för skattskyldig till högst bas-och 151,5procent procentannan av

beloppet enligt kap. lagen allmän försäkringl 6 § 1962:381 om
minskat med belopp i tredje stycket nämnda bestäm-som anges

förmelse. Gränsen sistnämnda belopp gäller också151,5 procent av
gift skattskyldig erhållit folkpensionunder någon del året harsom av

ogift.som
Vid bedömningen deklarationsskyldigheten enligt denna para-av

graf folkpension.räknas barnpension och Vårdbidrag inte som
Vad i första-tredje styckena fysisk gällersägs personsom om

i tillämpliga delar också för svenskt dödsbo.
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8 Fysisk§ undantagen från skyldighet lämnaär själv-attperson
deklaration de uppgifter har förtryckts den till honom ut-om som
sända allmänna självdeklarationen korrekta. Undantaget gällerär
dock inte han ärom

deklarationsskyldig enligt 4 § eller för1 2 andra intäkter förän
dem har förtryckts,som

deklarationsskyldig enligt 4 § 3-5, eller
uppgiftsskyldig enligt kap.3 eller9 10

Vad i första stycket fysisk gäller i till-sägssom om person
lämpliga delar också för svenskt dödsbo.

Skyldighet för juridisk än svenskt dödsbo lörochannan person
värdepappersfond lämna särskild självdeklarationatt

9 § Särskild självdeklaration skall lämnas
aktiebolag, ekonomisk förening och sådan familjestiftelseav

i 8 § tredje stycket lagen 1997:323 statlig förmögen-som avses om
hetsskatt,

ideell förening, i 7 § 5 första stycket lagenav som avses mom.
1947:576 statlig inkomstskatt, dess bruttointäkter under be-om om
skattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 8 andra§ stycket
nämnda lag,

juridisk i och med1 2 undantagänav annan person som avses
för svenskt dödsbo, bruttointäkten under beskattningsåret harom
uppgått till minst kronor,100

för värdepappersfond,
juridisk svenskt dödsbo, skattepliktigaänav annan person vars

tillgångar enligt lagen statlig förmögenhetsskatt, vid beskatt-om
ningsårets utgång har haft sammanlagt värdeett som,

i frågaa familjestiftelse överstiger kronor,900 000 ellerom
b i fråga juridisk svenskt dödsbo överstigeränom annan person

25 000 kronor,
juridisk svenskt dödsbo för vilken under-änav annan person

lag för statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt pensionsmedel
eller särskild löneskatt på pensionskostnader skall fastställas.
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från beskattningundantagenärförmögenhetellerInkomst som
Sverigei

dettaenligtdeklarationsskyldighetbedömningVid10 § somav
tilluppgåttförmögenhet harellerinkomstberoendekapitel attär av

eller förrnö-inkomsttill sådaninteskall hänsynvisst belopp tas
kommunal-enligtföreliggerskattskyldighet intevilkenförgenhet,

inkomstskattstatlig1947:576lagen1928:370,skattelagen om
förhål-fönnögenhetsskatt. Detstatlig1997:323eller lagen om

dubbelbeskattningsavtalenligtförmögenhetellerinkomstlandet att
föranlederSverigebeskattning ifrånundantasdelvishelt ellerskall
förmögen-ellerinkomstenskall tillinteinte hänsyndäremot tasatt

deklarationsskyldigheten.bedömningheten vid av

innehållSjälvdeklarationens3 kap.

självdeklarationbestämmelserGemensamma om

innehållaskallsjälvdeklaration1 § En
identiñkationsuppgifternödvändiga

hänföra tillavdragintäkter ochde äruppgifter att res-somom
inkomstslag,pektive

yrkarskattskyldigedenavdragallmännauppgifter de somom
taxeringen,vid

mervärdesskattbeslutabehövs föruppgifterde att omomsom
skattebetalningslagenkap. 31 §enligt 10skattskyldigeden

självdeklaration,i sinmervärdesskattredovisaskall1997:483
vid be-skulderochtillgångarskattskyldigesdenuppgifter om

de tillgångar,värdetförutsättningunderutgångskattningsårets att av
förmögen-statlig1997:323lagenenligtskattepliktigaär omsom

medfall, demförekommandeoch, ihonomtillhörochhetsskatt som
fribeloppetöverstigertillsammanssambeskattas,han skallvilka en-

nämnda lag,ligt 19 §
pensionsgrundandeberäkningförbehövsuppgifterde avsom

fastighets-försäkring,allmän1962:381enligt lageninkomst om
avkast-fastighetsskatt,statlig10521984:enligt lagenskatt om

pensions-avkastningsskatt1990:661enligt lagenningsskatt om
särskild löne-1991:687enligt lagenlöneskattsärskildmedel, om

enligt lagenexpansionsmedelsskattpensionskostnader ellerskatt
expansionsmedel,1993:1537 om
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de övriga uppgifter behövs för fatta riktiga taxerings-attsom
och beskattningsbeslut.

Skall den skattskyldige enligt lagen 1997:323 statlig fönnö-om
genhetsskatt sambeskattas med hemmavarande underårigt barn som
inte skall lämna självdeklaration, skall den skattskyldige ävenegen
deklarera barnets tillgångar och skulder. fall iI §7 nämn-som avses
da lag skall uppgifter lämnas endast i den utsträckning skatt-som
skyldighet för förmögenhet föreligger.

Ändringar tilläggoch i allmän självdeklaration

Är2 § uppgift den förtryckta blanketten för allmän själv-en
deklaration felaktig eller saknas någon uppgift skall den skattskyldi-

den ändring eller det tillägg behövsgöra och lämna deklara-ge som
tionen till skattemyndigheten.

Uppgift för beräkning socialavgifter i form egenavgifterav av

3 § Har överenskommelse enligt kap.3 2 § lagen 1962:381en a
allmän försäkring träffats viss ersättning frånattom om en en ar-

betsgivare bosatt utomlands eller utländsk juridiskär ärsom en per-
skall hänföras till inkomst förvärvsarbete, skall denannatson av
får ersättningen detta i sin självdeklaration.som uppge

Särskild bestämmelse inkomst tjänstom av

4 § självdeklarationI behöver uppgift inte lämnas kostnads-om
ersättning i kap.5 4 § andra meningen.som avses

Särskild bestämmelse inkomst kapitalom av

5 § En skattskyldig yrkar avdrag för skuldränta vid beräkningsom
inkomst kapital skall, kontrolluppgift inte har lämnatsav av om en-

ligt 6 kap. i självdeklarationen5 lämna uppgift skuldbeloppetom
och de uppgifter behövs för långivaren skall kunna identi-attsom
fieras.
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näringsverksamhetinkomstbestämmelserSärskilda avom

för varje för-näringsverksamhet skallhar inkomst6 § Den avsom
i falleller,för denuppgifter behövsvärvskälla lämna de egnasom

skall vidareUppgiftertaxering.delägarensi kap.4 1avsessom
verksamheten.omfattningenochlämnas arten avom

årsredovisning till skatte-sinskattskyldiga skallFöljande ge
myndigheten:

årsredovisning1995:1559omfattas lagenföretag omavsom
1560eller lagen 1995:värdepappersbolagochkreditinstituti om

försäkringsföretag,årsredovisning i
därårsredovisningslagen 1995:1554omfattasföretag avsom

medeltal hariräkenskapsårentvâanställda under deantalet senaste
fastställdnettovärde enligttillgångarnastio ellertilluppgått änmer

uppgått tillharräkenskapsårentvåbalansräkning för de senaste mer
miljoner kronor.24än

1947:576lagenomfattas 2 § 6Juridisk mom.av asomperson
förslag tillstyrelsensuppgiftskall lämnainkomstskattstatlig omom

beslutjuridiskaföreligger, densådantutdelning eller, när personens
vinst.uppkommenförfogandeutdelning eller överannatom

skallnäringsverksamhetredovisar inkomstDotterföretag§7 avsom
identifi-moderföretagetsuppgiftsjälvdeklarationen lämnai om

innehavetsochandelsinnehavaktie- eller röstvär-kationsuppgifter,
identifi-dotterföretag,moderföretaget i sinde är etttursamt, om

moderföretag.hela koncernenskationsuppgifter för gemensamma
Ägaruppgiftema detvid utgångenförhållandenaskall senastavavse
avslutade beskattningsåret.

fåmansföretag företagsledareochförbestämmelserSärskilda
fåmansföretagm.fl. i m.m.

tredjeenligt 12företag, 3 §ochFåmansföretag8 § a mom.som
behandlasskallinkomstskattstatlig1947:576stycket lagen om

uppgifterlämnaskall i självdeklarationenfåmansföretag, omsom
identifikationsupp-närståendeoch dennedelägares persons

gifter, samt
olikaandelsinnehav, ochfall, aktie- ellerförekommande näri

dessa.finns, uppgiftför innehavetröstvärden om
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Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas för närstående
denne inte har uppburit ersättning från, träffat avtal medperson om

eller ingått rättshandling med företaget.annan

9 § Företagsledare i företag i första8 § stycket och få-som avses
handelsbolag delägare i företaget och närståendemansägt tillsamt

företagsledare eller delägare skall i självdeklarationen lämna de upp-
gifter behövs för tillämpa bestämmelser beräkning-rörattsom som

den uppgiftsskyldiges inkomst från företaget och bestämmel-en av
i 3 § 12 lagen 1947:576 statlig inkomstskatt.serna mom. om

Därvid skall uppgifter lämnas hans arbetsuppgifter i företaget,om
vad han har tillskjutit eller har uppburit från företaget i formom av

eller utgifter för hans privata kostnaderannat,pengar, varor om som
företaget har betalat elleravtal rättshandling mellansamt om annan
honom och företaget.

Skyldighet lämna uppgifterde behövs för tillämpaatt attsom
reglerna i 3 § 12 lagen statlig inkomstskatt gäller i femmom. om
beskattningsår efter det företaget har upphört företagatt att ettvara

i första8 § stycket.som avses

10 § företagHar i första8 § stycket, delägare iett ettsom avses en
fåmansägt handelsbolag eller näringsidkare fysiskären som person

vidgjort avdrag inkomstbeskattningen för något följande slagav av
ersättningar vilka har tillgodoförts i utlandet, skall i själv-mottagare
deklarationen lämnas uppgift ersättningarnas sammanlagda be-om
lopp för varje land. Skyldigheten gäller ersättning som avser

med undantag för dröjsmålsränta,ränta,
royalty eller2. ersättning för upphovsrätt eller någonannan
liknande rättighet såsom till varumärke,rätt mönsterpatent,annan

litterärt och konstnärligt verk.samt

Fåmansföretag11 § skall lämna förteckning i kap.12 9 §som avses
aktiebolagslagen 1975:1385 och förteckning utbetald rörligöver

till i 2 § sjätteränta 9 stycket lagenpersoner som avses mom.
1947:576 statlig inkomstskatt.om
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m.fl.handelsbolagförSärskilda bestämmelser4 kap.

för registrerings-och rederihandelsbolagUppgiftsskyldighet för
fartygpliktigt

fartyg skall tillregistreringspliktigtföroch rederiHandelsbolag1 §
taxering lämnaledning för delägares

stycket,förstai kap. 6 §uppgifter 3de som avses
delägaren hari 1uppgift inkomst än somsom avsesom annan

uppgiftslämnaren,erhållit av
rede-bolagets ellerandeldelägare hansuppgift för varje avom

förvärvskälla,inkomstslag ochvarjeriets inkomst av
bolaget ellereller lott iandeluppgift värdet delägamasom av

rederiet,
kap.arbetsgivaravgift enligt 2frånavdragandeldelägares av

socialavgifter.lagen 1981:6915 § oma
före-och detordning påi denUppgifterna skall lämnas sätt som

i kap. och 2 §§.självdeklaration 2 1beträffandeskrivs

och föreningarstiftelserför vissauppgiftsskyldighetSärskild

från skattskyl-frikalladbliförening yrkarStiftelse eller§2 attsom
särskild uppgiftskall lämnaförmögenhetför inkomst ellerdighet

om
har avslu-räkenskapsårunder detutgifterinkomster och som

före taxeringsâret,närmasttats
ochräkenskapsårets början slut,vidoch skuldertillgångar

betydelse för bedömandeomständigheterövriga är avsom av
skattskyldighet.frikallelse frånfrågan om

och detden ordninguppgift skall lämnas iSärskild sätt som
i kap. och 2 §§.självdeklaration 2 1beträffandeföreskrivs

tjänstKontrolluppgift intäkt5 kap. m.m.avom

ersättning och förmånutgivenKontrolluppgift skall lämnas1 § om
tjänst.hänföra till intäktbelopputbetalt är attsamt annat avsomom

dödsbo denellerför fysiskskall lämnasKontrolluppgift avperson
fönnånen.eller harbetalat beloppethar gett ututsom

grundförmån,ellerrabatt, bonusfrågal utsom gesannanom
förintäkt tjänstskattepliktigochkundtrohet mottagarenutgör avav
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därför har förstått de kostnaderän liggeratt mottagarenannan som
till grund för fönnånen, skall den stått för kostnaden lämna kon-som
trolluppgiften.

kontrolluppgiftenI skall redovisas belopp har betalats utsom
eller värdet den ersättning eller förmån har Medgetts ut. ut-av som
betalt belopp likställs

belopp intäkt tjänst enligt 32 § mom.j kom-utgör lsom av
munalskattelagen 1928:370,

kapital hänförligt till sådan försäkring överlåts el-persons som
ler överförs på det i punkt första stycket1 anvis-sätt som avses av
ningarna till 31 § kommunalskattelagen,

belopp intäkt tjänst och enligt bestämmelseutgörsom av som
i kommunalskattelagen eller lag skall utbetalt.annan anses som

kontrolluppgiftenI skall den uppgiftsskyldige skall be-anges om
tala arbetsgivaravgifter enligt lagen 1981:691 socialavgifter förom
det belopp omfattas uppgiftsskyldigheten.som av

2 § Kontrolluppgift ersättning arbetsgivare har tillgett utom som
anställd för denne upplåtit privatbostadsfastighet elleratt annan
egendom till arbetsgivaren, skall lämnas arbetsgivaren.av

3 § Kontrolluppgift enligt eller behöverl 2 § inte lämnas beträffan-
de

ersättning eller förmån för tillfälligt arbete fysisksom person
eller dödsbo har gett ut om

a ersättningen eller förmånen inte kostnad i närings-utgör
verksamhet,

b skatteavdrag enligt skattebetalningslagen 1997:473 inte har
gjorts samt

detc har fått sammanlagt haft lägre värdemottagaren änettsom
l 000 kronor för hela kalenderåret,

utbetalt belopp eller förmån i fall iänannat som avses om
det har fått sammanlagt haft lägre värde 100mottagaren änettsom
kronor för hela kalenderåret och skatteavdrag enligt skattebetal-
ningslagen inte har gjorts,

ersättning enligt kap.3 första stycket9 § skall redo-m.m. som
visas i självdeklaration.

4 § Har ersättning för kostnader i arbetet skall i kontroll-getts ut
uppgift redovisas värdet utgiven ersättning, den uppgifts-av om
skyldige enligt 8 kap. 19 och 20 skattebetalningslagen 1997:483

skyldig skatteavdragär från ersättningen. den uppgifts-göra Omatt
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detfrån ersättningenskatteavdragskyldig ärskyldige inte göraär att
sådan kostnadser-kontrolluppgiftendet itillräckligt attatt anges

sättning har utgetts.

utgått ihareller förmån änersättningVärdet annat§5 somav
kommunal-ibestämmelsernamedi enlighetskall beräknaspengar

bilförmån ochvärdeberäkningVidskattelagen 1923:370. av av
styckenaeller tredjeandrai punkt 4bestämmelsernakostförrnån får

itillämpas endastkommunalskattelagenanvisningarna till 42 §av
kap. 2 §med stöd 9Skattemyndighetenmed beslutenlighet avav

Värdet1997:489.skattebetalningslagenandra stycket annanav
beräk-semesterbostad skallförmånlandetbostadsförmån här i än av

skattebetal-och 16bestämmelsemai kap. 158enlighet medinas
ningslagen.

på kapitalavkastningKontrolluppgift6 kap. m.m.om

och fordranInkomstränta m.m.

skall lämnasfordranochinkomsträntaKontrolluppgift1 § avom
fysisktill deneller betalatgottskrivit ärden har räntaut somsom

dödsbo.ellerperson
stycketUppgiftsskyldig enligt första är

dödsbojuridisk änpersonannan
gottskrivenellerutbetald ränta utgörfysisk om-person, om

näringsverksamhet.denne bedrivenkostnad i aven
gottskrivenutbetald ellerskall redovisas räntakontrolluppgiftenI
utgång.kalenderåretsstorlek vidfordringsbeloppetssamt

be-utbetalatdelhuruppgiftsskyldige intedenKan stor avange
utbetalda beloppetsammanlagdaskall detlopp utgör ränta re-som

kontrolluppgiften.idovisas

behöverenligt §fordran 1ochKontrolluppgift inkomstränta2 § om
inte lämnas,

vilket inteförkonto,gottskriven påutbetald eller ränta ettom
januari 1985,före den 1och harfinns öppnatssompersonnummer

innehaskontoteller,kalenderåretunderunderstiger kronor100 om
understiger 100förräntanän personernaen avvaren person,av mer

kronor,
ifallisammanlagdaden änräntan annat avsessom somom

kalenderåret.underunderstiger 100 kronor1
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Även3 § någon inte har betalats eller har gottskrivitsränta utom
skall kontrolluppgift fordran lämnasom av

den för avstämningsregister enligt aktiekontolagensom
1989:927 i vilket fordringen registrerad förvaltare iär samt som
sådan egenskap införd i sådant register,är

värdepappersinstitut, såvitt innehav i depå eller kontoavser
inte isom avses

den i fall och för1 2 register elleränannatsom som avses
har antecknat den innehavare fordran.sätt ärannat som av en

4 § Kontrolluppgift statligt räntebidrag for bostadsändamål ochom
eftergiven återbetalningsskyldighet sådant bidrag skall lämnasav av
Boverket. Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk och döds-person
bo.

Utgiftsränta och skuld m.m.

5 § Kontrolluppgift utgiftsränta och skuld skall lämnas denom av
till vilken gäldenär fysisk eller dödsbo har erlagtär räntasom person
under kalenderåret.

Uppgiftsskyldig enligt första stycket är
juridisk dödsboänannan person

fysisk intäkt i denne bedrivenräntan utgörperson, om en av
näringsverksamhet.

Kontrolluppgift skuld skall lämnas någon inteäven räntaom om
har erlagts. Har erlagd till någon del erlagts i förskott, skall iränta
kontrolluppgiften endast redovisas den del belöperräntanav som
tid till och med den januari31 taxeringsåret.

6 § Kontrolluppgift tomträttsavgäld skall den harom av som upp-
låtit lämnas för fysisk och dödsbo.tomträtt person

Räntekompensation m.m.

7 § Vad i detta kapitel gäller försägs ränta ävensom om
räntekompensation enligt 3 § 6 andra stycket lagensom mom.

1947:576 statlig inkomstskatt skall beskattas ränteintäktom som
eller dras ränteutgift under beskattningsåret,av som

vederlag vid återbetalning lån i förtid.av

18-04552
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värdepapperoch innehavUtdelning m.m.av

skall lämnasutdelning och innehavKontrolluppgift8 § avom
utdelningbetalatden har utsom

aktiebolag,aktie i svenskta
ekonomisk förening,andel i svenskb på

värdepappersfond, ellerutländskellerandel i svenskc
juridiskd från utländsk person,

vilken finansiellt instru-eller hosvärdepappersinstitut annan
eller på konto.förvaras i depåment

fysisk ochskall lämnas förKontrolluppgift utdelning personom
utdelningstillfállet.vidfår lyfta utdelningenför deldödsbo som egen

aktie eller imarknadsnoteradformutdelning utbetalats iHar av
förtidpunktenaktie skall dettaförvärva sådanform rätt samtattav

kontrolluppgiftkontrolluppgiften. Sådaniutdelningen redovisas
utdelningen.månader efterskall lämnas tvåsenast

ellerför fysiskinnehav skall lämnasKontrolluppgift personom
vidtillgångenantecknad innehavarehar varitdödsbo avsomsom

finansiellt instru-marknadsnoteratBeträffandekalenderårets utgång.
kontrolluppgift innehavskallförsta stycketiment omavsessom

kalenderåret.betalats underutdelning intelämnas någon utäven om
utländsktellerutländskt fondpapperinnehavVärdet annatav av

detparagraf skalli dennafinansiellt instrument äromavsessom
kontrolluppgiften.iuppgiftsskyldigekänt för den anges

skall förförsta stycket 2uppgiftsskyldig enligt §89 § Den ärsom
antecknad innehavarevaritoch dödsbo harfysisk somperson som

liknadeoption, termin ellermarknadsnoteraddepå eller konto förav
föreliggerkontrolluppgift förpliktelseslag avtal lämna somomav

avtal.grund sådantvid årets utgång på av

kapitalvinsterKontrolluppgift7 kap. m.m.om

värdepappersfondAndel i

realisationsvinst eller avdrags-skattepliktigKontrolluppgiftl § om
värdepappersfondandel irealisationsförlust vid avyttringgill av

lagen 1990:1114i §lämnas fondbolag lskall omsom avsesav
tillstånd enligt §med 3värdepappersfonder eller annan somav

verksamhet därsådannämnda lag bedriver avses.som
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Saknas uppgift ersättning vid avyttring, får vid uppgifts-om
lämnandet i stället användas andelens marknadsvärde avyttrings-på
dagen eller, den inte känd för uppgiftslämnaren, dagen dåärom av-
yttringen registrerades.

Saknas uppgift anskaffningsvärde skall den uppgiftsskyldigeom
i kontrolluppgift redovisa storleken vederlaget vid avyttringenav
efter avdrag for avyttringskostnader.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk och dödsbo.person

1 § Kontrolluppgift avyttring finansiellt instrument i annata om av
fall i § skall lämnas den1 skyldigän är attsom avses av som upp-

avräkningsnota vid byte eller försäljning eller inlösenrätta vidsom
utbetalat likviden.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk och dödsbo.person
I kontrolluppgiften skall redovisas den ersättning över-som

enskommits vid avyttringen efter avdrag for försäljningsprovision
och liknande kostnader.

Derivatinstrument

2 Kontrolluppgift§ realisationsvinst eller realisationsförlustom
skall lämnas

vid innehavarens avslutning optionsavtal kvitt-ettav genom
ning, kontantavräkning eller förfall,

utfärdaren2. option med löptid högst fri-årnär ettav en en av
från sina åtaganden kvittning, kontantavräkning ellergörs genom

förfall,
option med längre löptid avslutasår kvitt-när än etten genom

ning år den utfärdats,samma som
vid avslut termin kontantavräkning.av en genom

Kontrolluppgift enligt denna paragraf skall också lämnas vid av-
slutning avtal beträffande instrument liknande de slagav som anges
i första stycket och 3-4.l

Kontrolluppgift skall lämnas det värdepappersinstitut vilkethosav
instrumentet kontoförs eller det värdepappersinstitut har med-som
verkat vid avslutningen avtal i andra stycket.av som avses

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk och dödsbo senastperson
två månader efter det avtalet har avslutats.att

3 § Vid utfärdande option eller förpliktelse liknande slagav en en av
skall, avslut inte sker år utfärdandet, kontrolluppgiftom samma som
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ingåendet för-erhållit vidutfärdaren harlämnas den premie avom
kvittning ellerförpliktelsen avslutaside fallpliktelsen samt, genom

förutfärdaren har erlagtvederlagkontantavräkning, det upp-som
förpliktelsen.hörandet av

värdepappersinstitut hos vil-skall lämnas detKontrolluppgift av
värdepappersinstitut harrespektive detket optionen kontoförs som

liknande slag.förpliktelseingåendetmedverkat vid avav en
dödsbo.fysisk ochKontrolluppgift skall lämnas för person

lösen elleravslutasi 2 och 3de fall option4 § I genomavsessom
leverans, skall kontrollupp-avslutastermin i 2 § genomsom avses

gift lämnas enligt 5

derivat-finansiellt instrument änmarknadsnoteratAnnat
instrument

marknadsnoteratförvärv avyttringKontrolluppgift och§5 avom
skall lämnasfinansiellt instrument i fall 1-3 §§änannat som avses

avräkningsnota vid förvärvetskyldigden är upprättaattsomav
instrumentet,respektive avyttringen av

kreditmarknadsföretag,av
blankningsaffär.samband medvid lån sådant instrument iav

kontrolluppgift avyttringinlösen skallVid avyttring omgenom
central försälj-inlösenbeloppet. Vidlämnas den betalar utav som

för det avstämningsre-kontrolluppgift lämnas denning skall somav
aktiekontolagen i vilket instrumentetgister enligt 1989:827 är re-

överföring från värdepapperskontogistrerat eller förvaltaren. Vidav
skattskyldigkontrolluppgift lämnas den uppdragskall avav som

överföringen.gör
dödsbo.Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk ochperson

ersättningkontrolluppgiften skall redovisas överenskommenI
ellerskall ersättningeneller erhållen premie. Vid förvärveller erlagd

inköpsprovision och liknande kost-premien redovisas inklusive
redovisas eftereller premiennader. Vid avyttring skall ersättningen

kostnader.och liknandeavdrag för försäljningsprovision
för-efter detKontrolluppgift skall lämnas två månader attsenast

överföringen harrespektive överlåtelsen eller ägtvärvet rum.

aktiebolag ellersvensktVid nyemission eller fondemission i6 §
marknadsnoterad,utländskt bolag skall, aktienmotsvarande ärom

företrädesrätt delta ikontrolluppgift aktieägarenslämnas attom
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överförsemissionen och, vid fondemission, aktie till aktie-ny som
gäller aktiekapitalet delas flera aktierDetsammaägaren. om upp

tidigare.än
Kontrolluppgift skall lämnas den för det avstämnings-av som

register enligt vilketaktiekontolagen 1989:827 i instrumentet är re-
gistrerat eller förvaltaren.av

Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk och dödsbo senastperson
efter förvärvettvå månader det ägtatt rum.

icke marknadsnoterat finansiellt instrument derivatAnnat än

§ Kontrolluppgift avyttring finansiellt instrument inte7 om av som
marknadsnoterat skall i fall och läm-2 3är änannat som avses

den skyldig avräkningsnota vid försäljningär upprättaattnas av som
och byte instrumentet videller inlösen har utbetalat likviden.av som

fysiskKontrolluppgift skall lämnas för och dödsbo.person
kontrolluppgiften skall redovisas den ersättningI överens-som

kommits vid avyttringen efter avdrag för försäljningsprovision och
liknande kostnader.

Kontrolluppgift skall lämnas två månader efter detsenast att av-
yttringen ägt rum.

Bostadsrätt m.m.

första8 § Juridisk i § stycket lagen2 7person som anges mom.
statlig inkomstskatt skall lämna kontrolluppgift1947:576 om om

eller i föreningavyttring bostadsrätt andel eller bolag.av
kontrolluppgiften skall redovisas köpeskillingens storlek vidI

förvärvöverlåtarens respektive vid dennes avyttring.
Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk och dödsbo.person

8 Skyldighetkap. lämna kontrolluppgift i andra fallatt

Kontrolluppgift avgift för pensionsförsäkringom m.m.

Försäkringsföretag, understödsförening och pensionssparinstitut
skall lämna kontrolluppgift betald avgift för pensionsförsäkringom
respektive inbetalning pensionssparkonto.på
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avdrag förKontrolluppgift skall lämnas för försäkringstagare om
enligt punkt första stycket anvis-erlagd avgift kan medges 6 av

respektive förningarna till kommunalskattelagen 1928:37046 §
avdrag förpensionssparkonto in-den gjort inbetalning på omsom

anvisningarna till nämndabetalningen kan medges enligt punkt 7 av
paragraf.

i samfällighetKontrolluppgift utdelning till delägareom m.m.

samfällighet skall för sådanJuridisk förvaltar2 § sam-person som
lagen 1947:576fällighet i första stycket b6 § 1som anges mom.

utbetald utdelningkontrolluppgiftstatlig inkomstskatt lämna omom
till delägare.

i första stycket skall,samfällighetFör än omsom avsesannan
kontrolluppgift lämnasfastighet privatbostadsfastighet,delägande är

ränteintäkter ochbeträffande andel samfällighetensdelägarens av
räntekostnader.

dödsbo.lämnas för fysisk ochKontrolluppgift skall person

livförsäkringKontrolluppgift om

understödsförening skall lämna kontroll-Försäkringsföretag och3 §
skattepliktig enligtuppgift sådan livförsäkringvärdet ärsomom av

istatlig förmögenhetsskatt eller 2 §lagen 1997:323 avsessomom
avkastningsskatt pensions-första stycket lagen 1990:661 på7 om

medel.
skattskyldig för-för den förKontrolluppgift skall lämnas ärsom

säkringen.

bostadsrättKontrolluppgift förmögenhetsvärde av m.m.om

stycketförsta lagenJuridisk i §4 § 2 7anges mom.person som
för fysisk och döds-statlig inkomstskatt skall1947:576 personom

kontrolluppgift medlems eller delägaresbo lämna värdetom av
vid kalenderåretsföreningens eller bolagets förmögenhetandel i ut-

gång.
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Kontrolluppgift betalning till näringsidkareom

5 § Kontrolluppgift skall lämnas utgiven ersättning till när-om m.m.
ingsidkare, fråga ärom om

ersättning eller förmån har för arbete utförtutgettssom av
näringsidkare, antingen saknar F-skattsedel eller inneharsom som
F-skattsedel med villkor den endast får åberopas i näringsverk-att
samhet inte skriftligen har åberopat F-skattsedeln, detmen om som

sammanlagt har fått från uppgiftslämnaren under kalen-mottagaren
deråret haft högre värde 000 kronor,1änett

sjukpenning,2. eller
utbetalt eller eftergivet näringsbidrag.

Kontrolluppgift skall lämnas den har betalat beloppet,utav som
eller i fall i första stycket har eftergett beloppet.som avses

6 § Kontrolluppgift skall lämnas den har betalat medelutav som
från särskilt konto enligt skogskontolagen 1954:142 eller enligt
lagen 1979:611 upphovsmannakonto.om

Om kontoförande bank får kännedom sådant avtalom som avses
i 9 § skogskontolagen eller i lagen11 § upphovsmannakontoom
skall kontrolluppgift lämnas det förhållandet.om

9 kap. Om förbindelse lämna kontrolluppgiftatt m.m.

Förbindelse lämna kontrolluppgiftatt

1 § Utländskt företag driver bankverksamhet, värdepappers-som
rörelse, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i Sve-
rige inrätta filial eller motsvarande etablering här, skallutan att
innan verksamheten inleds till Finansinspektionen lämna skriftligen
förbindelse lämna kontrolluppgift i enlighet med bestäm-attom
melserna i denna lag.

2 § Fysisk bosatt i Sverige eller flyttar förär attperson som som
bosätta sig här och eller har inlåningskontoöppnar iöppnat ett ut-
landet, skall till Riksskatteverket skriftlig förbindelse frånge en
den utländska kontoföraren lämna kontrolluppgift ochatt räntaom
fordran avseende kontot. Vad fysisk gällersägssom om person
också för svenskt dödsbo.
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inte lämnasstycket behöverförstaFörbindelse enligt om per-
utomlandseller flera kontonbehållningsammanlagda ettsonens

kronor.50 000värdeöverstigerinte motsvararett som

fondpapperoch för vilkeni SverigebosattFysisk3 § ärperson som
ieller kontoförsförvaras i depåinstrumentfinansiellteller annat

förbindelse frånskriftligRiksskatteverketutlandet skall till enge
kontroll-lämnaeller kontotför depånutländska institutetdet attsom

ock-gällerfysiskVaddenna lag.uppgift enligt sägs personomsom
dödsbo.för svensktså

till insynMedgivande

skall tillochförbindelse enligt 32har4 § Den att gesom
inhämtandemedgivande tillskriftligtRiksskatteverket även ettge

kontot.ellerinsyn i depånkontrolluppgifter tillsamtav

utlandstransaktionervidUppgiftsskyldighet10 kap. m.m.

från utlandettill ellerUppgift betalningom

hareller indirektdirekteller fysiskför juridisk§ Den1 personsom
kontrollupp-skall lämnafrån utlandettill ellerförmedlat betalning

varjeUppgiften skallfömiedlats.harbeloppgift det avsesomom
mindre betalningar,kronor,överstiger 75 000betalning samtsom

000överstiger 75delbetalningardessa utgör summa somav enom
kronor.

landdetbetalningenvadkontrolluppgiften skallI avser,anges
från vilket denverkställts ellerbetalningentill vilket samt,tas emot

utlandet, betalningsmottagarensbetalning tillvid namn.

utlandetbosatt iKontrolluppgift för person

ochenligt kap. l §kontrolluppgift 5Skyldigheten lämna2 § att
bosattuppgift för fysiskomfattar är6 kap. 1 § även person som

skatte-utländskauppgift skallsådanutlandet.i I mottagarensanges
motsvarande.ellerregistemummer
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Uppgift förmedling utländsk försäkringom av

3 § Förmedlar någon i Sverige utländsk försäkring isom avses
kap.8 3 § skall denne för försäkringsavtal har förmedlats undersom

kalenderåret till Riksskatteverket lämna sådana uppgifter försäk-att
ringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

11 kap. Gemensamma bestämmelser kontrolluppgifterom m.m.

Allmänna bestämmelser

Kontrolluppgift1 § skall inte har särskilt föreskrivits iannatom
denna lämnaslag för kalenderår den januari31 föl-närmastsenast
jande kalenderår.

2 § Kontrolluppgift skall lämnas till den skattemyndighet hos vil-
ken den uppgiftsskyldige registrerad arbetsgivare inteär som om an-

följer andra eller tredje stycket.nat av
Kontrolluppgift enligt kap. 8 och kap.7 § 8 4 § skall lämnas till

Skattemyndigheten i det län där föreningens eller bolagets fastighet
belägen.är
Utländsk enligt 9 kap. har förbundit sig lämnaattperson som

kontrolluppgift skall lämna sådan kontrolluppgift till Riksskattever-
ket. Kontrolluppgift i kap.10 1 § skall lämnas till Riks-som avses
skatteverket.

3 Regeringen§ eller den myndighet regeringen bestämmer får beslu-
kontrolluppgift skall lämnas till myndighet denta att änannan som
i 2anges

4 § Om det inte eller2 § beslut enligt framgår3 § till vilkenav myn-
dighet kontrolluppgiften skall lämnas, skall den lämnas till den
skattemyndighet behörig fatta beslut rörande denär attsom
uppgiftsskyldige enligt 2 kap. och1 2 skattebetalningslagen
1997:483.

5 § Kontrolluppgift skall lämnas på medium för automatisk data-
behandling eller blankett enligt fastställt formulär.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutar
i vilken utsträckning det till kontrolluppgift skall fogas ett samman-
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lämna.skyldiguppgiñsskyldigekontrolluppgiñer den är attdrag deav

innehållKontrolluppgifts

följer bestäm-vadkontrolluppgift skall,6 § En utöver avsom
innehållai 5-10 kap.,melsema

föroch denuppgiftsskyldigefor denidentifikationsuppgifter
lämnas,kontrolluppgiftvilken

det skatte-ochför slagbehövsuppgifterde sortatt avsom
för-skattepliktigadenavdragsgilla beloppet,respektivepliktiga

avdragsgilladenrespektivetillgångenskattepliktigadenmånen eller
bedömas,skall kunnaförpliktelsen

skattebetalningslagenenligtskattavdragenuppgift om
källskatt.utländskavräkningsbarinnehålleneller1997:483

fordelartillämpligaockså istycket gällerförstaiVad sägssom
kontrolluppgifter.sammandrag av

skalluppgiftsskyldige,för denförhållande käntinte§ Om är7 annat
kontrolluppgift,i

ochinkomsträntaninnehaskonto ännär ett person,enav mer
innehavama,mellanfördelas likafordringen

skuld,förbetalningsansvarigafler ut-ärnär än enpersonen
ochgäldenärema,mellanfördelas likaskuldengiftsräntan och

avgäldenflerainnehas gemensamttomträttnär personer,aven
innehavama.lika mellanfördelas

ochfler femdepå innehaskonto eller änOm enett personerav
kontrolluppgiftenfårdepån,respektivekontotförfogar överperson

ställetieller depånkontotförfogarför denlämnas överperson som
femflerförlån änOmsamtligaför är gemensamtett per-personer.

förförkontrolluppgift lämnasfår ansvararperson somensoner,
samtligai stället förlånet personer.

flerafinansiellt instrumentOm ägs gemensamtett personer,av
för denlämnaseller inlösenavyttringkontrolluppgiftfår an-somom

samtligaföri ställetavräkningsnota ägare.ges

kontroll-iskall redovisasskuldellertillgångvärdet8 § Om av
i 9-19bestämmelsernamedenlighetiskall den värderasuppgift

förmögenhetsskatt.statliglagen 1997:323 om
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Övrig12 kap. uppgiftsskyldighet

Meddelande uppgifter lämnats till Skattemyndighetenom som

§1 Den skyldig lämna kontrolluppgiftär enligt bestäm-attsom
melse i kap.5-7 eller kap.8 skall14 den 31 januari undersenast
kalenderåret efter det kontrolluppgiftennärmast skrift-som avser
ligen meddela den uppgiften vilka uppgifter har lämnatsavser som
till skattemyndigheten.

Upplysningar till den skattskyldige

2 § Fåmansföretag och övriga företag i 3 § l och 1som avses a g
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt skall lämna före-mom. om

tagsledare och delägare i företaget dem närståendesamt personer
alla uppgifter de behöver för de skall kunna beräkna sinattsom
skattepliktiga inkomst från företaget.

3 § Juridisk i 2 § första7 stycket lagenperson som anges mom.
1947:576 statlig inkomstskatt skall lämna den bo-avyttratom som
stadsrätt de för den juridiska tillgängliga uppgifterm.m. personen
den skattskyldige behöver för kunna beräkna sin skattepliktigaatt
vinst eller avdragsgilla förlust till följd avyttringen.av

Uppgifter skall lämnas till den är kontrolluppgifts-som som
skyldig

4 § förDen eller räkning har ingått rättshandlingsom egen annans
med någon skyldig lämna kontrolluppgiftär enligt bestäm-attsom
melse i kap. kap.5-8 eller 10 kap. skall, muntligen,sätt änannat
till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de upplysningar denne behö-

för kunna fullgöra sin kontrolluppgiftsskyldighet medatt anled-ver
ning rättshandlingen.av

Den åtnjutit sådan förmån i kap.5 l § andrasom som avses
stycket skall till den skyldig lämna kontrolluppgiftär att senastsom
månaden efter det förmånen åtnjutits lämna sådana upplysningaratt

i första stycket.som avses
Fullgör inte den ingått rättshandling med den kontroll-som en

uppgiftsskyldige sin skyldighet lämna upplysningar enligt dennaatt
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anmäla det för-kontrolluppgiftsskyldigeparagraf, skall den snarast
skattemyndigheten.tillhållandet

skattutländsknedsättningAnmälningsskyldighet avom

förmögenhetsskattellerinkomstskattfrån sinskattskyldig5 § Har en
i dubbel-bestämmelserenligtutländsk skattavräkningfått av

avräkning1986:468lagenenligtbeskattningsavtal eller avom
hanskatten,utländskadärefter den äroch nedsättsutländsk skatt

skattemyndigheten.tilldettaanmälaskyldig att
den skatt-från detmånaderinomskallAnmälan attgöras tre

skattenutländskavilket denbeslutdel detskyldige fick genomav
formulärfastställtenligtblankettskall ske påAnmälannedsattes.

dennedsättningenbeslutetbifogasskalltill anmälanoch avom
bestyrkt kopia.eller ioriginalskatten iutländska

Anstånd13 kap.

självdeklarationAnstånd med lämnaatt m.m.

självdek-lämnaförhindradskälsärskilda att§ Den, ärl som av
skattemyndig-ansökan hoseftertid, kanföreskrivenlaration inom

Anstånddeklarationen.med lämnaanståndbeviljas attheten att
beviljasfårmaj taxeringsåretefter den 31deklarationlämna en-

skäl.synnerligafinnsdast detom
uppgiftersådangäller förstycketi förstaVad ävensägs somsom

ochkap. 2 §§.enligt 4 lskall lämnas

meddeklarationsskyldigahjälperyrkesmässigt att2 § Den, som
skattemyndig-denansökan hoskan eftersjälvdeklaration,upprätta

sök-beträffandebeslutfattabehörigkap. §enligt 3het 1 är attsom
tidsplan.deklarationer enligtlämnaanstånd medanden, få att en

deklarations-deförteckningbifogasskall överTill ansökan en
ansökanför vilkaskyldiga görs.

enligt denlämnasskall deklarationemaanståndBeviljas av
ioch dentidsplanenbeslutade ärSkattemyndigheten upptagensom

tilldeklarationenmed lämnaanståndha fåttförteckningen attanses
läm-fårtidsplanenenligtdeklarationendåmed den dag senastoch
ochtillbeviljas längrefår intestycket änenligt förstaAnståndnas.

taxeringsâret.underjunimed den 15
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föreskriven tid3 särskilda skäl förhindrad inom§ Den, är attsom av
lämna kontrolluppgift, efter ansökan beviljas anstånd medkan att
lämna uppgiften. kontrolluppgiñ beviljasAnstånd lämna får inteatt
längre till och februari under taxeringsåret.med den 20än

14 kap. Om föreläggande

Allmänt

Uppgift, efter föreläggande, Skall lämnasl § Skall lämnas påsom
det och inom den tid i föreläggandet.sätt som anges

Självdeklaration skall lämnas efter föreläggande behöversom
dock inte lämnas tidigare vad gäller för Självdeklarationän som

Skall lämnas föregående föreläggande.utansom

föreskriven uppgiñsskyldighet enligt2 § inte har fullgjortDen, Som
uppgiftenbestämmelse i denna lag, får föreläggas lämna elleratt

komplettera redan lämnad uppgift.en

Särskilt Självdeklarationom m.m.

3 Efter föreläggande skattemyndighet också den inte§ är ärsomav
deklarationsskyldig kap. skyldig lämna självdekla-enligt 2 att en
ration.

skall stiftelse eller före-§ Efter föreläggande skattemyndighet4 av
ning lämna de upplysningar Skattemyndigheten behöver för attsom
kunna bedöma föreningens skattskyldighet.Stiftelsens eller

Uppgifter till ledning för taxeringkontroll av annans m.m.

Efter föreläggande Skattemyndigheten Skall fysisk5 § av person
eller dödsbo lämna kontrolluppgift om

för utfört betalatsersättning arbete har till namngiven när-som
ingsidkare,

fordranoch för namngiven gäldenär.ränta

Efter föreläggande Skattemyndigheten skall den, eller6 § ärav som
kan bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 1976: 125antas vara
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jordbruksbokföringslagenenligteller skyldig föra räkenskaperatt
juridisk dödsbo, lämna1979:141 eller änär annan personsom

betydelse för kontrolluppgift är attavsom av
enligt denna laguppgiftsskyldighetdeklarations- och annan

föreläggs,för denfullständigtfullgjorts riktigt och änannan som
eller

kanfullgöra uppgiftsskyldighetförutsättningar finns att som
föreläggs.denenligt denna lag föruppkomma änantas annan som

särskilda skäl fårdet finnsOm även än avsesannan person som
uppgift.lämna sådani första stycket föreläggas att

skyldighetparagraf fårföreläggande enligt dennaEtt även avse
kopia handlingen.handling eller lämnavisa överatt en avupp

utländskt kontoFöreläggande avslutaatt m.m.

depå i utlandet ochinnehar utländskt konto eller§7 Den somsom
förbindelsesådanmedgivande till insyn ellerinte har lämnat gett

utländska kontotföreläggas avsluta deti kap., får9 attsom anges
kontoföraren ellerden utländskaeller depån. gällerDetsamma om

för-åtagande enligt sådandet utländska institutet inte fullgör sitt en
bindelse.

frånUndantag föreläggande

framställan den,förvaltningsdomstol fårAllmän8 § av som en-
uppgift; be-förelagts lämnaligt bestämmelserna i och 6 har5 att

gällerföreläggandet. Därvidsluta uppgiften skall undantas frånatt
i till-taxeringslagen 1990:324bestämmelserna i kap. 13-143 c

lämpliga delar.

Vite

detfår förenas med vite,föreläggande enligt denna lag9 § Ett om
får dock inteinte följs. Vitefinns anledning detatt anta att annars

eller tjänsteman iföreläggas landsting, kommunstaten, ett enen
tjänsten.

utdömande vite får vitetsVid ansökanprövning ävenavav en om
lämplighet bedömas.
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Övriga15 kap. bestämmelser

Behörig företrädare m.m.

uppgifter lag skall fullgörasl § Skyldighet lämna enligt dennaatt
förordnatsför omyndig förmyndare eller god harsomav man,

enligt kap. föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller1 §ll
förvaltning,gode har under sinmannen

förvaltare för-för sådan för vilken god eller harperson, man
ordnats enligt kap. eller föräldrabalken, godell 4 7 § mannenav
eller förvaltaren beträffande vad under sin förvaltning,denne har

dödsbodelägare ellerför avliden och hans dödsbo,person av
testamentsexekutor skall förvalta den dödes egendom, dock attsom
där egendomen har till förvaltning boutredningsman, den-avträtts av

har fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten,attne
för dödsbo inte längre består, den vid tidpunktensom av som

för haft förvalta egendom,dödsboets upplösning boetsatt
enskildför deklarations- eller uppgiftsskyldig än personannan

för-och dödsbo, vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman,av
valtare eller ombud, inte regeringen bestämmer beträffan-annatom
de landsting, kommun eller sådan menighet,staten, annan

handhar förvalt-för värdepappersfond det fondbolagav som
förvarings-ningen fonden eller, förvaltningen har övergått tillav om

institut, detta, samtav
för angiven juridisk inte längrehäränannan ovan person, som

består, haft förvalta angelägenheter.den desssenast attav som

lag får full-2 § Uppgiftsskyldighet enligt bestämmelserna i denna
ombud.göras genom

deklarationsskyldighet ombud skall fullmaktFullgörs genom
blankett enligt fastställt formulär fogas till deklarationen.

får efter från be-Skattemyndighet ansökan medge undantag
andra stycket.stämmelsen i

Om förvar utländskt fondpapper m.m.av

3 Fysisk bosatt i Sverige och innehar utländskt§ ärperson som som
fondpapper eller skyldigheter anknyter tilleller rättigheter så-som
dant fondpapper, skall, det inte frågan fondpapper iär ettom om
kontobaserat förvara dem i depå hos värdepappersinstitutsystem,
eller motsvarande utländskt institut. gäller den fysis-Detsamma om
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skuldebrev avsedda förandraellerinnehar obligationerka personen
juridisksvenskhar emitteratsomsättningallmän person,av ensom

Vadtill utlandet.riktatssärskilt haremissionen sägs omsomom
döds-också for svensktgälleri Sverigefysisk bosattärperson som

bo.

underlagSkyldighet bevaraatt m.m.

denna lagbestämmelserna ienligtuppgiftsskyldig§4 Den ärsom
lämp-anteckningar eller påräkenskaper,skyldig annatär att genom

uppgiftsskyldig-fullgörafinns förför underlagligt sörjasätt attatt
kontroll den.heten och för av

från uppgiftsskyldighetUndantag

läm-från skyldighetenundantagförordnaRegeringen får5 § attom
bestämmelse i 5-10 kap.enligtkontrolluppgift omna

kontrollenförsvårakommainte kanundantaget attattantas av
fullständigt,riktigt ochhar fullgjortsdeklarationsskyldigheten

enligt lagenuttagandet skattbetydelse föruppgiften saknar av
utomlands bosatta,inkomstskatt försärskild1991:586 om

pensionsgrundan-för beräkningnödvändiguppgiften inte är av
pensionsgrun-beräkningenligt lagen 1959:551de inkomst avom

försäkring, ochallmän1962:381enligt lagendande inkomst om
det inter-åtaganden inomSverigespåverkarundantaget inte

skatteinformationsutbytet.nationella

befrielse frånenskild medgeefter ansökanfårRiksskatteverket6 § av
enligt kap.kontrolluppgift 9lämnaförbindelseskyldighet attatt ge

skäl.särskildadet finnsom

befrielseenskild medgeefter ansökanSkattemyndigheten kan7 § av
kap. Sådantuppgift enligt 4 2lämnafrån skyldighetför viss tid att

återkallas.medgivande fâr

kontrolluppgiftlämnaskyldighetBesked attom

skyldig läm-eller kandenEfter ansökan8 § är attantas varasomav
skall Riks-kap.bestämmelse i 5-10kontrolluppgift enligtna



SOU 1998:12 Författningsförslag 49

skatteverket lämna besked huruvida kontrolluppgift skall lämnas för
visst belopp eller rättshandling vilka uppgifter i sådantsamt om som
fall skall redovisas i kontrolluppgiften.

beskedEtt enligt första stycket bindande för skattemyn-är
digheten.

Överklagande

9 § Riksskatteverkets beslut enligt 8 § får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol sökanden. Prövningstillstånd krävs vid över-av
klagande till kammarrätten.

Övriga beslut Riksskatteverket eller skattemyndighet enligtav
denna lag får inte överklagas.

Formulär och blanketter

10 § Regeringen förordnar skall fastställa formulärom vem som en-
ligt denna lag och bestämma vilket redovisning kontroll-sätt av
uppgifter medium för automatisk databehandling skall full-m.m.
göras.

Blanketter enligt denna lag skall tillhandahållas kostnadsfritt
det regeringen, eller den myndighet regeringensätt bestämmer, be-
slutar.

Förvaring och gallring

ll Självdeklaration§ och andra handlingar enligt bestäm-som
melserna i denna lag eller taxeringslagen 1990:324 har avlämnats
till ledning för taxering eller eller för granskningupprättats om-
händertagits myndighet för taxeringskontroll, skall förstörasav
sedan år eller, i fråga handlingar aktiebolag ellersex om som avser
ekonomisk förening, tio år har förflutit efter taxeringsårets utgång.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får före-
skriva handlingarna skall bevaras under längre tidatt än som anges
i första stycket.
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då bestämmelserna ikraft den juli 1999lag träder i 1Denna
kontrolluppgifter upphörochsjälvdeklarationlagen 1990:325 om

gälla.att
för och tidigarefortfarande 1999lagen gällerupphävdaDen

skyldighetbestämmelsernataxeringar med undantagårs attomav
bestäm-i kap.uppgifter efter föreläggande 3lämna ersättssom av

lagen.i deni kap. och 6melserna 14 5 nya
i den lagen själv-och 6Bestämmelserna i 14 kap. 5 omnya

för uppgifterkontrolluppgifter tillämpasdeklaration och även som
förhållanden för tidjuli 1999skall lämnas fr.o.m. den 1 men avser

dessförinnan.
kap. tillämpas förstaochBestämmelsemai 1-8, 10-11, 13 15

följande undantag.taxering, medavseende årsmed 2000gången
juridisk skallförKontrolluppgift enligt kap. 1 §10a person

för kalenderåret 2000.första lämnasgången
skallenligt kap. §skall lämnas 10 2kontrolluppgiftb I ut-som

uppgift lämnasredovisas iskatteregistemummerländskt av-som
kalenderåret 2000.förhållanden från och medseende

skall lämnasför uppgifterskall endast gällakap.c 7 l § soma
1999.avseende kalenderåret

och kap. 2-7tredje stycket 7Bestämmelserna i 6 kap. 8 §d
för-avseendeuppgifter lämnasförsta gången förskall tillämpas som

med kalenderåret 2000.hållanden från och
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Förslag2 till lag ändring i kommunalskattelagenom

1928:370

Härigenom föreskrivs 19 punkt 15 anvisningarna tillatt av
22 punkt d20 anvisningarna till och23 § 33 § kommu-2av mom.
nalskattelagen l928:370 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§19
Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:
vad vid bodelning tillfallit make eller sambo eller vadsom som

förvärvats fördel oskift bo eller gåva;testamente,genom arv, av
vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket

utfärdade premieobligationer och heller sådan vinst i utländskt
lotteri eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer, som
uppgår till högst kronor;100

ersättning, grund försäkring jämlikt lagen 1962:381som av
allmän försäkring, lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkringom om

arbetsskadeförsälcringeller lagen 1976:380 tillfallit den försäk-om
rade, icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst eller utgörom
föräldrapenning, så ock sådan ersättning enligt lag eller sär-annan
skild författning, utgått annorledes på grund sjukförsäk-änsom av
ring, till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbetesagts,som nyss
eller under militärtjänstgöring eller i fall i lagensom avses
1977:265 statligt personskadeskydd eller lagen 1977:267om om
krigsskadeersättning till sjömän icke ersättningen grundas påom
förvärvsinkomst, ersättning, vilken vid sjukdomävensom eller
olycksfall tillfallit någon grund försäkring, icke ta-av annan som
gits i samband med tjänst, dock till skattepliktig inkomst räknasatt
ersättning i form pension eller formi livränta i den mån liv-av av

skattepliktig enligt 32 ellerräntan § l 2 så ockär ersättningmom.,
utgår grund trafikförsäkring eller ansvarighetsför-som annanav

säkring eller på grund skadeståndsförsäkring och förloradav avser
inkomst skattepliktig natur;av

belopp, till följd försäkringsfall eller återköp försäk-som av av
ringen utgått på grund kapitalförsäkring, belopp arbets-samtav som
givare försäkring har tecknats för anställdas räkning betalarutan att

och ersättning på grund grupplivförsäkring,ut imotsvararsom av
den beloppetmån inte väsentligt överstiger vad förutgår befatt-som
ningshavare i tjänst;statens
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skadaersättning förellerförsäkringsersättning egen-annan
ersättningendels i den månföreliggerskattepliktdockdom, att av-

markanläggning, dels i denellerprivatbostadbyggnad änannanser
eller ska-försäkradeinflutit denskulle haköpeskilling,mån omsom

intäkthänföra tillvaritsålts, hadehadeegendomen i ställetdade att
eljestersättningenden månoch dels inäringsverksamhet mot-av

föromkostnadavdragsgillellerintäkt när-skattepliktig avsvarar
ingsverksamhet;

för-fartygsegendom vidskada påellerför förlustersättning
i punktarbetstagaretill sådanolyckande redare utger avsessomsom

tillanvisningarna 491 av
påutgåttpremieåterbetalning,återbäring ellervinstandel, som

eller sådanpensionsförsäkringpersonförsäkringgrund änannanav
med tjänst,sambandtagits iolycksfallsförsäkringellersjuk- som

ochskadeförsäkring,grundutgåttvinstandel,samt avsom
tillför vilkenskadeförsäkring,grund rättpremieåterbetalning på av

förelegat;premie ickeavdrag för
smittbärareersättning åt1956:293jämlikt lagenersättning om

förvärvsinkomst;grundas påicke ersättningenom
intäkt,periodiskjämförligdärmedunderstöd ellerperiodiskt som
givarenegendom, i den månavyttringvederlag vidicke utgör en-av

berättigad tillicketill 46 §anvisningarnaeller punkt ärligt 520 § av
utgivet belopp;avdrag för

utbildning;förstipendier mottagarens
utgåroch inteändamålför andrastipendium är avsett somsom
ellerutförtsarbete harförersättningoch inteperiodiskt utgör som

räkning;för utgivarensskall utföras
inter-studiestödslagen 1973:349,eller kap.studiestöd enligt 3 4

kap.resekostnadsersättning enligt 6 och 7ochstudielånnatbidrag,
regeringenvilket enligtsärskilt bidragsådantlag samt avsamma

deltagaretillbestämmelser utgårmeddelademyndigheteller statlig
bidragsådanti frågamed demarbetsmarknadsutbildningi samt om

ickebidragsberättigadedei följd härav göralikställda, och äger av-
före-med bidragbestridasskolakostnaderfördrag avsetts avsom

varande slag;
introduk-enligt lagen 1992:1068introduktionsersättning om

andra utlänningar;och vissaför flyktingartionsersättning
barnpensionbarnbidrag,och förlängtbarnbidragallmänt samt en-

må-för varjepensionentill den delförsäkringallmänligt lagen om
videller,tolftedel fyrtioöverstigernad den inte procentavenavser

må-basbeloppet denåttiobåda föräldrarna,pension efter procent, av
1962:381lagensådan i kap. 2 §17pensionennad samt omavser
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allmän försäkring angiven formlivränta i efterlevandelivränta tillav
barn enligt lagen yrkesskadeförsäkring eller enligt1954:243 om

i nämnda lagrum författningangiven till den del livräntan för-annan
anlett minskning sådan del barnpension inte skatteplik-ärav av som
tig;

kontantunderstöd, utgives arbetslöshetsnämnd med bidragsom av
statsmedel;av
handikappersättning kap.enligt 9 2 och 3 lagen allmänom

försäkring, delsådan Vårdbidrag enligt kap. och9 4 4av a samma
lag ersättning för merkostnader, ersättning för merutgifterutgörsom
för enligt kap. lag, särskilt pensionstillägg3 7 § enligtresor a samma
lagen särskilt folkpension1990:773 pensionstillägg till förom
långvarig vård sjukt eller handikappat barn hemsjukvårdsbi-samtav
drag och hemvårdsbidrag, kommunala eller landstingsutgessom av
kommunala medel till den vårdbehövande;

assistansersättning enligt lagen assistansersättning1993 89 om
och ekonomiskt till kostnaderstöd för personlig assistans enligt la-

1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade;gen om
bostadstillägg enligt lagen bostadstillägg till1994:308 om pen-

sionärer;
kommunalt bostadstillägg till handikappade;
bostadsbidrag i lagen 1988:786 bostadsbidragsom avses om

och lagen 1993:737 bostadsbidrag;om
bidrag enligt lagen bidrag vid adoption1988:1463 ut-om av

ländska barn;
bidrag enligt lagen 1992: 148 särskilt bidrag till ensamståen-om

de med barn;
ersättning fastställts allmän domstol eller utgått all-som av av

medel till den det skett yrkesmässigt inställtmänna utan attsom - -
sig inför ellerdomstol myndighet, ersättningenannan om avser rese-
ersättning, traktamente eller ersättning för tidsspillan;

förmån fri till eller från anställningsintervju eller kost-av resa
nadsersättning för sådan till den del förmånen eller ersättningenresa

inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländeravser resa
eller EES-ländema och, såvitt gäller ersättningen, till den del den
inte överstiger faktiska resekostnader och vid körning med bilegen
inte överstiger kostnaderdet avdrag medges för för medsom resor

bil enligt den schablon punkt anvisningarnai 4egen som anges av
till 33

hittelön ersättning till den i särskilt fall räddatsamt som person
eller egendom i fara eller bidragit avslöjandetill eller gripande av

begått brott;person som
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blod eller moders-sedvanlig ersättning till den lämnat organ,som
mjölk;

hänför sig till anställning eller uppdrag ochtävlingsvinst intesom
likställd ersättning,fonn kontant eller därmedutgår i änannansom

eller värdet inte överstiger 0,03vinsten minnesföremålom avser
basbelopp till hundratal kronor;avrundat närmaste

arbetsgivareför utgift eller kostnadsådan gottgörelse som upp-
medel, för vilka avdrag icke medgivitsburit från personalstiftelse ur

medel finnas i stiftelsen;vid taxering, vid första tillfälle dylika
från pensionsstiftelse, tillarbetsgivare uppburitgottgörelse som

andra medel för lämna gottgörelsenden del stiftelsen änägt att
stiftelsen;åtnjutits vid avsättning tillsådana för vilka avdrag icke

växande bär ochintäkter försäljning vilt samtsvamparav av
till den del intäkternaskattskyldige själv plockatkottar den un-som

inte kan hän-överstiger kronor ochder beskattningsår inte 5 000ett
lön eller lik-rörelse eller tillföras till näringsverksamhet utgörsom

nande förmån;
arvsskatt och gåvoskatt,enligt lagen 1941:41661 §ränta om

och prisregleringsav-punktskatterkap. 13 § lagen 1984:1515 om
inskrivningsmyn-stämpelskatt vidgifter, § lagen 1984:40440 om

ocheller kap. 2 12-14 §§digheter, tullagen 1994:1550 1933 §
skattebetalningslagen 1997:483;

enligt bestämmel-enligt bestämmel- räntaränta somsom
§ och lagen§ och lagen i 6 kap. 2 1 2i kap. 233 3 4 sernaserna
självdeklarationsjälvdeklaration 1998:0001990:325 omom

kontrolluppgifter inte redo-ochoch kontrolluppgifter inte redo-
kontrolluppgift sådani kontrolluppgift sådan visas ivisas omom

underunder för den skattskyldigeför den skattskyldigeränta ränta
beskattningsår sammanlagtbeskattningsår sammanlagtett ett

inte uppgår till 500 kronor;inte uppgår till 500 kronor;

bostadsbi-stycket lagenenligt tredje 1993:73722 §ränta om
drag;

enligt mervärdesskattelagenvad utgående skattutgörsom
1994:200.

inkomstredovis-har räknats med vidmervärdesskatt ändåOm
sådan speci-den betalats tillningen skatten, staten, som enomanses

inkomsttaxeringen enligt den-ell för vilken avdrag medges vidskatt
och förbelopp har fallit bort,lag. Till följd detta utgör somna av

inkomsttaxeringen skattepliktig intäktvilket medgetts vidavdrag
,

inkomsttaxeringen.vid
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Beträffande ersättning utfaller grund avtalsgruppsjukför-som av
säkring gäller särskilda bestämmelser i 32 § och punkt3 12a mom.

anvisningarna till 22av
Se vidare anvisningarna

till 22 §
15.2 Sådan gottgörelse för utgift eller kostnad, arbetsgivaresom

frånuppburit pensions- eller personalstiftelse, räknas intäkt,som om
avdrag för avsättning till stiftelsen medgetts.

Vederlag, arbetsgivare erhållit för han övertagitatt ansvaretsom
för pensionsutfästelse i samband med Övertagande näringsverk-av
samhet räknas intäkt.som

Redovisar arbetsgivare enligt Redovisar arbetsgivare enligt
lagen 1967:53 l tryggande lagen 1967:531 tryggandeom om

pensionsutfástelse pensionsutfástelseav m. m. pen- av m. m. pen-
sionsskuld under rubriken Avsatt sionsskuld under rubriken Avsatt
till pensioner i sin balansräk- till pensioner i sin balansräk-
ning, skall han enligt kap. §2 23 ning, skall han, under den sär-
lagen självdekla-1990:325 skilda underrubriken Avdrags-om

och kontrolluppgifter, gillaration pensionsåtaganden, redovi-un-
der den särskilda underrubriken vad sådanasa som avser pen-
Avdragsgilla pensionsåtaganden, sionsåtaganden för vilkas erläg-
redovisa vad sådana gande avdragsrätt föreliggersom avser en-
pensionsåtaganden för vilkas ligt punkt jämfört20 d meder-
läggande avdragsrätt föreligger punkt 20 anvisningarna tillave

Ärenligt punkt d jämfört med20 23 denna lag. vad§ så-som
punkt 20 anvisningarna till lunda skall redovisas mindre äne av

Är23 § denna lag. vad så- motsvarande belopp vid utgång-som
lunda skall redovisas mindre föregående beskattningsår,än en av
motsvarande belopp vid utgång- räknas skillnaden intäkt.som

föregående beskattningsår, Finns disponibla pensionsmedelen av
räknas skillnaden intäkt. vid utgången beskattnings-som av
Finns disponibla pensionsmedel året, får nyssnämnda intäkt dock
vid utgången beskattnings- beräknas lägst tillav summan av
året, får nyssnämnda intäkt dock avdragsgill avsättning under året
beräknas lägst till till pensionsstiftelse ochsumman av av-
avdragsgill avsättning under året dragsgill avgift under året för
till pensionsstiftelse och pensionsförsäkring varvid dockav- -
dragsgill avgift under året för beaktas endast avsättning eller
pensionsförsäkring varvid dock avgift avseende pensionsåtagan--
beaktas endast avsättning eller redovisasden under särskildsom
avgift avseende pensionsåtagan- underrubrik tiondelsamt en av-
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pensionsmedel viddisponiblasärskildredovisas underden som
föregåendeutgångentiondelunderrubrik närmastsamt avaven-

disponib-beskattningsår. Räknaspensionsmedel viddisponibla ut-
pensionsmedel intäktföregåendegången nämiast som en-av

Föregående punkt,disponib- ligtbeskattningsår. Räknas närmast
vadminskningarskallpensionsmedel intäkt avsenareen-som

särskildredovisas underföregående punkt,ligt närmast un-som
motsvarande vadvad derrubrikminskningarskall somavsenare

till beskattningsålunda tagitsunder särskildredovisas un-som
intäkt.icke räknasmotsvarande vadderrubrik somsom

beskattningsålunda tagits till
intäkt.icke räknas som

disponiblaverksamhet, räknasmed sinUpphör arbetsgivare pen-
verksamhetendådet beskattningsårsionsmedel intäkt upp-som

efter arbets-skiftas dödsbolikvidation ellerarbetsgivare ihörde. Går
intäkt för det beskatt-pensionsmedeldisponiblagivare, räknas som

skiftet ägdefattades ellerlikvidationningsår då beslutet rum.om
redovisas För be-vadpensionsmedelMed disponibla avses som

förmögen-underrubrik jämtesärskildingång underskattningsårets
pensionsåtagandendepensionsstiftelse,heten i tryggar somsom

beskattningsårets utgångunderrubrik, vidsärskildredovisas under
beskattningsåretsvidpensionsreservminskat med arbetsgivarens ut-

detpensionsåtagande i den månför sådantgång är tryggat genom
kvarståendetidpunktvid sistnämndapensionsförsäkring jämte

icke åtnjutits.vid avsättningenför vilka avdragmedel i stiftelsen
enligt de grunderskall härvid beräknasStiftelsens förmögenhet som

förmögenhet enligt lagenstiftelsesvid beräkninggäller av
pensionsmedelDisponiblaförmögenhetsskatt.statlig1947:577 om

vadbeloppicke till högreskall dock än motsvararupptagas somsom
underrubrik.under särskildbeskattningsårets ingångredovisas för

m123 §
d Redovisar arbetsgivareRedovisar arbetsgivare 2020

1967:531enligt lagenenligt lagen 1967:531 tryg-tryg- omom
pensionsutfästelsepensionsutfästelse gandegande m.avm.av

rubrikenpensionsskuld underpensionsskuld under rubriken m.m.
balans-pensioner i sinbalans- tillpensioner i sin AvsatttillAvsatt

skallräkning och vadenligträkning och vad ärär somsom
särskildaunder denredovisas§ lagen 1990:325kap.2 23 om

Avdragsgillakontroll- underrubrikenochsjälvdeklaration pen-
såda-ochsionsåtagandenredovisas underuppgifter skall avser
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den särskilda underrubriken pensionsåtaganden för vilkasna
Avdragsgilla pensionsåtaganden tryggande avdragsrätt föreligger
och sådana pensionsåta- enligt bestämmelserna i störreavser e
ganden för vilkas tryggande motsvarande belopp vidän ut-av-
dragsrätt föreligger enligt be- gången föregående beskatt-av
stämmelserna i ningsår, får han avdrag för skill-större än mot-e

beloppsvarande vid utgången naden mellan de båda beloppen.av
föregående beskattningsår, får
han avdrag för skillnaden mellan
de båda beloppen.

33§
momf Avdrag för2 kostna- 2 Avdrag för kostnadermom.

der i punkt 4 i punkt anvis-4som avses av an- som avses av
visningarna får endast till ningarna får endast till dengöras göras
den del kostnaderna överstiger del kostnaderna överstiger 6 000
6 000 kronor och för övriga kronor och för övriga kostnader
kostnader till den del kostnader- till den del kostnaderna översti-

överstiger 000 kronor. Vad1 3 000 kronor. Vad sagtsna ger nu
gäller dock inte i fråga gäller dock inte i fråga kost-sagtsnu om

kostnader i nader i1 tredjelom som avses som avses mom.
tredje stycket, punkterna stycket, punkterna 3-3c och 7mom. av

3-3c och anvisningarna7 anvisningarna fardkostnadsamtav
fárdkostnad för i tjäns- för i tjänsten.samt resa resa

ten.

lag träder i kraftDenna den januaril 2000 och tillämpas första
gången vid års taxering.2000

l Senaste lydelse 1997:507.
2 Senaste lydelse 1990:650.
3 Senaste lydelse 1996:651.
4 Senaste lydelse 1994:1855.



1998: 12SOUörfattningsförslag58 F

i 1951:763ändring lagenlagFörslag till3 omom
inkomstackumuleradinkomstskattstatlig

in-statlig1951:763lagenföreskrivs 4 §Härigenom att om
inkomst lydelse.ha följandeskallackumuleradkomstskatt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4
Skattskyldig får ansökaansökafårskattskyldig omom

frå-enligtskatteberäkning 1 Ifrå-enligtskatteberäkning 1 I
och beslutsådan ansökanoch beslutsådan ansökan ga omomga

gäller bestäm-i anledning däravbestäm-därav gälleri anledning
1998:000melsema i lagen1990:325melsema i lagen omom

kontroll-ochsjälvdeklarationkontroll-ochsjälvdeklaration
taxeringslagenuppgiftertaxeringslagenuppgifter samtsamt

följerinteföljer 1990:324,inte1990:324, annatannat omom
denna lag.lag.denna avav

anvisningarna.vidareSeanvisningarna.vidareSe

förstaoch tillämpasjanuari 2000i kraft denträder 1lagDenna
taxering.årsvid 2000gången

1 rubrik 1990:1431.lydelse lagensSenaste av
2 1990:343.lydelseSenaste
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i Förslag4 till lag ändring i skogskontolagenom

1954:142

Härigenom föreskrivs i fråga skogskontolagen 1421954:om
dels skall9 upphöra gälla,att atta
dels 5 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§2
Uppskov medges endast Uppskov medges endastom om

de ifrågavarande medlen har be- de ifrågavarande medlen har be-
talats till banken den talats in till banken densenast senast
dag den skattskyldige enligt dag den skattskyldige enligtsom som
lagen 1990:325 självdekla- lagen 1998:000 självdekla-om om
ration och kontrolluppgifter skall ration och kontrolluppgifter skall
avlämna särskild självdeklara- avlämna självdeklaration.
UOII.

Har den skattskyldige yrkat uppskov för insättning skogskonto
med stöd bestämmelserna i 1 § fjärde stycket skall de medel,av som
betalats skogsskadekontot, inbetalade på skogskonto denanses
dag då betalningen skogsskadekontotpå gjordes. frågaI medelom

skogsskadekonto inte tagits yrkandet uppskov förnärutsom om
insättning skogskontot kom till Skattemyndigheten, gäller vad

dock endast den skattskyldige förtsagts medlenövernu om
Överföringskogsskadekontot till skogskonto. har skettsom senare

tio år efter ingången detän år då medlen enligt första stycketav
skall ha betalats beaktas inte.senast

lagDenna träder i kraft den juli1 1999 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering.

Lagen omtryckt 1982:325. lydelseSenaste lagens rubrik 1975:263.av
2 Senaste lydelse 1994:490.
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1959:551i lagenändringtill lagFörslag5 omom

enligt lageninkomstpensionsgrundandeberäkning av

försäkringallmän811962:3 om

beräkning1959:551lagen3 §föreskrivsHärigenom att avom
allmän1962:381lagenenligtinkomstpensionsgrundande om

försäkring lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3
föranställning,Inkomst av

försäkradedenvilken inte är
enligtrikethärskattskyldig i

kommunalskattelagen
anställ-inkomst1928:370, av

försäkradevilken denförning,
enligt lagenskattskyldigär

särskild inkomst-1991 .586 om
utomlands bosattaförskatt samt

vilkenanställning förinkomst av
skattskyldigförsäkradeden är

1991:591lagenenligt sär-om
utomlandsförinkomstskattskild

för vil-mfl. ochbosatta artister
sociallagstiftningsvenskken om
enligtskall gällatrygghet

bestämmasskallEES-avtalet
uppgiftsärskildledningmed av

Sådanarbetsgivaren.från upp-
den 31 januarigift skall senast

det år,efter in-året näst som
dentillavlämnaskomsten avser,

kap.3myndighet, isom avses
själv-1990:325§ lagen58 om

kontrolluppgif-ochdeklaration
denskalluppgiftenIter. anges

fullständigaförsäkrades namn,
be-adressfödelsetid och samt

lönenutbetaladedenloppet av
tid-och deneller ersättningen

Vidaredennarymd avser.som
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skall uppgiften deni anges, om
försäkrade fått skattepliktiga
naturaförmåner. Ett exemplar av
uppgiften skall tidinom som

arbetsgivarensagts sän-nyss av
das till den försäkrade.

Med arbetsgivare förstås vid tillämpningen denna lag denävenav
utgivit bidrag i kap.l förstal 2 § stycket lagenmsom som avses

1962:381 allmän försäkring.om

Denna lag träder i kraft den januari1 2000 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering.

Lagen omtryckt 1976:1015. Senaste lydelse lagens rubrik 1976:1015.av
2 Senaste lydelse 1994:1864.
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kupongskattelagenändring itill lagFörslag6 om

1970:624

kupongskattelagenoch14 17föreskrivsHärigenom att
följande lydelse.skall ha1970:624

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

14§2
för elleraktie- DenuppgiftNär an-egensomom

utdelningräkning§kap. 28enligt 3utdelning mottarnans
aktiebolagaktiesjälvdek- på intei ärlagen 1990:325 somom

tillavstämningsbolag skallkontrolluppgzfteroch ut-laration
ochhederbetalarenuppgiftslämnaren samveteskallavges,

for-fastställtenligtblankettblankett påochheder samvete
ledningtillfrågormulär besvaraformulär besvarafastställtenligt

utdel-denbedömandeförför bedöm-ledningfrågor till om
skattskyldig.ningsberättigadeutdelnings-den ärande om

ÄrÄr däravsådanaskattskyldig.berättigade attär svaren
denframgåruppenbarligendäravsådana attatt uppen-svaren

ickeutdelningsberättigadeutdel- ärdenframgårbarligen att
utdelningen,förskattskyldigskatt-ningsberättigade icke är

utdelning-förkupongskattskall skallutdelningen,skyldig för
utbetalningen.innehållas vidutdelningen in-förkupongskatt en

utdelningenutbetalarutbetalningen. Den Denvidnehållas som
erkännande ku-tecknaskall skallutdelningen attutbetalarsom

till-innehållits ochpongskattenerkännande kupong-teckna att
erkän-uppgiftslämnarenställatillställaochinnehållitsskatten

nandet.erkännandet.uppgiftslämnaren

in-skyldigfår medge den,Beskattningsmyndigheten är attsom
skatt-bedömakunnaförutsättesochkupongskattnehålla omsom

skattskyldigheti det fallföreligger,enligt §skyldighet 4 att upp-
kupongskattutdelningutbetalaföreliggerickeenbarligen attutan

till så-anledningfrågorna skulleinnehålles, även gesvarenom
innehållande.dant

alltidkupongskattutlandet skallutdelning iutbetalningVid av
innehållas.
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17§3
Blanketter med uppgift Blanketter med uppgiftom om

utdelning, lämnas enligt utdelning, lämnas enligtsom som
15 skall ordnade enligt 3 skall15 ordnade kom-vara vara
kap. §58 tredje stycket lagen efter utdelningsmottaga-munvis
1990:325 självdeklaration kommun. Vilken hemorts-om rens
och kontrolluppgifter. Blanket- kommun kontrolluppgifterna av-

vid vilkas avgivande ku-ter, skall tydligt utmärkt.ser vara
pongskatt innehållits, skall dock Blanketter, vid vilkas avgivande

skilda från övriga blanket- kupongskatt innehållits, skallvara
och sammanlagda beloppet dockter, skilda från övrigavara

den utdelning uppgifterna i blanketter, och sammanlagdaav
dessa blanketter skall beloppet den utdelningavser an- av upp-

särskilt. gifterna i dessa blanketterges avser
skall särskilt.anges

Senast den 31 januari varje år skall de blanketter inämnssom
första stycket och gäller det årets taxering beskattnings-som av
myndigheten tillställas Skattemyndigheten i det län, där den som av-

med uppgiften enligt kommunalskattelagen 1928:370 har sinses
hemortskommun.

lagDenna träder i kraft den januari1 2000 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering.

l Senaste lydelse lagens rubrik 1974:996.av
2 Senaste lydelse 1993:463.
3 Senaste lydelse 1993:463.
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aktiebolagslagenändring itill lagFörslag7 om

1975:1385

aktiebolagslagenkap. 10 §föreskrivs 10Härigenom att
1975:1385 lydelse.skall följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

10 kap.
10

revisionsberättelseräkenskapsårskall för varjeRevisorerna avge
styrel-till bolagetsskall överlämnasBerättelsentill bolagsstämman.

bolagsstämma.före ordinarieveckortvåsenastse
huruvida års-uttalande,innehållaskallRevisionsberättelsen ett
tillämplig lagmedöverensstämmelseiredovisningen har upprättats

sådanainte lämnatsårsredovisningeniårsredovisning. Har upp-om
årsredovisning,tillämplig lagenligtskall lämnaslysningar omsom

behövligalämnadet kan ske,och,dettaskall revisorerna omange
sin berättelse.upplysningar i

för-åtgärd ellerfunnitgranskning harvid sinrevisorernaOm att
styrelse-liggerersättningsskyldighet,föranledakansummelse, som

styrelseledamottill last ellerdirektörverkställandeellerledamot att
med dennai stridhandlatdirektörverkställandeeller sättannat

skall detbolagsordningenårsredovisning ellertillämplig laglag, om
innehållaskallRevisionsberättelsenberättelsen. ävenanmärkas i
och verk-styrelseledamöternaansvarsfrihet förangåendeuttalande

med-i berättelseni övrigtkanRevisorernadirektör.ställande även
kännedom.aktieägamastillönskar bringadedela upplysningar som

funnitrevisorernaanmärkasrevisionsberättelsen skall ocksåI om
skyldighetsinhar fullgjortbolaget inteatt

1997:483,skattebetalningslagenskatteavdrag enligtgöraatt
skattebetal-kap. 2 §enligt 3for registreringanmäla sigatt

ningslagen,
skattedeklarationlämnaskattedeklarationlämna attatt

skatte-eller 10 §kap. 9skatte- enligt 10eller 10 §enligt kap. 910
eller deklarationbetalningslagenbetalningslagen, eller

lagen§kap. 1enligt 2
ochpunktskatter1984:151 om

prisregleringsavgifter,
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i tid betala4. skatter i tid betala skatterrättatt rättatt
och avgifter omfattas och avgifter omfattassom av som av
1 kap. och skattebetal-1 2 kap.1 1 och 2 skattebetal-
nings lagen. ningslagen eller kap. § lagenI 1

punktskatter och prisregle-om
ringsavgifter.

Om revisionsberättelsen inne- Om revisionsberättelsen inne-
håller anmärkning bola- håller upplysning, uttalande ellerattom

har fullgjort skyldighet anmärkning enligt andra-fjärdeinteget
fjärde stycket 1-4, styckena skall revisorernai genastsom avses

skall revisorerna sända in sända kopia revisions-genast en av
avskrift revisionsberättel- berättelsen till skattemyndighe-en av
till skattemyndigheten. Revisionsberättelsen skallten.sen

sändas den endastinte in in-om
nehåller uttalande årsredo-att

har enligtvisningen uppgjorts
aktiebolagslagen, styrelsele-att
damöter och verkställande di-
rektör bör beviljas ansvarsfrihet
eller uttalande i sjättesom avses
stycket.

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteck-
ning enligt 12 kap. 9 § skyldighet därtill förelegat ochupprättats när
särskilt uttalande angående fastställandet balansräkningen ochav
resultaträkningen angående det förvaltningsberättelseni fast-samt
ställda förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust.

I moderbolag skall revisor särskild revisionsberättelseavge en
beträffande koncernen. Bestämmelserna i första-tredje och sjätte
styckena motsvarande tillämpning.äger

Om anmälan har gjorts enligt § tredje och femte5 stycket, skall
revisor till revisionsberättelsen foga avskrift anmälningen.av

Denna lag träder i kraft den juli och tillämpas första1 1999
gången revisionsberättelse skall för det räkenskapsårnär upprättas

taxeringsår 2000.som avser
1Lagen omtryckt 1993:150.
2 Senaste lydelse 1997:519.

18-04553
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1979:611lagenändring ilagtillFörslag8 omom

upphovsmannakonto

upphovsman-1979:61 l2 § lagenföreskrivsHärigenom att om
lydelse.följandeskall hanakonto

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2§I
förmedges endastUppskovförendastmedgesUppskov

upphovsmannaintäk-deldenupphovsmannaintäk-delden avav
kronor,10 000dock lägstkronor,lägst 10 000dock ten,ten,
särskiltinbetalats påharsärskiltinbetalatshar somsom

upphovsmanna-bankikontoupphovsmanna-i bankkonto
medföra tillFörtill konto. rättmedföra attkonto. För rättatt

hainbetalningskalluppskovinbetalning haskalluppskov
dendag dådengjortsdendag dåden senastgjorts senast

kap. 2 §enligt 2skattskyldigekap. 28, 32enligt 2skattskyldige
stycket§ förstakap. 1131990:325lageneller 33 § samtom

1998:000§och lagen2kontrol-ochsjälvdeklaration om
kontrol-ochsjälvdeklarationavlämnatskall haluppgifter sär-

avlämnatskall haluppgifterbe-för detsjälvdeklarationskild
beskatt-för detsjälvdeklarationinbetalningenskattningsår som

inbetalningenningsår avser.somavser.

ochsparbankaffärsbank,riksbanken,denna lagbank iMed avses
medlemsbank.

skall tillämpasochjanuari 2000kraft den 1träder ilagDenna
taxering.årsvid 2000gångenförsta

1995:1583.lydelseSenaste
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Förslag9 till lag ändring i fastighetstaxeringsla-om

1979:1152gen

Härigenom föreskrivs kap.18 16 fastighetstaxeringslagen§att
l979:1152 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.
16

Bestämmelserna i 3 kap. 17 § taxeringslagen 1990:324 gäller
i tillämpliga delar i fråga uppgifter i fastighetsdeklarationer ochom
andra handlingar, enligt bestämmelserna i denna lag harsom av-
lämnats till ledning för fastighetstaxering eller eller förupprättats
granskning omhändertagits myndighet vid taxeringskontroll.av en

Bestämmelserna i kap.4 13 § Bestämmelserna i kap.15
omisjälvdekla-lagen 1990:325 lagen11 § 1998:000 själv-om

ration och kontrolluppgifter till- deklaration och kontrolluppgifter
lämpas handlingar tillämpas på handlingarsom avses som av-
i första stycket. i första stycket.ses

lagDenna träder i kraft den januaril 2000 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering.

Lagen omtryckt 1983:143.
Z Senaste lydelse 1990:379.
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skatteregisterlageniändringtill lagFörslag10 om

1980:343

skatteregisterlagenoch 10föreskrivs 7Härigenom att
lydelse.följande1980:343 skall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7§2

uppgifterdefår,juridisk utöverochfysisk angesFör somperson
uppgifter.följandeinnehållaskatteregistretcentraladetoch 6 §§,i 5

uppgifterSådana ägar-uppgifterSådana ägar- omom
fåmansföretag,iförhållandenafåmansföretag,iförhållandena

§ 12enligt 3företag12enligt 3 §företag mom.asommom.asom
1947:576lagenstyckettredje1947:576lagenstyckettredje

skall be-inkomstskattstatligskallinkomstskattstatlig omom
fâ-fåmansföretag,handlasfåmansföretag,behandlas somsom

dot-ochhandelsbolagochhandelsbolag mansägtfåmansägt
kap. 7i 3terföretagkap.i 2dotterföretag avsessomavsessom

1998:000lagen§§och 8själv-1990:325lagen om16 § om
kontrol-ochsjälvdeklarationkontrolluppgif-ochdeklaration

företags-uppgiftluppgifter,iföretagsledareuppgift omter, om
företagdessailedare samtuppgiftföretag, upp-dessa samt om

bolagenkeltidelägaregiftochbolagenkeltidelägare part- om
partrederi.ochrederi.

ellerbesökverkställtrevision,avslutadangåendeUppgifter
1990:324taxeringslagenkap. §enligt 3 7Sammanträffandeannat

sådanvarje1997:483. Förskattebetalningslagenkap. 6 §eller 14
myndighetsskatteslag,beskattningsperiod,tid,fåråtgärd art,anges

skattförunderlagellerskattändringarbeloppsmässigabeslut avom
bokföringsskyl-huruvidauppgiftåtgärdenanledningmed samtav

fullgjorts.hardighet
uppgiftskatt,betalaskyldighetregistrering attUppgift avom

beslutuppgifterskatt,preliminärskattsedelinnehav omavom
be-förskälenangivandemedF-skattsedelåterkallelse avavom

skattebe-enligtskattbestämmaförbehövsuppgifterslutet, attsom
särskild inkomst-1991:586lagen1997:483,talningslagen om

nedsättning1990:912lagenbosatta,utomlandsför avskatt om
be-1951:763och lagenmervärdesskattelagensocialavgifter, om

inkomstackumuleradpå samtinkomstskattstatligräkning av
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uppgifter redovisning, inbetalning och återbetalning sådanaom av
skatter eller avgifter.

4. Uppgift maskinellt framställt förslag till beslut be-om om
skattning.

Uppgift ansökan anstånd med lämna deklaration,attom om
uppgift beslut anstånd med lämna deklaration och medattom om att
betala skatt, dock skälen för ansökningarna eller besluten, samt
uppgift laga förfall föreligger för underlåtenhet fullgöraatt attom
deklarationsskyldighet.

Administrativa och tekniska uppgifter behövs för beskatt-som
ningen.

Uppgifter skall läm- Uppgifter skall läm-som som
i förenklad självdeklaration, i allmän eller särskild själv-nas nas

särskild självdeklaration enligt deklaration uppgiftersamt som
kap.2 § första10 stycket punk- skall lämnas enligt kap.4 1 §

och2-4 andra stycket la- lagen 1998:000 självdekla-terna om
självdeklaration och ration och kontrolluppgifter.gen om

kontrolluppgifter uppgiftersamt
skall lämnas enligt 2 kap.som
lagen25 § självdeklarationom

och kontrolluppgifter.

Uppgift beslut beskattning, dock skälen för beslutetom om
och uppgift utmätning enligt 18 kap. 9 § skattebetalningslagen.om

Uppgift fordran registrerats hos kronofog-att motom personen
demyndighet, uppgift indrivningsresultat, uppgift attom om en

ålagts betalningsskyldighet i egenskap bolagsman ellerperson av
företrädare för juridisk uppgift beslut skuldsane-en person, om om
ring, ackord, likvidation eller konkurs uppgift betalningsin-samt om
ställelse.

10. Uppgift antal anställda och de anställdasom personnummer.
1 Uppgift telefonnummer, särskild adress för skattsedels-om

försändelse adress och telefonnummer för ombud.samt namn,
12. Uppgift från kontrollupp- 12. Uppgift från

gift enligt 3 kap. lagen kontrolluppgifta enligtsom om som
självdeklaration och kontrol- lagen självdeklaration ochom
luppgifter skall lämnas fö- kontrolluppgifter skall lämnasutan
reläggande från sådan föreläggande,samt sär- utan
skild uppgift §3 b kontrolluppgifti enligtsom avses som
lagen 1959:551 beräkning lagen självdeklaration ochom om

pensionsgrundande inkomst kontrolluppgifter skall lämnasav
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avRiksskatte-efter föreläggandeall-enligt lagen 1962:381 om
bemyndigandeefterverket, ellerförsäkring.män

skattemyndighet,verket, avav
för namngivna personer,

granskatshandlingc som
enligtvid taxeringsrevision

§ andra stycketkap. 83 taxe-
beslu-därringslagen revisionen

Riksskatteverket, eller ef-tats av
bemyndigande verket,ter avav

skattemyndighet.

basvärde, delvärde,köpeskilling,Uppgift beteckning,13. om
fångbeskattningsnatur,delvärde,taxeringsvärde, omräknat typ av

eller innehasför fastighettidpunkt för fångetoch ägs av per-som
övrigaflera ochfastigheten harandelens storlek ägareomsonen,

fastighetsskattberäkning statligföruppgifter behövs samtavsom
fastighet.bostad påför värderinguppgift behövs avsom

pågående revisionplanerad ellertid och förUppgift14. artom
dennaoch skatteslagbeskattningsperiod samtsamt avsersom

Sammanträffande enligtbesök elleruppgift tid för planerat annatom
skattebetalningslagen.taxeringslagen eller 14 kap. 6 §kap. §3 7

postgiro- och bankgironummer,Uppgift är15. personenomom
postgiroför bank- ellerfullmakt lämnatsnäringsidkare attsamt, om

för fullmaktenkonto, datumskatteåterbetalning på samtettta emot
ochkontots typ.nummer

uppburitskattskyldigeantal dagar för vilka denUppgift16. om
kommunalskat-anvisningarna till 49 §enligt punktsjöinkomst 1 av

telagen 1928:370.
näringsverksamhet.omsättning iUppgift17. om

bruttovinstberäkning,Uppgifter angående resultat18. annanav
ochskönsmässig beräkningliknande,relationstal ellerberäkning av

levnads-förfogande förbeskattningsåret stått tillbelopp undersom
kostnader.

fordoninnehavUppgift från centrala bilregistret19. samtavom
årsmodellmärke, ochfordonets registreringsnummer, samttypom
1979:561yrkestrafiklagen 1988:263 och lagentillstånd enligt om

biluthyrning.
for fackforeningsav-beräkning skattereduktionUppgift för20. av

1993:672andra styckena lagenenligt första ochgift, uppgifter 6 §
bostadshus,byggnadsarbeteför utgifter förskattereduktionom

för risk-skattereduktion1623uppgifter enligt § lagen 1995:7 om
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kapitalinvesteringar, uppgifter enligt 6 första§ och andra styckena
lagen 1996:725 skattereduktion för utgifter för byggnadsarbeteom
på bostadshus för bestämmande skattereduktion enligt nämndaav
lagar uppgift beslutsamt sådan skattereduktion, uppgifter förom om
bestämmande skattereduktion enligt lagen 1996:1231av om
skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års
taxeringar uppgift beslut sådansamt skattereduktion.om om

21. Uppgift bosättningsland och tidpunkt för byteom av
bosättningsland.

22. Uppgifter antal årsan- 22. Uppgifter antal årsan-om om
ställda i koncern i fall ställda i koncern i fallen som en som

i kap.2 16 lagen§ 3 kap.avses 7 § lagenom avses om
självdeklaration och kontrol- självdeklaration och kontrol-
luppgifter, totalt respektive i luppgiñer, totalt respektive i
Sverige, koncemomsättning och Sverige, koncemomsättning och
koncembalansomslutning för koncembalansomslutning för
koncemmoderföretag. koncemmoderföretag.

23. Uppgift beteckning avsesersättningsbostad i 11 §om som
lagen 1993:1469 uppskovsavdrag vid byte bostad,om av upp-
skovsavdragets storlek, belopp enligt 10 § nämnda lag skallsom
reducera omkostnadsbeloppet ersättningsbostadensamt, utgörsom

bostad i 11 § andra meningen nämnda lag, föreningensav som avses
eller bolagets organisationsnummer och namn.

24. Uppgift skall lämnas enligt kap.10 17 § första stycketsom 5
och andra stycket 33 § skattebetalningslagen.samt

25. Uppgifter från aktiebolagsregistret styrelseledamöter,om
verkställande direktör, firmatecknare och revisor, styrelsenattom
inte fulltaligär eller årsredovisning inte har lämnatsatt i tid, om
företagsrekonstruktion och fusion uppgifter från handels-samt och
föreningsregistret finnatecknare, revisor och företagsrekonstruk-om
tion.

26. Uppgifter från Alkoholinspektionen tillstånd enligtom
alkohollagen 1994: 1738 och omsättning enligtom restaurang-
rapport.

27. Uppgifter från länsarbetsnärnnder beslut arbetsmark-om om
nadspolitiska åtgärder utbetalt belopp och datumsamt för utbetal-
ningen.

28. Uppgifter från Generaltullstyrelsen debiterad mervärdes-om
skatt vid import, exportvärden, antal import- och exporttillfällen

de tidsperiodersamt uppgifternasom avser.
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försäkringRiksförsäkringsverketUppgifter från mot29. om
organisations- ellerarbetsgivarenssåvittför sjuklönkostnader avser

börjatförsäkringendatum dålönesumma,beräknadpersonnummer,
sjukpenning-lönesummaförändringoch datum förgälla samt omav

den försäk-såvittförvärvsarbeteinkomstgrundande annat avserav
inkomstanmälan.föroch datumrades personnummer

10
fårskatteregistretcentralauppgifter i dettillTerminalåtkomst

utsträckningoch i deni §ändamål 1endast för definnas som anges
styckena.femtei andrai övrigt som anges -

i f°arSkattemyndigheten länetfåri länetSkattemyndigheten
uppgiftertilltenninalâtkomstuppgifter hatilltenninalâtkomstha

§ 1-6,i och 6 §§, 751-6,i och §§, 7 §5 6 avsessomavsessom
frågaidock endastendast i frågadock upp-omom upp-

enligt 3skall lämnasgifterenligtskall lämnasgifter somsom
1998:000lagenkap. 6 §1990:325lagen2 kap. 19 § om

kontrol-ochsjälvdeklarationoch kon-självdeklarationom
17, 2213-15,luppgifter,trolluppgiñer, 13-15, 17, 22

uppgifter därut-dedärut- och 25uppgifteroch de25 samtsamt
utfárdandeförbehövsutfärdandeförbehövs överöver somsom

dubblettskatt-ochskattsedeldubblettskatt-skattsedel och avav
får haSkattemyndighetensedel.får haSkattemyndighetensedel.
övrigaockså tilltenninalâtkomsttill övrigaocksåtenninalâtkomst

i de,7 §uppgifterde,iuppgifter 7 § omsom avsesomsom avses
beskatt-ellerpågåendeförbeskatt-pågående ellerför annatannat

ellertill länethänför signingsår,länet ellerhänför sig tillningsår,
beskattasskattskyldigbeskattasskattskyldig somavsersomavser

skattemyndig-fårVidarei länet.skattemyndig-Vidare fåri länet.
tilltenninalâtkomsthatill hetentenninalâtkomsthaheten

inför ochbehövsuppgifterinför ochuppgifter behövs somsom
utsträckningdenrevision iutsträckning vidvid revision den

föreskriver.regeringenföreskriver.regeringen

uppgiftertilltenninalâtkomstfår haRiksskatteverket avsessom
i5-7§§.

enligtuppgiftertilltenninalâtkomstfår haKronofogdemyndighet
regioni denKronofogdemyndighetoch3 4.och 6 7 §5 samt

ha sådanfår vidareåtgärderexekutivaregistrerat förmåldär ärett
och 13. Ter-12uppgifter enligt §7terrninalåtkomst i fråga om

hosgäldenärregistreraddenfårminalåtkomsten är somavse som
ellergäldenäreneller make tillkronofogdemyndighet annan som
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fårenligtuppgifter 7 § 1frågagäldenären. Imedsambeskattas om
fåmansföretagidelägareockså denterminalåtkomsten ärsomavse

delägare.meningeni tredjedär någon äravsessom
behörigframgår218/92EEGförordningrådetsAv att myn-nr
uppgiftertillterrninalåtkomstEU-land får ha rö-dighet i ett annat

mervärdesskatt.rande

Äldre bestämmelserjanuarikraft den 2000.träder i 1lagDenna
hänför sig tillförhållandenfortfarande i frågadockgäller somom

dag.tid före denna

omtryckt 1983:143.Lagen
Z 1997:524.lydelseSenaste
3 1997:354.lydelseSenaste
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Förslag till lagll ändring i lagen 1980:1103om

årsredovisning i vissa företagom m.m.

Härigenom föreskrivs kap. lagen4 10 § 1980:1103 års-att om
redovisning i vissa företag skall ha följande lydelse.m.m

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
§lO

Revisorn skall för varje räkenskapsår revisionsberättelse tillavge
den årsredovisningsskyldige. Berättelsen skall överlämnas till den

för förvaltningen företagets angelägenheter femsenastsom svarar av
och halv månader efter räkenskapsårets utgång.en

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvidaett
årsredovisningen har enligt denna ilag eller, förekom-upprättats
mande fall, tillämplig årsredovisningslag. Innehåller inte års-annan
redovisningen sådana upplysningar skall lämnas enligt till-som
lämplig lag årsredovisning, skall revisorn detta och lämnaom ange
behövliga upplysningar i sin berättelse, det kan ske.om

revisorn vid sinHar granskning funnit försummel-åtgärd elleratt
kan föranleda ersättningsskyldighet ligger någon ingårse som som

i företagsledningen till last, skall det anmärkas i berättelsen. Revi-
kan i övrigt i berättelsen meddela upplysningar hanävensorn som

önskar bringa till den årsredovisningsskyldiges kännedom.
revisionsberättelsenI skall också anmärkas revisorn funnit attom

företaget inte fullgjorthar sin skyldighet
skatteavdrag enligt skattebetalningslagen 1997:483,göraatt

anmäla försig registrering enligt 3 kap. § skattebetal-2att
ningslagen,

lämna skattedeklaration lämna skattedeklarationatt att
enligt kap. eller10 9 10 § skatte- enligt 10 kap. 9 eller 10 skatte-§
betalningslagen, eller betalningslagen eller deklara-

enligt kap. § lagen2 1tion
1984:151 punktskatter ochom
prisregleringsavgyfter, eller

i tid betala4. skatter i tid betala skatterrättatt rättatt
och avgifter omfattas och avgifter omfattassom av som av

kap.1 och skattebetal-l 2 §§ kap.1 1 och 2 skattebetal-
ningslagen, ningslagen kap.eller § lagen1 1

punktskatter och prisregle-om
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ringsavgifter.

revisionsberättelsen inne-revisionsberättelsen inne- OmOm
upplysning, uttalande ellerföreta- hållerhåller anmärkning attom

andra-fjärdeskyldighet anmärkning enligtinte har fullgjortget
styckena, skall revisorni fjärde stycket 1-4, genastsom avses

kopia revisions-revisorn sända sändaskall genast en aven
skattemyndighe-revisionsberättelsen berättelsen tillavskrift av

skallRevisionsberättelsentill skattemyndigheten. ten.
sändas den endastinte in om

innehåller uttalande styrelse-att
och verkställande di-ledamöter

ansvarsfrihet.rektör bör beviljas

särskild revisionsberätt-moderföretag skall revisornI ett avge en
Härvid skall första-tredje styckenabeträffande koncernen.else

tillämpas.
femte stycket, skallgjorts enligt tredje elleranmälan har 5 §Om

revisionsberättelsen foga avskrift anmälningen.revisor till av

januari och tillämpas förstalag träder i kraft den 20001Denna
räkenskapsårrevisionsberättelse skall för detgången upprättasnär

taxeringsår 2000.som avser

l lydelseSenaste 1997:525
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i lagen 1984:151ändringFörslag till lag12 om

prisregleringsavgifterpunktskatter ochom

och kap.kap. § 9 3 §kap. 10 3 5Härigenom föreskrivs 2att
prisregleringsavgiñer skall haochpunktskatterlagen 1984: 151 om

följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2kap.
§10

kap.Bestämmelsemai 15 1 §Bestämmelserna i kap. 2 §4
självdekla-lagen 1998:000självdekla-lagen 1990:325 omom

kontrolluppgifterration ochkontrolluppgifterochration omom
fullgöra deklara-skalldeklara-skall fullgöra vem somvem som

for omyndiga,tionsskyldighetenomyndiga,tionsskyldigheten för
gäller i till-och andratill- dödsbonandra gäller idödsbon och

delar.lämpligalämpliga delar.

juridiskskattskyldigförUppgift lämnats är personsomensom
det inteskattskyldige,ha lämnats denskall uppen-varomanses av

den skatt-företrädabehörighetuppgiftslämnaren saknadebart attatt
skyldige.

kap.3
5

Beskattningsmyndigheten fårBeskattningsmyndigheten får
kanden ellerkan föreläggaden ellerförelägga ärär somsom

bokföringsskyldigbokföringsskyldig antasantas en-varaen-vara
1976:125bokföringslagenligtbokföringslagen 1976: 125ligt

föra räkenskaperskyldigräkenskaper ellerskyldig föraeller attatt
jordbruksbokföringslagenenligtjordbruksbokföringslagenenligt

eller1979:141eller1979:141 ärär som annanannansom
dödsbojuridiskdödsbojuridisk än attän att personperson

handlinguppgift, visahandling lämnauppgift, visalämna uppupp
kopiaeller lämnakopiaeller lämna överöver avenen av

förbetydelseharrättshandling handlinghandling rör somsom
lagenligt dennabeskattningföreläggs ochmellan den som

kontrolluppgift.vilken han ingåttden med rätt-
kontrolluppgift.shandlingen

meddelas,Föreläggande får om
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kontrolluppgiften har betydelse
för beskattning enligt denna lag.

det finns särskilda skäl får någonOm änäven somannan person
föreläggas lämna kontrolluppgift.i första stycket attavses

anledningföreläggande får förenas med vite det finnsEtt attom
det inte följs.anta att annars

9 kap.
3

utdömande vite Fråga utdömande viteFråga om av om av
länsrätten det där i det län däri län länsrättenprövas prövasav av

be- be-beskattningsmyndigheten beskattningsmyndighetenär är
före-lägen. vite samtidigt före- lägen. vite samtidigtHar Har

lagts med stöd bestämmel- lagts med stöd bestämmel-av en av en
i taxeringslagen i taxeringslagen1990:324 1990:324se se

eller enligt lagen eller enligt lagen1990:325 1998:000om om
självdeklaration och kontrol- självdeklaration och kontrol-

frågan den luppgifter frågan denluppgifter prövas prövasav av
enligt behörig enligtlänsrätt behörig länsrättär ärsom som

falldessa lagar. vite i fall dessa lagar. vite iHar Harannat annat
samtidigt förelagts med stöd samtidigt förelagts med stödav av

och skattebetalnings- denna lag och skattebetalnings-denna lag
prövning- lagen prövning-lagen 1997:483 1997:483görs görs

behörigden länsrätt behörig den länsrättär ärsom en av somen av
enligt sistnämnda lag. enligt sistnämnda lag.

Vid prövning fråga utdömande vite får vitetsävenav en om av
lämplighet bedömas.

lag träder i kraft den januari och tillämpas förstaDenna 1 2000
gången vid års taxering.2000

Senaste lydelse 1990:331.
2 lydelseSenaste 1997:492.
3 lydelseSenaste 1997:492.
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Förslag till lag i13 ändring lagen 1984:533om
arbetsställenummerom m.m.

Härigenom föreskrivs lagen4 § 1984:533 arbetsställe-att om
följandeskall ha lydelse.nummer m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§1
Sådana arbetsgivare Sådana arbetsgivareär ärsom som

skyldiga lämna kontrollupp- skyldiga lämna kontrollupp-att att
gift enligt 3 kap. § lagen gift enligt kap. §§ och5 1-34
1990:325 självdeklaration kap. § första stycket lagen8 5 1om
och kontrolluppgifter skall, självdeklaration1998:000om om
de har tilldelats särskilda och kontrolluppgifter skall,arbets- om
ställenummer, kontrolluppgif- tilldelatsi de har särskilda arbets-

med sådant ställenummer, i kontrolluppgif-ten ett ut-nummer
märka arbetsstället för den med sådantten ett ut-ar- nummer
betstagare kontrolluppgiften märka arbetsstället för denav- ar-

kontrolluppgiftenbetstagareser. av-
ser.

lag träder i kraft den januari och tillämpas förstaDenna 1 2000
gågnen vid 2000 års taxering.

1 lydelseSenaste 1990:392.
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i lagen 1984:947Förslag till lag ändring14 om
vid tillfälligtutländska forskarebeskattning avom

i Sverigearbete

beskattningföreskrivs lagen 1984:947Härigenom 13 §att om
skall ha följandevid tillfälligt arbete i Sverigeutländska forskareav

lydelse.

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

13
kap.kontrolluppgift enligtkontrolluppgift enligt kap. 53 II

självdekla-§ själv- lagen 1998:000lagen 1990:3254 omom
kontrolluppgifter skallkontrolluppgifter ration ochdeklaration och

uppgiftarbetsgivaren lämnaskall arbetsgivaren lämna upp-
ersättning ellersådangift sådan ersättning ävenäven omom

inte skatte-eller förmån inte skat- förmån utgörutgör somsom
grund be-intäkt grund be- pliktig intäkttepliktig avav

i denna lag.i denna lag. stämmelsernastämmelserna

förstaoch tillämpaslag träder i kraft den januari 2000Denna l
vid års taxering.gången 2000

l lydelse 1990:670.Senaste
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Förslag15 till lag ändring i lagen 1984:1052om

statlig fastighetsskattom

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1984:1052 skall ha följandeatt
lydelse.

§2
Skattskyldig till fastighetsskatt till fastigheten ellerär denägaren

enligt kap.1 fastighetstaxeringslagen5 § 1979:l 152 skallsom an-
ägare.ses som

Såvitt gäller sådan privatbostad i 1 § andra stycketsom avses
föreligger skattskyldighet endast för tid under vilken varitägaren
bosatt i Sverige.

det fallI inkomst eller förmögenhetstillgång bestårav som av
sådan privatbostad i andra1 § stycket undantagen frånärsom avses
beskattning i Sverige på grund dubbelbeskattningsavtal, skallav
statlig fastighetsskatt avseende sådan privatbostad inte tas ut.

Fastighetsskatt beräknas för Fastighetsskatt beräknas för
beskattningsår. Omfattar be- beskattningsår. När fastigheten
skattningsåret kortare eller läng- övergår till förreägare ärny

tid tolv månader eller harän skyldig betala fastig-ägarenre att
fastigheten förvärvats eller hetsskatt för tiden fram till till-avyt-

under beskattningsåret, trädesdagen och förtrats ägareny
skall underlaget för fastighets- tiden fr.0.m. tillträdesdagen.
skatten jämkas med hänsyn här- Omfattar beskattningsåret korta-
till. eller längre tid tolv måna-änre

der skall underlaget för fastig-
hetsskatten jämkas med hänsyn
härtill.

Fastighetsskatten beräknas på grundval det taxeringsvärdeav
gäller under beskattningsåret. Gäller olika värden för skilda de-som

lar beskattningsåret beräknas skatten särskilt för varje sådan delav
med motsvarande tillämpning bestämmelserna i fjärde stycket.av

Denna lag träder i kraft den januaril och2000 tillämpas första
gången vid års2000 taxering.

l Senaste lydelse 1996:1402.
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till ändring i lagen 1987:667Förslag lag16 om

ekonomiska föreningarom

ekono-förskrivs kap. lagen 1987:667Härigenom 8 13 §att om
lydelse.miska föreningar skall ha följande

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

8 kap.
§13

skall för varje räkenskapsår revisionsberät-Revisorerna enavge
Berättelsen skall överlämnas till före-telse till föreningsstämman.

före ordinarie föreningsstäm-ningens styrelse två veckor densenast
styrelsen återlämna deRevisorerna skall inom tid tillsammaman.

har överlämnats till dem.redovisningshandlingar som
skall innehålla uttalande huruvidaRevisionsberättelsen ett om

enligt denna lag eller, i fallårsredovisningen har upprättats som av-
årsredovisningslag. Innehål-enligt tillämpligi 9 kap. 15-17 §§,ses

skall lämnasårsredovisningen sådana upplysningarler inte som en-
enligt tillämpligi fall i kap. §§,ligt kap. eller, 9 15-179 som avses

behövli-detta och lämnaårsredovisningslag, skall revisorerna ange
ske.upplysningar i sin berättelse, det kanomga

åtgärd ellervid sin granskning funnit någonrevisorernaHar att
liggerföranleda ersättningsskyldighetförsummelse kan sty-ensom

styrel-direktören till last ellerrelseledamot eller verkställande att en
har handlat iseledamot eller verkställande direktören på sättannat

till-denna fall i kap. §§,strid lag eller, i 9 15-17 motmot som avses
stadgarna, skall det anmärkaslämplig årsredovisningslag eller mot

uttalandeRevisionsberättelsen skall innehållai berättelsen. även ett
och verkställandei frågan ansvarsfrihet för styrelseledamötemaom

anteckna dekan i övrigt i berättelsendirektören. Revisorerna även
meddela medlemmarna.upplysningar de önskarsom

revisionsberättelsen skallrevisionsberättelsen skallI I
också anmärkas revisorernaockså anmärkas revisorerna omom

harfunnit har funnit föreningen inteföreningen inte attatt
skyldighetfullgjort skyldighet fullgjort sinsin

skatteavdrag enligtskatteavdrag enligt göragöra attatt
skattebetalningslagenskattebetalningslagen

1997:483, 1997:483,
anmäla sig för registre-anmäla sig för registre- attatt

enligt kap. skattebetal-ring enligt kap. skattebetal- ring 3 2 §3 2 §
ningslagen, ningslagen,
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lämna skattedeklaration lämna skattedeklarationatt att
enligt kap. eller skatte-10 9 10 § enligt kap. eller10 9 10 § skatte-
betalningslagen, eller betalningslagen eller deklaration

enligt kap. §2 1 lagen
punktskatter1984:151 ochom

prisregleringsavgüter, eller
i tid betala skatter i tid betala skatterrättatt rättatt

och avgifter omfattas och avgifter omfattassom av som av
kap.l och 2 skattebetal- kap.1 l och skattebetal-1 2

ningslagen. ningslagen eller kap. § lagen1 1
punktskatter och prisregle-om

ringsavgifter.

Om revisionsberättelsen in- Om revisionsberättelsen in-
nehåller anmärkning före- nehåller upplysning, utalandeattom

harfizllgjort någon eller anmärkning enligt andra-ningen inte
sådan skyldighet järde styckena, skall revisorernaisom avses
fjärde stycket skall reviso-1-4, sända kopia revi-genast en av

sända avskrift sionsberättelsen till Skattemyn-genastrema en
den till skattemyndigheten. digheten. Revisionsberättelsenav

skall sändas deninte in om en-
dast uttalandeinnehåller att sty-
relseledamöter och verkställan-
de direktör bör beviljas ansvars-
frihet eller uttalande som avses

stycket.i sjätte

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om
fastställande balansräkningen och resultaträkningen detsamtav om
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust

har lagts fram förvaltningsberättelsen.isom
moderförening skallI revisorerna särskild revisions-en avge en

berättelse beträffande koncernen. Härvid skall forsta-tredje och sjät-
styckena tillämpas.te

Om anmälan har gjorts enligt tredje femte8 § eller stycket, skall
revisor till revisionsberättelsen foga avskrift anmälningen.av
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lag träder i kraft den januari 2000 och tillämpas förstaDenna I
revisionsberättelse skall för det räkenskapsårgången när upprättas

taxeringsår 2000.som avser

lydelseSenaste 1997:914.
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Förslag till lag ändring taxeringslagen17 iom

1990:324

Härigenom föreskrivs i fråga taxeringslagen 1990:324om
dels kap.3 och 18 kap. 4 § skall upphöra15 4att samt att

gälla,
dels kap. kap. och kap.1 4 3 8 17 §§, 4 5 och §§,17att

kap. kap. ha följande lydelse,5 3-6 3 § skall7samt
dels det paragraf,i lagen skall införas kap.5 5att en ny a av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
4

lagen själv- lagen själv-I 1990:325 I 1998:000om om
deklaration och kontrolluppgifter deklaration och kontrolluppgifter
finns bestämmelser finns bestämmelser skyldig-skyldig-om om
heten uppgifter uppgifter tilllämna till led- heten lämna led-att att

förning taxering. fråga de- ning för taxering. fråga de-I I omom
bitering, redovisning och betal- bitering, redovisning och betal-
ning skatt gäller bestämmel- skatt gäller bestämmel-ningav av

i skattebetalningslagen skattebetalningslageniserna serna
1997:483. 1997:483.

3 kap.
3

det den skatt- det den skatt-Kan Kanantas att antas att
skyldige inte deklarations- skyldige inte deklarations-är är
skyldig enligt bestämmelserna skyldig enligt kap. §§i 2 4-7
lagen självdek- självdek-1990:325 1998:000om agen om
laration och kontrolluppgifter får laration och kontrolluppgifter får
beslut fattas fattastaxering på beslut taxeringom om
grundval kontrolluppgift grundval kontrolluppgiftav om av om
inkomst kapital den inkomst kapital denatt utanutan attav av
skattskyldige underrättats skattskyldige underrättats omom
och fått tillfälle sig tillfälleoch fått sigöver överatt yttra att yttra
kontrolluppgiften. kontrolluppgiften.
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8§3
Skattemyndigheten får beslu-Skattemyndigheten får beslu-

förtaxeringsrevisiontaxeringsrevision för atttata att omom
deklarations- ochdeklarations- och kontrollerakontrollera attatt

uppgiftsskyldighet enligtenligtuppgiftsskyldighet annanannan
självdekla-lagen självdekla- lagen 1998:0001990:325 omom

kontrolluppgifter full-kontrolluppgifter full- ration ochration och
fullständigtfullständigt gjorts riktigt ochgjorts riktigt och

finnseller förutsättningareller förutsättningar finns att attattatt
uppgiftsskyldighetfullgöra uppgiftsskyldighet fullgöra somsom

kan uppkomma.kan uppkomma. antasantas

förtaxeringsrevision ocksåSkattemyndigheten får besluta attom
kontroll enligt första stycketinhämta uppgifter betydelse for avav

den revideras.någon änannan som
Taxeringsrevision får hos den eller kanärgöras antas varasom

eller skyldigbokföringslagen 1976: 125bokföringsskyldig enligt
ochjordbruksbokföringslagen 1979: 141föra räkenskaper enligtatt

hos juridisk dödsbo.änpersonannan

17§
självdeklarationersjälvdeklarationer Uppgifter iUppgifter i

till deskall begäran lämnasskall begäran lämnas till de påpå utut
myndighetermyndigheter utövarutövar taxe-taxe- somsom

skattekontroll detskattekontroll det rings- ellerrings- eller omom
kontrollverksamhe-kontrollverksamhe- behövs forbehövs för

gäller beträffan-gäller beträffan-Detsamma Detsammaten.ten.
handlingarde uppgifter i andrade uppgifter i andra handlingar

eller föreller för harhar upprättatsupprättats gran-gran- somsom
omhändertagitsskningskning omhändertagits av enav en

vid taxeringskontrollvid taxeringskontroll myndighetmyndighet
förfor eller lämnats till ledningeller lämnats till ledning tax-tax-

bestämmelserna i la-bestämmelserna i la- ering enligtering enligt
självdeklara-självdeklara- 1998.0001990:325 omgen om gen

och kontrolluppgifter.tion kontrolluppgifter. tionoch

myndigheti första stycket får tillhandahållasUppgifter som avses
träffat överenskommelsei främmande med vilken Sverige harstat

skatteärenden.handräckning iom
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kap.4
2

Skattemyndigheten skallskallSkattemyndigheten var-var-
fatta taxeringsbe-taxeringsbe- taxeringsårfattataxeringsår

novemberföre utgångennovember slutföre utgångenslut avav
uppgiftergrundval deuppgiftergrundval de somavsomav

enligt lagen 1998:000lämnatslagen 1990:325lämnats enligt
kontrol-självdeklaration ochsjälvdeklaration och omom

vad i övrigtluppgiftervadkontrolluppgifter samtsamt somsom
utredning enligtframkommit vidutred-övrigt framkommit vidi

kap.kap. 3ning enligt 3

5§5
Skattemyndigheten skall inteskall inteSkattemyndigheten

till beskatt-inkomstbeskatt-inkomst till tata upp enupp en
skattskyldig för vil-för vil- ning hosskattskyldigning hos enen

beslutgrundläggandekengrundläggande beslutken omom
dentaxering fattasårligfattas denårlig taxering senastsenast
dentaxeringsåretden 15taxeringsåret juni15 augusti omom

sannoliktskattskyldigesannoliktskattskyldige gör attgör att
tidpunkt kommerefter dennadettidpunkt kommerdet efter denna

förförutsättningarfinnasförutsättningar förfinnas attatt attatt
skattskyl-frikallas frånskallfrån skattskyl- hanskall frikallashan
på grunddighet för inkomstengrundför inkomsten pådighet

i förstabestämmelserna 54 §förstabestämmelserna i §54 avav
kommunalskattelagenfstycketkommunalskattelagenstycket f

det fall grundläg-fall grundläg- 1928:370. Idet1928:370. I
efterbeslut fattas den 15den gandebeslut fattas efter 15gande

denmotsvarandegällermotsvarandegäller juniaugusti omom
sannoliktskattskyldigesannoliktskattskyldigeden gör attgör

förutsättningar kommernämndakom-nämnda förutsättningaratt
efter utgångenfinnasefter utgångenfinnas attatt no-avavmer

taxeringsåret.vembertaxeringsåret.november

17§°
får också skeEfteitaxering

uppenbartmisskrivning ellerrättelse felräkning,vid annatav
förbiseende,

kontrolluppgiftkontrolluppgift närnär somsom
föreläggandeföreläggande skall lämnasskall lämnas utanutan

1998:000enligt lagen1990:325enligt lagen omom
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självdeklaration och kontroll- självdeklaration och kontroll-
uppgifter saknats eller fel-varit uppgifter saknats eller varit fel-
aktig, aktig,

ändring i taxeringsbeslut föranleds beslutnär etten av som
i 13 § andra stycket 1-4.anges

kap.5
1

Om skattskyldig på något särskild avgiftEn skattetill-en
muntligen under lägg skall påföras skattskyl-sätt änannat en

förfarandet har lämnat digen upp- som
gift till ledning för .under taxeringsförfarandet1taxeringen
och uppgiften befinns oriktig, något muntligensätt änannat
skall särskild avgift skatte- lämnar uppgift till ledning fören
tillägg gäller,Detsamma taxering befinns oriktig,sintas ut. som

sådan uppgift har lämnats underlåter lämnaattom en en
i mål taxering och uppgif- allmän självdeklarationett trots attom

inte har godtagits efter de förtryckta uppgifternaten pröv- i in-
ning i sak. komstslaget eller kapitaltjänst

eller underlag för statlig fastig-
hetsskatt korrekta, ellerinte är

i mål taxering påett om
något muntligensätt änannat
lämnar uppgift befinns orik-som

uppgiftenoch inte godtas ef-tig
prövning i sak.ter

Skattetillägg enligt första Skattetillägg enligt första
stycket med tjugo stycket med tjugotas ut procent tas ut procent

den mervärdesskatt och med den mervärdesskatt och medav av
fyrtio sådan skatt fyrtio sådan skattprocent procentav som av som

i kap. forsta stycket1 1 § i kap. första1 1 § stycketavses avses
1-6 och 8 den oriktiga 1-6 och skulle ha undan-8som, om som
uppgiften hade godtagits inte dragits den oriktiga uppgif-om
skulle ha påförts den skattskyl- hade godtagits eller grundten
dige eller hans make eller, i frå- den skattskyldige underlå-attav

förmögenhetsskatt, lämna allmän självdekla-tit attga om person
sambeskattas med honom, enligt kap.3 § lagen2rationsom

eller, vad gäller mervärdesskatt, 1998:000 självdeklarationom
felaktigt skulle ha tillgodoräk- och kontrolluppgifter.
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skulle haMed skattoriktigaSkulle denhonom.nats un-som
dandragitshade godta-uppgiften, den avsesom

skulleskatt intedenunder-medfört sådantgits, ha som
ellerskattskyldigepåförts denhaförvärvskälla i inkomst-iskott

frågamake, eller idennesnäringsverksamhet ellerslaget om
förmögenhetsskatt,utnyttjastjänst inte taxe- person somsom

med denne,sambeskattasiskattetilläggringsåret, skall
mervärdesskattdenunderlagberäknas påstället ett som

tillgodoräk-skulle hafelaktigtdenfjärdedelutgör avensom
skattskyldige.denunderskottetminskning natssomav

uppgiften,oriktigaSkulle denuppgif-oriktigarättelsen denav
godtagits, ha med-hadedenmedfört.ten om

i förvärvs-underskottfört sådant
närings-inkomstslagetikälla

intetjänstverksamhet eller som
skalltaxeringsåret,utnyttjas

beräknas påi ställetskattetillägg
fjär-underlag utgörett ensom

minskningdedel den un-avav
denrättelsenderskottet avsom

medfört.uppgiften haroriktiga
underlåtenhetenSkulle att

tidi-medförtdeklarera ha ettatt
underskott hadefastställtgare

kommakunnat antingen ut-att
ellermed fel belopp över-nyttjas

medtaxeringsårtillföras nästa
stycketfjärdeskallfel belopp,

tillämpas.

and-Avgiftsberäkning enligtenligt andraAvgiftsberäkning
efter tju-styckena skerra-femteefter tjugostycket sker procent

vad gällerellermervärdesskatt,gällereller, vad procent, mer-go
tiovärdesskatt,denunderlagettio procentnärprocent un-avav

oriktigadenderlagetharuppgiftenoriktiga närrättats upp-
uteblivnadenellerled- giftenmedhade kunnateller rättas upp-

hade kun-ellergiften harkontrollmaterialning rättatssomav
kon-ledningmedför skatte-normalt tillgängligt rättasär nat av
till-normalttrollmaterialvarit till- ärochmyndigheten somsom

Skattemyndighetengängligt förföremyndighetengängligt för
förtillgängligtvaritoch som
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före utgångenmyndighetennovember taxeringsåret.utgången avav
november taxeringsåret.

and-Avgiftsberäkning enligtenligt andraAvgiftsberäkning
efter tiostyckena skerra-femteefter tiostycket sker procent

vad gällereller,mervärdesskatt,vad gäller mervär-eller, procent
under-femdesskatt,underlaget,fem procentnärprocent avav

uppgiftenden oriktigalaget,uppgiftenden oriktiga näravser pe-
uppgiftenuteblivnaeller dendärmed jäm-riodisering eller

därmedperiodisering ellerställd fråga. avser
jämställd fråga.

2§8
frånhar skettavvikelseskett från Omavvikelse harOm

självdeklarationskön-självdeklaration genomengenomen
påförs den skatt-skönstaxering,skattskyldi-påförs denstaxering,

Tilläggetskattetillägg.skyldigeTillägget beräk-skattetillägg.ge
tillden skattberäknastill följdskattden somavsomnas

påförsskönstaxeringenföljdpåförs denskönstaxeringen av
denskattskyldigeskatt denskattskyldige den utöverutöver

skulle ha på-påförts skattskulle ha annarssomannarssom
Medför skönstaxe-förts honom.Medför skönstaxeringenhonom.

underskott isådantringenunderskott i förvärvs-sådant attatt
inkomstslagetiförvärvskällanärings-inkomstslagetkälla i

eller tjänstnäringsverksamhetinteeller tjänstverkamhet som
taxeringsåretutnyttjasminskar, intetaxeringsåretutnyttjas som

iskattetilläggetminskar, skallstället be-skattetillägget iskall
underlagberäknasställetunderlagräknas utgör ettett som

denfjärdedelminskningfjärdedel den utgör avensomaven
underskottetminskningskönstaxe-underskottet somavsomav

Vidmedfört.skönstaxeringenberäkningenmedfört. Vidringen
be-skall dessutomberäkningenbestämmelsernaskall dessutom
ochi andrastämmelserna §Till 1stycket tillämpas.i andral §
Tilltillämpas.tredje styckenainnefat-skönstaxeringenden del

innefat-skönstaxeringenden deloriktig uppgifträttelsetar av
uppgifträttelse oriktigskattskyldige skall skat-från den tar av

skat-skattskyldige skallfrån denbestämmel-enligttetillägg tas ut
bestämmel-enligttetilläggsemai 1 tas ut

semai 1

ock-tillämpasstycketock- Förstastycket tillämpasFörsta
skönstaxering har skettskett på såskönstaxering harså omom



örfattningsförslag90 F SOU 1998:12

grund utebliven självdeklara- utebliven självdekla-grundav av
tion självdeklarationoch inte ration och självdeklaration inte
kommit föreläggande kommit föreläggandetrots att atttrots

till den skattskyldige. till den skattskyldige.sänts säntsut ut
Tillägget beräknas på den skatt Tillägget beräknas på den skatt

till följd skönstaxeringen till följd skönstaxeringensom av som av
påförs skattskyldige påförs skattskyldigeden denutöver utöver
den skatt skulle ha påförts den skatt skulle ha påförtssom som
enligt de uppgifter den enligt de uppgifter densom som
skattskyldige på skattskyldigesätt än sätt änannat annat
muntligen kan ha lämnat till haled- muntligen kan lämnat till led-
ning för taxeringen. Innefattar ning för taxeringen. Skattetillägg
skönstaxeringen vid tidi- enligt detta stycke skall dockatt ett

taxering fastställt under- påföras till den del tilläggintegare
skott i förvärvskälla i inkomst- kan påföras enligt § första1
slaget näringsverksamhet eller stycket eller skönstaxering2 när
tjänst utnyttjas helt eller delvis, kontrolluppgiftgrundas på som
skall förskattetillägg beräknas på har förtryckts blanketti

underlag fjärde- allmän självdeklaration ochutgörett som en som
del den minskning under- korrekt. Innefattar skönstaxe-ärav av
skottet skönstaxeringen vid tidigareringen att ett taxe-som
medfört. den skattskyldige ring fastställt underskott i för-Har
på muntligen till värvskälla i inkomstslagetsätt än när-annat
ledning för taxeringen redovisat ingsverksamhet eller tjänst ut-
underskott i förvärvskälla i in- helt eller delvis,nyttjas skall
komstslaget näringsverksamhet skattetillägg beräknas ett un-
eller tjänst inte utnyttjas derlag fjärdedelutgörsom som en av
taxeringsåret och medför skön- den minskning underskottetav
staxeringen sådant underskott skönstaxeringen medfört.att som
minskar, skall skattetillägget den skattskyldige påHar annat
beräknas underlag muntligen till ledning försätt änett som

fjärdedel den min- taxeringen redovisat underskottutgör en av
skning underskottet förvärvskällai i inkomstslagetav som
skönstaxeringen medfört. näringsverksamhet eller tjänst

utnyttjasinte taxeringsåretsom
och medför skönstaxeringen att
sådant underskott minskar, skall
skattetillägget beräknas på ett

fjärdedelunderlag utgörsom en
den minskning under-avav
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skottet skönstaxeringen medfört.som

3§
skattetilläggBeslut enligt Beslut skattetillägg enligtom om

2 § andra stycket skall undanröj- andra stycket skall undanröj-2 §
självdeklaration har självdeklaration haras om en as om en

kommit till skattemyndighet kommit till skattemyndighet
förvaltningsdomstoleller allmän eller allmän förvaltningsdomstol

före utgången året efter det månader eftertvå utgångeninomav
då beslutet fattades. det år då beslutet fattades.av

Om den skattskyldige sannolikt han inte inom två måna-gör att
der före utgången den tid i första stycket fått känne-av som anges
dom beslut skattetillägg eller skattsedeln eller någonettom om an-

handling med uppgift skattetilläggets storlek, skall skatte-nan om
tillägget undanröjas självdeklaration har kommit inom tvåom en
månader från den dag han fick sådan kännedom.

4§°
Skattetillägg intetas ut

vid rättelse felräkning eller misskrivning uppenbartav en som
framgår självdeklarationen eller meddelande frånnågot annatav av
den skattskyldige inte muntligt,ärsom

vid rättelse oriktigav en
jiågauppgift inkomsti om av

eller kapital, rättelsentjänst om
har eller hade kunnatgjorts

med ledninggöras av
kontrolluppgift skall lämnassom

föreläggande enligt lagenutan
självdeklaration1990:325 om

och kontrolluppgifter och som
tillgänglig för skattemyn-varit

digheten före november månads
utgång taxeringsåret,

i den mån avvikelsen i den avvikelsenmånavser avser
bedömning yrkande, bedömning yrkande,ett ettav av
såsom fråga yrkat fråga avdragavdrag såsom yrkatom om
eller värde naturaförmån eller eller värde naturaförmån ellerav av
tillgång, och avvikelsen inte tillgång, och avvikelsen inte
gäller uppgift i sak, gäller uppgift i sak,
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den skattskyldige fri-den skattskyldige fri- omom
oriktig villigt har oriktigvilligt har rättaträttat enen

uppgift.uppgift.

gällerstycketFörsta 2 inte i
fråga kontrolluppgift enligtom

eller § lagenkap.3 32 44 45
ochsjälvdeklarationom

kontrolluppgifter.

§105
deklarationsskyldigdeklarationsskyldig inte EnOm som

med själv- skall lämna självdeklarationhar kommit in en
föreläggande och intedeklaration inom föreskriven tid utan som

med deklarationeller har han endast lämnat har kommit inen
tid ellermed så inom föreskrivensjälvdeklaration som

själv-den endast lämnatbristfälligt innehåll att en
bristfälligtdeklaration med såuppenbarligen inte ägnadär att

innehåll uppenbarligenligga till grund för taxering, denatt
ligga till grundskall särskild avgift inte ägnadär atten

påförasförseningsavgzft påföras ho- för taxering, skall en
försenings-avgift påförs särskild avgiftSådan aktie-nom.

avgift. Sådan avgift påförs ak-bolag med kronor ochl 000
ekonomisk föreningandra skattskyldiga med tiebolag och

ochmed kronor500 kronor. 3 000 annan
skattskyldig med kronor.1 000

örseningsavgift påförs dockF in-
fysisk eller ettte en person

skallsvenskt dödsbo endastsom
ellerdeklarera inkomst tjänstav

vilken underlagkapital eller för
skallstatlig fastighetsskattför

fastställas.

skattskyldig, skattskyldig,HarHar utanutan somsom
skall lämna själv-föreläggande skall lämna själv- föreläggande

meddeklaration, inte kommit indeklaration, inte kommit in med
månad fråndeklaration den deklaration1 augusti inomsenast en

deklarationenhar den tidpunkt dåunder taxeringsåret eller han
skulle ha lämnats ellerdessförinnan endast kommit senast

dessförinnan endastmed självdeklaration med så har hanen
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bristfälligt innehåll den kommit med självdek-att upp- en
inte ägnad ligga laration bristfälligtenbarligen med så inne-är att

till grund för taxering, bestäms håll den uppenbarligen inte äratt
gång-förseningsavgiften till fyra ägnad ligga till grund föratt

beloppdet i första taxering, bestäms försenings-er som anges
stycket. avgiften till gånger det be-tre

lopp förstai stycket.som anges
den skattskyldige kom-Har inte

med deklarationenmit in inom
fyra månader från den tidpunkt
då deklarationen skullesenast
ha lämnats eller har han
dessförinnan endast kommit in

självdeklaration medmed såen
bristfälligt innehåll denatt
uppenbarligen ägnadinte är att
ligga till grund för taxering,
bestäms förseningsavgüten till

det beloppgångersex som anges
första stycket.i

örseningsavgift enligt första Förseningsavgift enligt förstaF
stycket påförs också skattskyldig stycket påförs den inte ärsom

förenklad deklarationsskyldighar enligt 2 kap.avgettsom en
självdeklaration föreskri- lagen självdek-1998:000inom om

tid inte följt laration och kontrolluppgiettsomven men er
föreläggande särskild inte följt föreläg-att ettavge en men som
självdeklaration inom den tid gande självdeklarationatt avge

föreskrivs föreläggandet. tid föreskrivsi inom den isom som
föreläggandet.

den skattskyldige inom föreskriven tid lämnatHar en
deklarationshandling, inte behörigen undertecknad ellerärsom som

form förseningsavgiftinte i elektroniskt dokument,är ett tas utav
inte föreskrivs iendast bristen avhjälps inom den tid ettom som

föreläggande. sådant fall beräknas avgiften enligt första stycket.I

deklara- VadVad deklara-sägs sägssom om som om
tionsskyldig och skattskyldig i tionsskyldig, skattskyldig och
första självdeklaration förstaoch andra styckena gäller i och
också för den andra styckena gäller också förutan attsom vara
deklarationsskyldig skyldig den skyldig lämnaär är attsom
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uppgift enligt uppgift enligt kap. lagenlämna 2 kap. 4att om
§ lagen själv- självdeklaration och kontroll-25 1990:325 om

deklaration kontrolluppgifter uppgifter och för de uppgifteroch
omfattar.eller särskild uppgift enligt skyldigheten2 Förse-

kap. § lag. Vad ningsavgift utgår med26 som sammasamma
gäller avgift skattskyldigdeklaration då försägs om som annan

sådan uppgift eller särskild aktiebolag och ekonomisk fo-än
uppgift. rening.

5a§
skall lämnadenHar som

kontrolluppgift enligt lagen
självdeklaration1998:000 om

och kontrolluppgifter kom-inte
föreskri-med dennamit in inom

påförastid, skall han sär-ven en
förseningsavgiftskild avgift

kontroll-med kronor500 per
uppgift. uppgiftenKommer inte

för-påminnelse utgårin trots en
förseningsavgift medhojd

kontrollupp-kronor1 000 per
gift. Färseningsavgift får tas ut
med högst kronor25 000 per

och år.uppgiftslämnare

6§11
harskattskyldige skall skattskyldigDen En som

befrias helt från särskild avgift påförts särskild avgift av-som
helt§§ och § skall1-2 5ises

befrias från sådan ochavgift en
uppgiftsskyldig har påförtssom

skallsärskild avgift enligt §5 a
befrias frånhelt eller delvis

sådan avgift

sådantfelaktigheten eller underlåtenheten kan haantas ettom
skattskyldiges ålder, bristande erfaren-samband med den sjukdom,

framstårhet eller liknande förhållande den ursäktlig,att som



SOU 1998:12 örfattnin gsförslF ag

felaktigheten eller underlåtenheten framstår ursäktligom som
hänsyn tillmed uppgiftens eller någon särskild omständig-att annan

het, eller
det framstår uppenbart oskäligt den särskildaatt ta utom som

avgiften.
skattskyldige fårDen befrias skattskyldig fårEn befrias

helt från skattetillägg helt från skattetilläggäven när även när
beloppdet kunde ha undan- det belopp kunde ha undan-som som

dragits felaktigheten eller dragits felaktigheten ellergenom genom
underlåtenheten obetydligt. underlåtenheten obetydligt.är är

kap.7
3§

Vid bedömningen Vid bedömningenav vem av vem
behörig ställföreträdare behörig ställföreträdareär ärsom som

för skattskyldig enligt denna lag för skattskyldig enligt denna lag
skall kap. 2 § lagen4 1990:325 skall kap. lagen15 1 §

självdeklaration och kon- 1998:000 självdeklarationom om
trolluppgifter tillämpas. och kontrolluppgifter tillämpas.

Uppgifter lämnats för skattskyldig juridiskärsom en som person,
ha lämnats den skattskyldige, det inte uppenbart attanses av om var

uppgiftslämnaren saknade behörighet företräda den skattskyldige.att

lagDenna träder i kraft den januari 2000 och tillämpas första1
gången vid års2000 taxering.

l lydelseSenaste 1997:494.
2 senaste lydelse 1992:1660.
3 lydelseSenaste 1997:494.
4 lydelseSenaste 1996:654.
5 lydelseSenaste 1994:486
6 senaste lydelse 1996:1333.
7 lydelseSenaste 1997:1028
3 Senaste lydelse 1997:494.
9 lydelseSenaste 1997:494.
° Senaste lydelse 1997:494.
" Senaste lydelse 1997:494.
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i lagen 1990:659ändringlagFörslag till18 om
förvärvsinkomsterpå vissalöneskattsärskildom

särskild löne-1990:659föreskrivs lagen3 §Härigenom att om
förvärvsinkomster följande lydelse.skall havissaskatt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3

kap. lagenbestämmelserna i 5löneskatt gällersärskildfrågaI om
författ-angivnai nedansocialavgifter vad1981:691 samt somom

nämnda lag:enligtavgifteri frågaföreskrivetningar är om
1928:370,kommunalskattelagen

själv-1998:000lagensjälv-lagen 1990:325 omom
kontrolluppgif-ochdeklarationkontrolluppgif-deklaration och

ter,ter,

upphovsmannakonto.1979:611lagen om

förstaoch tillämpas2000den januarikraft 1lag träder iDenna
taxering.årsvid 2000gången

rubrik 1991:668.lagenslydelseSenaste av
2 1996:676.lydelseSenaste
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Förslag till lag19 ändring i lagen 1991:586om
särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom

Härigenom förskrivs 18 § lagen särskild1991:586att om
inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§18
Den har betalat be- Skyldigheten lämna kon-ut attsom

lopp till någon skattskyl- trolluppgift framgår lagenärsom av
dig enligt denna lag skyldig 1998:000 självdeklarationär om

lämna kontrolluppgift. och kontrolluppgzfter.Kon-att
trolluppgift skall förekomman-i

fallde ersättningäven uppta
§6 och5isom anges

sådan uppgiftFör gäller i övrigt
bestämmelserna kontroll-om
luppgift lagen 1990:325i om
självdeklaration och kontrol-
uppgifter tillämpliga delar.i

Denna lag träder i kraft den januari1 2000 och tillämpas första
gången vid års taxering.2000

l Senaste lydelse 1991:1871.

18-04554
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i lagen 1992:1643ändringFörslag till lag20 om
inkomst frånbeskattningsärskilda regler för avom

i vissa fallhandelsbolag

särskildalagen 1992:1643Härigenom föreskrivs 3 §att om
i vissa fall skallfrån handelsbolagregler för beskattning inkomstav

följande lydelse.ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§3
Överlåtaren inkomstifår i stället för vad 2 § somsom anges --

från handelsbolagetinkomstaktiv näringsverksamhet ta somuppav
tiden före tillträdes-före överlåtelsen ellerbelöper antingen tidenpå
enligt lagenberäknas därefter 28 §Realisationsvinstendagen.

statlig inkomstskatt.1947:576 om
närståendeöverlåtaren eller någongäller intestycketFörsta om

handelsbolagetverksam iindirekt varittill honom direkt eller --
valtöverlåtareninkomstberäkningenefter den sluttidpunkt för som

hellergäller intestycketenligt första stycket första meningen. Första
juridiskförmedlinghandelsbolaget, direkt eller av annangenomom

fysiskadirekt denaktie den ägtsäger per-aven som omperson,
aktiekvalificeradhade utgjort sådaneller dödsboet somensonen

inkomstskatt. Med aktie lik-statligi lagen3 § 12 omavses a mom.
finansiella instru-företaget utgivnaoch andra sådanaställs andel av

nämnda lagen.i den27 § 1ment avses mom.som
för inkomstberäk-för inkomstberäk- Till grundTill grund

skallskall ningen enligt första stycketenligt första stycketningen
särskilt bokslut. Bokslu-Bokslu- liggaligga särskilt bokslut. ettett

skall haskall ha upprättatsupprättats tettet som omsom om
beskattningsårhandelsbolagetshandelsbolagets beskattningsår

vid den tidpunktvid tidpunkt avslutatsavslutats den somsom
förstaöverlåtaren valt enligtvalt enligt förstaöverlåtaren

Bokslu-stycket första meningen.stycket första meningen. Bokslu-
led-uppgifter tillled- och sådanaoch sådana uppgifter till tettet

iför taxeringi ningning för taxering avsessomsom avses
lagenkap. första stycketlagen 3 6 §kap. 19 § 1990:3252 om

självdeklarationkontrol- 1998:000självdeklaration och om
skall haoch kontrolluppgifteruppgifter skall ha godkänts

skriftligen förvärva-förvärvaren. godkäntsskriftigen avav
ren.
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förstalag träder i kraft den januari och tillämpasDenna l 2000
vid års taxering.gången 2000

Senaste lydelse 1995:1630.
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ändring i lagen 1994:466Förslag till lag21 om

tvångsåtgärder beskattningsförfarandetsärskilda iom

föreskrivs lagen 1994:466Härigenom och 101 sär-att om
beskattningsförfarandet skall ha följandeskilda tvângsåtgärder i

lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

§1
kontroll skattlag tillämpas vid revision ellerDenna attannan av

avgift enligt bestämmelserna ieller tas ut
kupongskattelagen 1970:624,

och prisregleringsavgiñer,lagen 1984:151 punktskatterom
fordonsskattelagen 1988:327,
taxeringslagen 1990:324,

för utomlandslagen särskild inkomstskatt1991:591 om
artister m.f1.,bosatta

skattebetalningslagen 1997:483.

vidtillämpas vid tillämpasLagen Lagen ävenäven
tullagenenligt tullagen revision enligtrevision

och för och för kontroll1994:1550 kontroll 1994:1550av av
enligt lagenföreläggande enligt lagen föreläggandeatt att

självdeklarationsjälvdeklaration1990:325 1998:000 omom
kontrolluppgifter eller kontrolluppgifter elleroch 69 § och 69 §

ochtullagen fullgjorts riktigt och tullagen fullgjorts riktigt
fullständigt. fullständigt.

10§2
fö-bli fö- den inte kan bliden inte kan HosHos som som

remål för revision enligt de i remål för revision enligt de i §1 § l
kanangivna lagarna, kan angivna lagarna, men sommen som

uppgift,lämnaföreläggas lämna kontroll- föreläggasatt att
rättshandling handling eller lämnauppgift enligt visaom upp

enligtkap. lagen kopia handling3 § 1984:1515 överom aven
punktskatter och prisreglerings- kap. lagen 1984:1513 5 § om
avgifter, punktskatter och prisreglerings-69 § tullagen

tullagenkap. lagen avgifter, 69 §1994:1550, 3 50 §a
självdeklaration kap. lagen1990:325 1994:1550, 14 6 §om

kontrolluppgifter eller självdeklarationoch 14 1998:000 om
skattebetalningslagen och kontrolluppgifter ellerkap. 4 §
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1997:483, får handlingar 14 kap. skattebetalningsla-4 §som
kan ha betydelse för kontrol- får handlingar1997:483,gen
luppgiftsskyldigheten förgranskas kan ha betydelse kon-som

föregående föreläggande. trolluppgiftsskyldighetenutan gran-
Granskningen får föregående föreläggan-endast skasgöras utan

det finns särskild anledning de. Granskningen får görasom en-
handlingar bety- dast det finns särskild anled-att attanta av om

delse för kontrolluppgiftsskyl- ning handlingaratt anta att av
digheten kommer påträffas betydelse uppgiftsskyldighe-föratt
och det finns påtaglig risk kommer påträffas och detatt ten atten
utredningen skulle försvåras finns påtaglig risk utred-attav en

föreläggande finns ningen försvårasdet skulleett samt ettav
betydande utredningsintresse föreläggande det finnsett samt ett

för kontrollen. betydande utredningsintresse för
kontrollen.

Åtgärd enligt första omfattar befogenhetstycket även att
eftersöka omhändertaoch handling får granskas.som

lag träder i kraft den januari och förstaDenna 2000 tillämpas1
gången vid 2000 års taxering.

Senaste lydelse 1997:504.
2 lydelseSenaste 1997:503.
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Förslag till ändring i lagen 1994:1920lag22 om
allmän löneavgiftom

allmänHärigenom föreskrivs lagen 1994:1920 löne-4 §att om
avgift skall följande lydelse.ha

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

§4
i kap. lagenfråga allmän löneavgift gäller bestämmelserna 5I om

författ-socialavgifter vad i nedan angivna1981:691 samt somom
föreskrivet fråga avgifter enligt nämnda lag:ningar iär om

kommunalskattelagen 1928:370,
själv-lagen själv- lagen 1998:0001990:325 omom

och kontrolluppgif-deklaration och kontrolluppgif- deklaration
ter,ter,

upphovsmannakonto.lagen 1979:61 1 om

förstalag träder kraft den januari 2000 och tillämpasi 1Denna
gången vid 2000 års taxering.

l lydelseSenaste 1996:683.
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Förslag till lag ändring i23 lagen 1997:297om
försöksverksamhet med samtj änstom

förskrivsHärigenom lagen försöksverk-7 § 1997:297att om
samhet med samtjänst skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§7
arbets- ellerEn uppdragstagare omfattas särskilt avtalettsom av

f°arenligt § i respektive statlig myndighets och allmän försäkrings-5
kassas namn

i enklare fall bevilja eller besluta ändrad storlek bo-avom
stadstillägg enligt lagen 1994:308 bostadstillägg tillom pen-
sionärer,

falli enklare bevilja eller besluta ändrad storlekom av
hustrutillägg enligt lagen i fall1994:309 hustrutillägg vissa dåom
make uppbär folkpension,

besluta jämkning under inkomståret preliminär skatt förom av
Skolungdomar och andra studerande med enbart tjänsteinkomst,

falli enklare medge i enklare fall medgean- an-
stånd med självdeklara- självdeklara-stånd medatt attge ge
tion enligt bestämmelserna i tion enligt bestämmelserna i
lagen självdekla-1990:325 lagen självdekla-1998:000om om
ration och kontrolluppgifter, ration och kontrolluppgifter,

i enklare fall registrera anmälan flyttning enligt folkbokfö-om
ringslagen eller1991:481,

i enklare fall bevilja flyttningsbidrag i form bidrag tillav
sökanderesor förordningenenligt flyttningsbidrag.199427 om

lag träder i kraft den januari och tillämpas förstaDenna 1 2000
gången vid 2000 års taxering.
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24 Förslag till lag ändring i lagen 1997:323om

statlig fönnögenhetsskattom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1997:323 statligom om
förmögenhetsskatt

dels skall21 § ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas bestämmelse, 17att en ny a av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §a
Värdet personbilav som av-

§ första stycket for-6 2ises
donsskattelagen 1 988. 32 7
skall beräknas enligt särskilda
grunder med utgångspunkt deti
för fordon fastställdavarje ny-

bestäms förDettapriset. nypris
det år modellen första gången är
tillgänglig för försäljning med
ledning årsmodell, märke ochav
modell och förtecknas rikt-i en
prislista.

Värdet fordonet skall förav
det modellen kom tillför-år ut
säljning till 75tas procentupp

enligt riktprislistan.nyprisetav
år därefter skallFör varje vär-

det räknas ned med 10 procent
till lägst 1nypriset 0av som pro-

restvärde. Omnyprisetcent av
beräknat värde enligt detta
stycke understiger 25 000 kronor
eller restvärdet överstigerom
fordonets marknadsvärde skall
det till beskattning.inte tas upp

Beräknat värde enligt andra
stycket kan ned detsättas om
finns synnerliga skäl.
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21§

Sambeskattning skall ske makar levt tillsammans underav som
beskattningsåret föräldrar och deras hemmavarande under-samt av
åriga bam.

Den skattepliktiga förmögen- skattepliktigaDen förmögen-
heten beräknas för och för heten beräknas för och förvar en var en
sig. Om barn inte skall lämna sig. Om barn inte skall lämnaett ett
självdeklaration för beskatt- självdeklaration för beskatt-
ningsåret enligt kap.2 lagen ningsåret4 § enligt kap.2 lagen4 §
1990:325 självdeklaration 1998:000 självdeklarationom om
och kontrolluppgifter, räknas och kontrolluppgifter, räknas
dock barnets tillgångar och skul- dock barnets tillgångar och skul-
der i föräldrarnas skatteplik- der in i föräldrarnas skatteplik-

förmögenheter.tiga tiga förmögenheter.

Den beskattningsbara förmögenheten beräknas för degemensamt
skall sambeskattas. skuldernaOm överstiger värdetpersoner som av

tillgångarna vid beräkning skattepliktiga förmögenhetav en persons
avräknas underskottet vid beräkning den beskattningsbara för-av
mögenheten. Skatten beräknas och fördelas på dessa efterpersoner
förhållandet mellan deras skattepliktiga fönnögenheter.

Vid sambeskattning tillämpas bestämmelserna i 65 § kommu-
nalskattelagen 1928:370 och punkt anvisningarna2 till denav
paragrafen. Fosterbam dock inte hemmavarande bam.anses som

Denna lag träder i kraft den januaril 2000 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering.
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i skattebetalnings-ändringFörslag till lag25 om

1997:483lagen

kap.kap. och 9 §§, 10törskrivs kap. 13 5 8Härigenom 4att
skattebetalnings-kap. och 9kap. 23 5kap. 4 18 331 14

lydelse.skall ha följande1997:483lagen

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.4
13 §

F-skattsedel, innehava-återkallaSkattemyndigheten skall omen
ren

återkallas,skattsedeln skallbegär att
landet,näringsverksamhet här ibedrivaupphör att

enligt § eller påhar meddelats 9inte följer villkor annatsom
obetydligt,inteF-skattsedel och missbruketmissbrukar sin ärsätt

föreläggandeföljerinteföljer föreläggandeinte ettett
eller,självdeklarationlämnasärskild självdeklara-lämna attatt

handelsbolag,frågahandelsbo- ieller, i frågation upp-omom
la-gifter i kap. 1 §i kap. 4uppgifter 2lag, avsessomavsessom

självdekla-själv- l998s000lagen 1990:32525 § omom gen
kontrolluppgifter,kontrolluppgif- ration ochochdeklaration

handlingeller endast lämnarlämnar hand-eller endastter, enen
bristfälligt innehållmed såbristfälligt innehållmed såling att

kan liggauppenbarligen inteinte kan denuppenbarligendenatt
taxering,till grund förgrund för taxering,ligga till

ienligt denna lagbetalning skatti redovisning ellerbrister av
inte obetydlig,utsträckning ärsomen

näringsförbud,meddelatshar
i konkurs,är

eller få-fåmansföretag ivarit företagsledare ieller har ettär ett
finns eller fanns förutsättningarhandelsbolag och det attmansägt

för-grundF-skattsedel påföretagets eller bolagetsåterkalla ettav
ellerhänföras till företagsledaren,kanhållande som

handelsbolag ochfåmansägtfåmansföretag ellerär ettett en
handlat sådantbolaget har påföretagsledare i företaget eller sättett

grundför företagsledaren påF-skattsedel inte får utfärdasatt aven
iförhållande 3-8.ett som avses
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kap.5
8 §

Skatteavdrag skall, inte Skatteavdrag skall, inteom om
följer 9 från följer från9 så-görasannat görasannatav av

sådan och utdelning dan och utdelning harränta räntasom som
lämnas och kon- betalats tilli eller gottskrivitsutpengar som
trolluppgift skall lämnas för jjzsisk bosatt iären- person som
ligt kap. och3 22 23 §§ eller landet eller svenskt dödsbo ochen-
ligt kap.3 27 § lagen 1990:325 kontrolluppgift skall lämnassom

självdeklaration och kontrol- för enligt kap. lagen6om
luppgifter. 1998:000 självdeklarationom

och kontrolluppgifter.

§9
Skatteavdrag skall inte Skatteavdrag skall integöras göras

från "från
konto,på sådant kontoränta rän- räntaett om som

mindre 100 kronor, kap. § andraär 11 7 stycketäntan iavses
eller utdelning till lagen 1998:000 självdek-ränta om

juridiska med undan- laration och kontrolluppgifter,personer,
för svenska dödsbon, mindre 1 000räntan ärtag änom

eller utdelning till kronor,ränta
üsiska bo- konto förinte kli-räntaär ettpersoner som

Sverige, entmedel,isatta
eller utdelning4. betalas till-ränta ränta utsom som

enligt dubbelbeskattningsavtal med belopp,är ett annatsammans
helt frånundantagen beskattning utbetalaren inte kan hurom ange
i Sverige, del utbetalt beloppstor av som

på förfogarkontoränta utgörett ränta,
kap. §3 57 lagen utdelning på aktie svenskti isom avses

1990:325 självdeklaration aktiebolag inte är avstäm-om som
och kontrolluppgifter, ningsbolag,räntanom

mindre kronor,l 000 eller utdelningär än ränta som
konto för kli- betalas från utländskt företagränta ett ut

entmedel, bedriver verksamhet här isom
betalas till- landet filial ellerränta inrättaut utan attsom

med belopp, motsvarande etablering här,ett annatsammans
det förokänt utbetalaren eller utdelningär räntaom som

hur del utbetalningen enligt dubbelbeskattningsavtalstor ärav
och utbetalaren helt undantagen från beskattningutgör räntasom

därför skall redovisa hela i Sverige, eller
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utdelning förellerkontrolluppgift enligtbeloppet i ränta
med stödvilkenkap. § stycket lagen3 22 regeringensjätte av

kap. § lagen 1998:000självdeklaration och kon- 515om
självdeklaration och kontrol-trolluppgifter, eller om

kontrol-uppgifter föreskriviteller utdelningränta attsom
uppgift skall lämnas.skall lämnautländskt företag inteett

kontrolluppgift för enligt kap.3
§ självdeklarationb lagen32 om

kontrolluppgifter.och

kap.10
31 §

bedriver verk-verk-bedriver DenDen som enensom
beskattningsunderla-samhetsamhet där beskattningsunderla- är

gemenskapsinter-exklusiveexklusive gemenskapsinter- gengen
bes-förvärv och import foroch import för be-förvärv nana

beräknaskattningsåretskattningsåret beräknas samman-samman-
till högst miljonmiljon lagt uppgåuppgå till högstlagt enen

skyldigochoch skyldig kronorkronor är attär att somsom
enligt la-självdeklarationsjälvdeklaration enligt la- lämnalämna

självdekla-självdeklara- 1998:0001990:325 omom gengen
kontrolluppgifter ochoch ration ochoch kontrolluppgiftertion

handelsbolag, skallinteinte handelsbolag, skall ärär somsom
mervärdesskatten iredovisamervärdesskatten iredovisa

självdeklarationen, skatte-skatte-självdeklarationen, omom
inte beslutatmyndighetenmyndigheten inte beslutat annatannat

enligt llenligt

gäller då be-mervärdesbeskattningenfråga förfarandet vidI om
kontrolluppgifterochsjälvdeklarationstämmelsema i lagen samtom

innehållaRedovisningen skalltaxeringslagen 1990:324. samma
mervärdesskatt i skatte-för redovisninguppgifter gäller avsom

deklaration.

kap.14
4 §

Skattemyndigheten får föreläggafår föreläggaSkattemyndigheten
eller kaneller kan denden ärär antasantas varasomsom vara

boforingsskyldig enlig bokfo-bokfö-bokföringsskyldig enlig
eller skyl-ringslagen 1976:125eller skyl-ringslagen 1976:125

enligtföra räkenskaperenligt digdig föra räkenskaper attatt
jordbruksbokföringslagenjordbruksbokföringslagen
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1979:141 eller 1979:141 ellerär ärsom annan som annan
juridisk dödsbo juridisk dödsboän änatt attperson person
lämna uppgift, visa handling lämna uppgift, visa handlingupp upp
eller lämna kopia eller lämna kopiaöver överen av en av
handling rättshandling handling har betydelse förrörsom som
mellan den föreläggs och beskattning enligt denna lag.som
den med vilken han har ingått
rättshandlingen k0ntr0llupp-
gift. Föreläggande får medde-
las, kontrolluppgzfen har be-om
tydelse för beskattning enligt
denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får någonäven änannan person som
i första stycket föreläggas lämnakontrolluppgiftt.attavses

18 kap.
3 §

Återbetalning får också, på den skattskyldiges begäran, ske av
belopp avdragen skatt inte har tillgodoräk-motsvarar ännusom som

den skattskyldige, till den del det kan beloppetnats antas att annars
skulle betalas tillbaka efter den årliga avstämningen skattekontot.av

Återbetalning Återbetalningenligt första enligt första
stycket till skattskyldig stycket till skattskyldigen som en som

fysisk får endast fysiskär får endastgöras är görasperson person
det gäller belopp det gäller beloppärett ärettom som om som

betydande med hänsyn till den betydande med hänsyn till den
skattskyldiges förhållanden eller skattskyldiges förhållanden eller

det finns andra särskilda det finns andra särskildaom om
skäl. Efter inkomstårets utgång skäl. Efter inkomstårets utgång
får återbetalning endast får återbetalning inte tillgöras göras

den skattskyldige skall läm- skattskyldig i sin självdek-om som
särskild självdeklaration laration endast skall redovisana en

enligt 2 kap. §13 lagen inkomst eller kapital,tjänstav
1990:325 självdeklaration skattepliktiga förmögenhetstill-om
och kontrolluppgiñer eller gångar eller för vilken underlagom
det finns synnerliga skäl. för statlig fastighetsskatt skall

Återbetalningfastställas. får
dock alltid ske det finnsom syn-
nerliga skäl.
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juridisk fårförsta stycket tillVid återbetalning enligt personen
kostnader för lön till del-till den juridiskahänsyn inte tas personens

Återbetalning efter särskild ansökan,handelsbolag får,tillägare. ett
tillåterbetalning handels-till delägares skattekonto. Annangöras

särskilda skäl.får det finnsbolag endastgöras om
Återbetalning beräkningbeslut ändradgrundas på ett avomsom

utmätningeller enligtpreliminär skatt i samband med konkurs
konkursboet respektive krono-skall till8 kap. eller 28 §27 göras

fogdemyndigheten.
paragraf inte,enligt denna gällerVad återbetalningsägssom om

följernågot 7annatom av

kap.23
2

vite,får förenas med detföreläggande enligt denna lagEtt om
fårinte följs. Vite dock inteanledning detfinns att anta att annars

eller tjänsteman ilandsting, kommunföreläggas staten, ett enen
deklarationsskyldigeanledning dentjänsten. Finns det att anta att

ställföreträdaredeklarationsskyldige juridiskeller, den är person,om
deklarations-brott, får denför den deklarationsskyldige har begått

vid vite medverka iskyldige inte föreläggas enligt kap. 3 §14 att
samband med den gärningfråga harutredningen somav en som

brottsmisstanken avser.
förelagts ocksåförelagts också vite harvite har OmOm

ii med stöd bestämmelsemed stöd bestämmelse enavav en
taxeringslagen ellertaxeringslagen eller 1990:3241990:324

självdek-självdek- lagen 1998:000lagen 1990:325 omom
kontrolluppgifter,kontrolluppgifter, laration ochlaration och

frågan dömafrågan döma prövasprövas att utatt ut omom
länsrätt be-be- vitet denvitet den länsrätt ärär av somav som

hörig enligt dessa lagar.hörig enligt dessa lagar.

vite får vitetsprövning fråga utdömandeVid ävenavav en om
lämplighet bedömas.

5§
Bestämmelsema skyldig-Bestämmelserna skyldig- omom
för ställföreträdare lämnaför ställföreträdare lämna hethet attatt

uppgifter isjälvdeklaration uppgifter i självdeklaration ellereller
kap. lagen 1998:000kap. lagen 1990:325 1 §2 § 154 om

självdeklaration och kontrol-självdeklaration och kontrol- om
luppgifter gäller också förluppgifter gäller också för upp-upp-
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enligtskall lämnas enligt gifter skall lämnasgifter som som
lag.dennadenna lag.

enligt be-Uppgiftsskyldighet
fårstämmelserna denna lagi

ombud.fullgöras genom

9§
förva-Bestämmelserna förva- Bestämmelserna omom

la- ring och gallring i kap. 11 §ring och gallring i kap. 13 § 154
självdekla- självdekla-lagen 1998:00019903325 om omgen

kontrolluppgifter gäl-kontrolluppgifter gäl- ration ochration och
skattedeklarationerskattedeklarationer ler också förler också för

och andra handlingaroch andra handlingar som avsessom avses
i kap.i kap. 14 814 8

tillämpasträder i kraft den januari 2000 ochlag 1Denna
taxering.första vid 2000 årsgången

lydelseSenaste 1997:1032.
2 Senaste lydelse 1997:1029.
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Förslag till kungörelsen26 upphävande av

1955:671 skyldighet i vissa fall avlämnaattom

kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen

föreskriverRegeringen kungörelsen 1955:67 skyldighetlatt om
i vissa fall avlämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen skallatt
upphöra gälla vid utgången år 1999.att av



örfattningsförslag 113SOU 1998: 12 F

i förordning-Förslag till förordning ändring27 om

fullgörande deklarationsskyldig-1957:515en om av
het för landsting, kommunstaten, m.m.

Regeringen föreskriver förordningen 1957:5151 § 1att mom.
deklarationsskyldighet för landsting,fullgörande staten,avom

m.m.kommun skall ha följande lydelse.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

1§
mom lands- lands-1 1 DärDär staten,staten, mom.

tingskommun, kommun ellertingskommun, kommun eller an- an-
menighet enligt be-dylik menighet enligt be- dyliknan nan

i lageni lagen stämmelserna 1998:000stämmelserna 1990:325
självdeklaration och kontrol- självdeklaration och kon-om om

skyldig de- trolluppgiñer skyldig läm-Iuppgifter avgiva ärär att
ledning för taxering deklaration till ledning förklaration till na

skallskall såvitt nedan annorlun- taxering inte annatom- -
fullgö- full-da stadgas skyldigheten nedan skyldighetensägs --

förvaltningsmyndighetförvaltningsmyndighet görasras av av
eller vården eller vårdenutövarutövarannan, som annan, som

fastighet inseendet den fastighetoch inseendet den ochöver över
har handhaft den rörel-eller handhaft den rörelse, eller somsom

Åligger Åliggervaromhåga deklara- det gäller. de-är. se, som
tionsskyldighet fond, klarationsskyldighet fond,som av som
statsmyndighet förvaltas, skall förvaltas statsmyndighet,av
skyldigheten fullgöras denna skall skyldigheten fullgörasav av

myndighet.myndighet. denna

förordning träder kraft januari och tillämpasi den 2000Denna 1
första vid års taxering.gången 2000

1 lydelse förordningens rubrikSenaste 1989:250.av
2 Senaste lydelse 1990:1248.
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ändring i skatteregis-till förordningFörslag28 om

terförordningen 1980 65 5:

skatteregisterförordningenförskriver §Regeringen 4att
1980:556 lydelse.skall ha följande

lydelseFöreslagen

4§2
och i denskall for de ändamålRegisteransvariga myndigheter ut-
myndigheterföljandenedan begäran lämnasträckning som anges

databehandling.för automatiskuppgifter medium

ÄndamålUppgifterMyndighet
ansökningarKontrollUppgifter inkomstCentrala stu- avom

med betal-uppskovinkomstdiestödsnämn- tjänst, nä- omavav
studiemedels-ringsverksamhet, in- ningenden av

avgifter i frågakapital ochkomst omav
studiestöd ochförmögenhet. av-om

studieskuldskrivning av
före dentid lsom avser

januari 1989.

ansökningarKontrollUppgifter inkomst avom
ned-studiestöd,inkomsttjänst, nä- omomavav

årsbeloppin- sättningringsverksamhet, av
avskrivningochkomst kapital och avom omav

fast-studielåni sjömans-registrering samt
årsbelopp.ställanderegistret av

ansökningarKontroll av
till hemutrust-lånom

ochfor flyktingarning
andra utlänningarvissa

åter-ärendensamt om
lån.betalning sådanaav
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ÄndamålMyndighet Uppgifter
IndrivningsverksamhetUppgifter skatt ochKronofogde- om

enligti avräkningavgiftmyndighet samtavsessom
skatte- lagen 1985:146kap. l och 2l om

vid återbetal-betalningslagen avräkning
uppgif- ning skatter och1997:483 samt av-av

gifter.återbetalningter avom
och avgift.sådan skatt

Kontroll sjukpen-Uppgifter bruttoin-Riksförsäk- avom
ninggrundande inkomst.tjänst och avdragringsverket täkt av

från intäkten samt upp-
nettointäktgifter avom

förvärvskälla.

Pensionsberäkning.Uppgifter pensions-om
medgrundande inkomst

delbelopp.

under-enligt FastställandeUppgifter 25 § av
återbetal-lagen hållsstöd och226 §samt

ningsskyldighet enligtunder-1996:1030 om
underhålls-hållsstöd. lagen om

stöd.

och kontrollUppgifter inkomst Beräkningom
bostadsbidrag.i och4 7 avsom anges

lagen 1993:737 om
bostadsbidrag, med un-

andradantag 4 §av
uppgifterstycket 1-3;

fönnögenhet.om
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ÄndamålMyndighet Uppgifter
ÅrligaRiksrevisions- Uppgifter skall be-som an- prognoser

verket i taxeringsuppgifts- träffande in-statensges
register. Uppgifterna får komster.

urval högstettavse av
skattskyldiga60 000

och ärpersoner som
sambeskattade med
dem.

i i kS Uppgifter skall Framställningtat st s a som an- av
centralbyrån i taxeringsuppgifts- officiell statistik enligtges

register, uppgifter lagen 1992:889om om
skatteavdrag, arbetsgi- den officiella sta-
varavgifter, mervärdes- tistiken.
skatt och preliminär
skatt uppgiftersamt om
näringsverksamhet som

kap.i 3 och6 §avses
kap. § lagen4 1

själv-1998:000 om
deklaration och kon-
trolluppgifter.

Uppgifter kommu- Beräkning utjäm-om av
nalt skatteunderlag. ningsbidrag enligt 2§

lagen 1995:1515 om
utjämningsbidrag till
kommuner och lands-
ting och beräkning av
utjämningsavgift enligt
2 lagen§ 1995:1516

förutjämningsavgiftom
kommuner och lands-
ting.

Uppgifter enligt Förande det centrala5 § av
första stycket och företagsregistret.1 2
och första6 § stycket 1
och skatteregisterla-2

l980z343, uppgif-gen
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telefonnummer,ter om
beslutuppgifter omom

likvida-ellerkonkurs
antaltion, uppgifter om

kontrolluppgif-lämnade
uppgifterter samt om

för-inkomst andraav
värvskällor tjänst.än

registretkontroll- FörandeUppgifter från av
kontrolluppgifter.uppgifter. över

med de identi-skall försesförsta stycketUppgiftema enligt
uppgifter be-administrativaochñeringsuppgifter tekniskasamt som

hövs.
första stycket får hämtasenligtUnderlag for uppgiftsutlämnande

databehandling.for automatiskmediumpå

januari frågakraft den 2000. Iförordning träder i lDenna om
ikraftträdandet gällertid föreuppgifterutlämnande avserav som

dock bestämmelser.äldre

omtrycktFörordningen 1983:145.
2 lydelse 1997:1074.Senaste
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Förslag till förordning ändring i taxerings-29 om

förordningen 1990: 1236

förskriverRegeringen och 10 taxeringsförordningen7att
1990:1236 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§
Självdeklarationer och andra Självdeklarationer och andra

handlingar har lämnats till handlingar har lämnats tillsom som
förledning taxering enligt be- ledning för taxering enligt be-

stämmelserna i lagen stämmelserna i lagen1990:325 1998:000
självdeklaration och kon- självdeklaration och kon-om om

trolluppgifter eller trolluppgifter ellerupprättats upprättats
föreller granskning omhänderta- eller för granskning omhänderta-

gits myndighet vid gits myndighet vidtaxe- taxe-av en av en
ringskontroll, skall förvaras ringskontroll, skall förvaras
sådant obehöriga inte kan sådant obehöriga kanintesätt sättatt att
komma dem och möjligt komma dem och möjligtom om

skilda frånhållas andra hand- hållas skilda från andra hand-
lingar. lingar.

7§I
skattskyldig, endast skattskyldig, endastFör Försom som

haft inkomst kapital från vil- haft inkomst kapital från vil-avav
ken det gjorts skatteavdrag enligt ken det gjorts skatteavdrag enligt

kap. skattebetalningslagen kap.5 8 § skattebetalningslagen5 8 §
och inte skyl- och inte skyl-1997:483 1997:483är ärsom som

dig lämna självdeklaration, självdeklaration,dig lämnaatt att
skall utfärdas särskilt medde- skall underrättelse taxerings-ett om
lande beslut lämnas besked slutligtaxerings-taxeringen iom om
meddelande. skatt enligt kap. § skatte-11 15

betalningslagen.

axeringsmeddelandet skall Underrättelsen skall innehål-T
innehålla upplysning upplysning kontrollupp-om om

den skattskyldiges gifter enligt kap. och6 87namn,
postadress och lagen 1998:000 självdekla-personnummer, om

hemortskommun, ration och kontrollupppgifter,
kontrolluppgifter enligt såvitt utbetalarens3 avser namn,

kap. 22 och lagen utbetalat belopp och skatteav-27 §§
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varje kontroll-självdeklaration drag i fråga1990:325 omom
kapital.uppgift inkomstkontrolluppgifter, såvittoch samt avav-

utbetalatutbetalarens namn,ser
belopp belopp för prelimi-och

varje kon-skatt i fråganär om
trolluppgift,

kapital ochinkomst av
beslutad skatt.

får bestäm-RiksskatteverketRiksskatteverket får bestäm-
upplysningarytterligareupplysningarytterligare attatt mama

i underrättelsen.meddelandet. skall lämnasskall lämnas i

10
avvikelse fråntaxeringsbeslut innefattarUnderrättelse somom

slut-anmärkning beskedetsjälvdeklaration får ske på omgenomen
och uppenbaravvikelsen leder till lägre taxeringlig skatt, avserom

i självdekla-uppenbart felaktig överföring beloppfelräkning eller av
uppburitsfelaktighet i fråga intäktrationen eller uppenbar om som

försäkring förallmäni form pension enligt lagen 1962:381 omav
skattskyldige inte varit bosatt i landet.tid, vilken denunder

taxerings-Underrättelsetaxerings-Underrättelse omom
innefattar avvikelseinnefattar avvikelse beslutbeslut somsom

har fömjycktssjälvdeklara- från uppgifterfrån förenklad somen
§ själv-enligt kap. lagention får ske anmärkning 2 3 omgenom

kontrolluppgif-deklaration ochslutlig skattpå beskedet un-om
anmärkningfår skeder förutsättning att ter genom

underbeskedet slutlig skattom
förutsättning att

föranledsavvikelsenavvikelsen föranleds avav
kontrolluppgift skall lämnasskall lämnaskontrolluppgift somsom

lagenföreläggande enligtföreläggande enligt lagen utanutan
självdeklarationsjälvdeklaration 1998:0001990:325 omom

kontrolluppgifter,ochoch kontrolluppgifter,

uppgift förtryckt irättelseavvikelsen innebär2. ärsomav en
deklarationen och

innehållet itillfälle sigskattskyldige3. den överatt yttragetts
erinra denna.kontrolluppgiften inte haft någotoch motatt
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Underrättelse första stycket fårenligt eller andra inte ske sär-om
skilda skäl talar det. föreskrifter underrättelse fårNärmareemot om
meddelas Riksskatteverket.av

förordning träder i kraft den juli 1999.Denna 1

1 lydelseSenaste 1997:803.
2 lidelseSenaste 1997:803.
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30 Förslag till förordning ändring i alkohol-om

förordningen 1994 :2046

Regeringen föreskriver alkoholförordningen7 § 1994:2046att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§7
Uppgift i 12 kap. första4 § stycket 2 alkohollagensom avses

1994:1738 får registreras endast tillstândshavaren eller sådanom
företrädare i i denna6 § förordning har funnits skyldignämnssom
till följande brott:

brott brottsbalken,mot
brott alkohollagen 1994: 1738,mot
brott lagen 1961:181 försäljning teknisk spritmot om av

m.m.,
brott lagen 1977:292 tillverkning drycker,mot om av m.m.,
brott lagen 1977:293 handel med drycker,mot om
brott narkotikastrafflagen 1968:64,mot
brott lagen 1960:418 straff för varusmuggling,mot om
brott skattebrottslagen 1971:69,mot
brott uppbördslagen 1953:272,mot

brott10. lagen 1986:436 näringsförbud,mot om
11. brott lagen 1991:1969 förbud vissa dopnings-mot motom

medel,
brott12. andra1 § stycket, 4 eller lagen4 § 1951:649mot a om

straff för vissa trafikbrott,
brott13. vapenlagen 1996:67,mot

14. brott vapenförordningen 1996:70,mot
15. brott livsmedelslagen 1971:511,mot
16. brott aktiebolagslagen 1975: 1385,mot
17. brott lotterilagen 1994:1000,mot
18. brott lagen 1982:636 anordnande visstmot auto-om av

matspel,
19. brott ordningslagen 1993: 1617,mot
20. brott lagen 1987:375 förbud s.k. bastuklubbarmot motom

och andra liknande verksamheter,
21. brott hälsoskyddslagen 1982:1080,mot
22. brott lagen 1960:419 förbud i vissa fall införselmot motom
spritdrycker,av
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lagenbrottlagen 23.brott23. motmot
fallstraffi vissafall 1962:120straffi vissa1962: 120 omom

ursprungsdeklarationoriktigursprungsdeklaration förfor oriktig
eller m.m.m.m.,

lagenbrott24. mot
självdeklaration1990:325 om

kontrolluppgzfter.och

juli 1998.kraft denträder i 1förordningDenna

1 lydelse 1996:77Senaste
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31 Förslag till förordning ändring i skattebetal-om

ningsförordningen 1997:750

föreskriverRegringen 31 skattebetalningförordningen§att
1997:750 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31§
Skattemyndigheten skall Skattemyndigheten skall

skicka besked enligt kap.11 skicka beskedett enligt kap.11ett
15 § skattebetalningslagen 15 § skattebetalningslagen
1997:483 till den skattskyldige 1997:483 till den skattskyldige

den 15 septembersenast den 15 juli taxeringsåret,taxe- senast
ringsåret, grundläggande grundläggandeett beslutettom om om
beslut årlig taxering har fat- årlig taxering har fattatsom senast

den 15 augusti på dentats senast 15 juni.
grundval förenklad själv-av en
deklaration enligt kap.2 §11
lagen 1990:325 självdekla-om

och kontrolluppgifter.ration

Om det grundläggande beslu- Fattas grundläggande beslut
årlig taxering fattas efter årligtet taxering efter den 15om om

den 15 skall skattemyn-augusti, taxeringsåretjuni skall skatte-
digheten upplysa den skattskyl- myndigheten ochsnarast senast
dige detta och sådant den december15 taxeringsåretattom om
besked i första styck- sända sådant beskedsom avses som avses

kommer skickas till honom i förstaet stycket.att
den 15 december.senast

Denna förordning träder i kraft den januaril 2000 och tillämpas
Första gången vid 2000 års taxering.
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med bemyndi-förordning 1998:000Förslag till32

meddela vissa före-gande för Riksskatteverket att

statlig fönnögenhets-1997:323skrifter till lagen om

skatt

följande.Regeringen föreskriver

meddela sådanaRiksskatteverketRegeringen bemyndigar att
värdering fordon i 17 §verkställighetsföreskriñer asom avsesom av

förmögenhetsskatt.statliglagen 1997:323 om

och tillämpaskraft den januari 2000förordning träder i 1Denna
vid års taxering.första gången 2000
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Utredningsuppdraget1 och dess

genomförande

1.1 Uppdraget

Skattekontrollutredningens direktiv dir. 1995:12 vilka återges i sin
helhet i bilaga innefattar uppdrag består frånett tresom av var-
andra avgränsbara delar. förstaDen delen har varit analysera huratt
den enskildes uppgiftsskyldighet i skatteutredningar förhåller sig till
artikel i Europakonventionen6 och till den enskildes förhållarätt att
sig passiv i brottsutredningar utforma de förslag kan moti-samt som

analysen. Utredningen i denna del i juni delbe-1996veras av avgav
tänkandet Artikel i6 Europakonventionen och skatteutredningen
SOU 1996:116.

andra fråganDen har gällt utforma obligatorisk kontroll-att en
uppgiftsskyldighet reavinster och reaförluster vid avyttringom av
aktier och andra finansiella instrument. Utredningen har i denna frå-

i 1997 överlämnat delbetänkandet Kontroll Reavinst Värde-ga mars
SOU 1997:27.papper

Skattekontrollutredningens huvudsakliga uppgift är göraatt en
lagen 1990:325 självdeklarationöversyn och kontrollupp-av om

gifter, UtredningenLSK. lägger i förevarande slutbetänkande fram
förslag i denna del.

Utredningen har koncentrerat sig depå i direktivet anfördanu
huvudfrågoma,

systematisk nuvarande bestämmelsergöraatt översynen av om-
uppgiftsskyldighet och utarbeta så enkla och enhetliga regleratt som
möjligt,

utvärdera reglerna förbindelse lämna kontrolluppgiftatt attom
inlåningskonto i utlandetränta och utdelning på utländskaom

fondpapper förvaras i depå eller kontoförs i utlandet och föreslåsom
de förbättringar motiverade ochärsom

bestämmelserna skattetillägg vid skönstaxeringöveratt se om-
på grund utebliven deklaration.av

Inkomst- och förmögenhetsbeskattningen bygger i dag på en
självdeklaration avlämnas under uppgifterna ärattsom ansvar sanna
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taxering avlämnasriktigmöjliggöraoch fullständiga. För ettatt en
taxeringskon-innebärkontrollupppgifter varje år. Detantal attstort

kontrollerahar inriktatsallttrollen löntagare attatt upp-merav
Kontrollupp-fullständigt.riktigt ochfullgjortsgiftsskyldigheten har

förförutsättningenväsentligastedendärmedgifterna attär numera
deklareraskallflertaletför dettaxeringåsätta rätt stora genomsom

självdeklaration.förenkladlämnaatt en
sådantkontrolluppgifter. Ettinte någranäringsidkare lämnasFör

i taxeringssam-ohanterbartoöverskådligt ochskullesystem vara
ochsjälvdeklarationskall lämnaNäringsidkaremanhang. stan-en
fäförutdrag tillkomräkenskapsutdrag. Dessadardiserade ettatt mer

förfrån företagen,uppgiftslämnandeenhetligt att anpassa upp-
möjliggöraoch förbokföringföretagensgiftslämnandet till ettatt

kontrollobjekt.rationellt urval avmer
uppgiftsskyldigheten iochdeklarations-Bestämmelserna om

Lagstiftning-århundrade.början dettafram sedanhar vuxitLSK av
de-och reglerad påsvåröverskådligblivit allthar med tiden meren

taljnivå.
har anknyt-frågorbemyndigatsUtredningen har att ta somupp

kontrollupp-självdeklaration ochuppgiftsskyldigheten ining tilll
anledningbl.a. funnitdettabakgrundhargifter. Utredningen mot av

och dådeklarationsförfarandetförenklamöjlighetenöver attatt se
vidsjälvdeklaration,lämnaskallfrågansåväl somenvem somom

frågorYtterligareskall lämnas.tidpunkt denvilken senast som spe-
självdeklarationeniuppgifterförtryckningciellt kan nämnas är av

ombud.kunna lämnassjälvdeklaration skalloch genomom
förslag i frågorframslutbetänkandetiUtredningen lägger även

väsentligaochgångunder utredningenskommit ärhar somuppsom
förslagHärmedsammanhang.behandling i dettatillatt ta avsesupp

o.dyl.skatteregistemummerutländska betalningsmottagaresom
skyldig lämnakanför denmöjlighet attantassamt varasomom

kon-få beskedRiksskatteverket kunnakontrolluppgift hosatt om
räckvidd.trolluppgiftsskyldighetens

Utredningsarbetet1.2

tekniskvaritslutbetänkandet har översynHuvudarbetet i göraatt en
kontrolluppgifter. Det-självdeklaration ochlagen 1990:325 omav

deklarationsförfarandetunderavdelningar,i tvåarbete kan indelasta
ochdessa frågor,har iUtredningenkontrolluppgiftslämnandet.och
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i övriga frågor berör skatteförvaltningen, samrått medsom en
referensgrupp från Riksskatteverket.

Utredningen har vad gäller frågan utvidgad uppgiftsskyldig-om
het i entreprenadförhållanden samrått med Branschsaneringsutred-
ningen dir. 1995:142, Ju 1995:11. En sekretariatet i Skattekon-av
trollutredningen utarbetad promemoria i ärendet har överlämnats till
Branschsaneringutredningen. Promemorian har därefter tagits i
dess slutbetänkande Branschsanering och andra metoder eko-mot-
brott SOU 1997:11 bilaga1 som
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2 Lagen självdeklaration ochom

kontrolluppgifter

2.1 historikKort

Med förordningen 1902:84 inkomstskatt infördes i Sverigeom
med progressiv inkomstskatt och skyldighet läm-systemet atten en

uppgifter till ledning för den taxeringen. delFör storna egna en av
dagens och på taxering och beskattning och tillsynsätt dettenner

i dag taxeringslagen 1990:324 och lagenutgör 1990:325som om
självdeklaration och kontrolluppgifter, lades grunden redan i början

detta århundrade.
Inkomstskatten från början skatt fastextra togs utvar en som

egendom, kapital och arbete. förordningenI bl.a de avdragangavs
tillåtna, taxering skulle ske och för kontrolluppgiftsom var var vem

skulle lämnas. skattenFör skulle kunna måste de skattskyl-att tas ut
diga själva lämna uppgifter.

Förordningens bestämmelser taxeringsförfarandet och kon-om
trolluppgifter fördes redan år 1910 till förordningöver taxe-en om
ringsmyndigheter och förfarandet vid taxering. Denna systematik
behölls sedan 1928 års taxeringsförordning och 1956 årsgenom
taxeringslag.

Kontrolluppgiftsskyldigheten i 1910 års förordning i huvud-var
sak inriktad den hade erhållit lön, naturafönnån eller pensionsom

offentlig arbetsgivare och aktieutdelning. Inkomsten förav en an-
ställda i privat verksamhet skulle redovisas först antalet stadig-när
varande sysselsatta uppgick till minst fem. Efter anmaning skulle
dock andra arbetsgivare lämna kontrolluppgifter.

Lagen självdeklaration och kontrolluppgifterom

År 1991 genomfördes genomgripande förändringar skatteorgani-av
sationen och de olika förfarandena på skatteområdet. gamlaDen
taxeringslagen 1956:623, GTL, upphävdes och två la-ersattes av

18-0455S
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och lag 1990:3251990:324, TL,taxeringslag omengar, en ny
kontrolluppgifter, LSK.ochsjälvdeklaration

behandladebestämmelser i GTLförts deharTill LSK upp-som
redaktionellocksåhärmed gjordessambandgiftsskyldigheten. I en

dels de bestäm-innehåller i dagbestämmelserna. LSKöversyn av
tillsjälvdeklarationskall lämnareglerarmelser ensomvemsom

skall in-deklarationvad dennataxeringen ochledning för den egna
kontrolluppgiftskall lämnauppgifter, delsnehålla för envem som

förskall lämnaoch vad dennetaxeringledning förtill upp-annans
bestämmelserkompletterandevissaocksåinnehållergifter. Lagen

fullgörande.uppgiftsskyldighetensför

utgångspunktUtredningens2.2

utredningensUtgångspunkten förfyra kapitel.indelad ii dagLSK är
överskådlighe-innehållet i lagen såstruktureraarbete har varit attatt

de be-och flyttaredaktionelltbearbeta lagtextenökas, attattten
lägreförfattninglagfonn tillibehöverstämmelser inte avvarasom
verk-utfärdamyndighetförmöjliggöraalternativtdignitet, attatt

ställighetsföreskrifter.

Antal kapitel

och kon-självdeklarationtill laghar i sitt förslagUtredningen omny
bestämmelserdisponerat debenämndhäreñer NLSKtrolluppgifter

varitambition harkapitel. Utredningensiförslås ingå i lagen 15som
kapitel samla bestäm-varjelättöverskådlig och ilagen attgöraatt

specifikt område.inriktas påmelser ettsom

kontrolluppgifterlämnaskyldighetenBestämmelser attom

Även l989/90:74propinförandet LSKvidregeringen avom
kontrolluppgifts-redaktionellgenomgripandegjorde översyn aven

eller obehöv-obsoletabestämmelser i dagbestämmelserna fleraär
liga.

kontroll-obligatoriskareglerar denbestämmelser i LSKDe som
idetsåuppbyggdaallmänhetuppgiftsskyldigheten i sätt attär

skall läm-kontrolluppgiftvadförbestämmelsevarje enskild anges
kontrolluppgiftuppgift, försådanskall lämna vemsomnas, vem
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skall lämnas och vad kontrolluppgiften skall innehålla. Dessutom är .
det inte ovanligt det i den enskilda bestämmelsen eller iatt en-
kompletterande bestämmelse föreskrivs undantag avseende så-om-
väl kretsen uppgiftsskyldiga för vissa slags uppgifter. Före-av som
skrifter behandlar vad kontrolluppgiftema skall innehålla i formsom

identifikationsuppgifter och liknande återges ofta såväl i deav en-
skilda bestämmelserna i de bestämmelsernasom gemensamma om
kontrolluppgiftema. Denna och andra upprepningartyper är onö-av
diga minskaroch överskådligheten i lagstiftningen. bör därförDe tas
bort.

En brist i lagstiftningen det för vissa fallär attannan av upp-
giftsskyldighet i minsta detalj reglerat vad uppgiften skall inne-är
hålla eller skall lämna uppgiften, medan föreskriftervem som om
uppgiftsskyldigheten i andra fall allmänt hållna, i synnerhetär mer
avseende vilka uppgifter skall redovisas i kontrolluppgiften.som
Vad gäller den nuvarande detaljnivån kan konstateras fleraatt av
detaljfrågoma sådan de typiskt borde kunna reglerasär typ att settav

tillämpningsföreskrifter eller Riksskattever-t.o.mgenom genom-
kets utformning kontrolluppgiftsblanketten.av

Uppräkningar kretsen uppgiftsskyldiga för vissa typerav av av
utbetalningar borde kunna med bestämmelserersättas attsom anger
den har betalat ersättningen eller motsvarande skall lämnautsom
kontrolluppgiften, jfr utformningen kap.3 4 § LSK.av

Under hand har också inhämtas Riksskatteverket på grundatt av
detaljnivån i den nuvarande lagstiftningen det inte lämp-ärattanser
ligt tillämpningsföreskrifter förordna vad kontroll-att genom en
uppgift i det enskilda fallet skall innehålla.

bakgrundMot det anförda bör vid översynenansats attav en vara
bestämmelserna skyldigheten lämna kontrolluppgifter iatt störreom
utsträckning i den nuvarande lagstiftningen skall meddelasän ge-

verkställighetsföreskrifter regeringen eller, efter regeringensnom av
bemyndigande, Riksskatteverket.av

finnsDet antal bestämmelser i LSK reglerar vilkaett stort som
uppgifter Skattemyndigheten eller Riksskatteverket får inhämta hos
tredje efter föreläggande. Samtliga dessa bestämmelser fördesman

från tillGTL LSK vid den lagens tillkomst.över Genom in-senare
förandet bestämmelsen föreläggande rättshandling iav om om
3 kap. 50 § LSK har flertalet dessa äldre bestämmelser förlorata av
i betydelse. bör därförDet undersökas i vilken utsträckning be-
stämmelserna tredjemansföreläggande kan omarbetas och för-om
enklas.
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bör skyldighetenutgångspunkt vidEn översynen attvaraannan
föreläggande i förstakontrolluppgifter föregåendelämnaatt utan

utbetalarenutbetalningar för vilkahand bör inriktas sådana m.m.
skattebetalningslagenskatteavdrag enligtskyldigär göraatt

uppgifterlagstiftning respektive andraeller1997:483 somannan
ochoch dödsbons inkomsterbetydelse för fysiskaär att personersav

Kontrolluppgifter utbetal-förtryckas.förmögenhet skall kunna om
riktadei första hand inhämtasningar till näringsidkare bör genom

kontroller.
utsträckning olika reglerundersökas i vilkenbör vidareDet om

lagstiftning kan flyttasfinns intagna iUppgiftsskyldighet annansom
till NLSK.

systematiska uppbyggnadLagförslagets

disponeras på följandeUtredningen föreslår NLSK sättatt

Allmänna bestämmelserkap.1
självdeklarationSkyldighet lämnakap.2 att m.m.

Självdeklarationens innehållkap.3
m.fl.bestämmelser för handelsbolagkap. Särskilda4

intäktKontrolluppgift tjänstkap.5 om av m.m.
kapitalKontrolluppgift avkastning på6 kap. m.mom

Kontrolluppgift kapitalvinsterkap.7 m.m.om
fallkontrolluppgift i andrakap. Skyldighet lämna8 att

kontrolluppgiftförbindelse lämna9 kap. Om att m.m
utlandstransaktionerUppgiftsskyldighet vidkap.10 m.m.

bestämmelser kontrolluppgifterkap.11 Gemensamma m.m.om
Övrig uppgiñsskyldighetkap.12
Anstånd13 kap.

föreläggandekap.14 Om
Övriga bestämmelserkap.15
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3 Normgivningsmakten

sammanfattandeEn beteckning för den verksamhet hos riksdagen,
regeringen och andra offentliga fastställandeorgan som avser av
bindande rättsregler formi lagar, förordningar och andra före-av
skrifter normgivning. Tillkomsten lagar och andra föreskrifterär av
regleras i 8 kap. regeringsformen Utmärkande föreskrif-RF. för

de bindande för myndigheter ochär enskilda deärterna att samt att
har generell räckvidd prop. 1973:90 203. 8 kap. fördelasI RFs.
normgivningen mellan olika och i vilken form den skallorgan anges
ske. Normgivningsmakten har enligt i första handRF anförtrotts
riksdagen och regeringen befogenheten besluta föreskrifterattmen
kan i fallvissa överlämnas till förvaltningsmyndigheter, kommuner
och kyrkliga organ.

Normgivningsmaktens fördelning

Den primära uppgiften i 8 kap. fördelaRF normgivnings-är att
kompetensen mellan riksdagen och regeringen. Utgångspunkten är

viktigare ämnesområden skall regleras riksdagen lagatt av genom
det lagområdet medan mindre centralaprimära områden har
tilldelats regeringen regeringens primärområde. primäraDet lag-
området kan indelas i det obligatoriska lagområdet och det fakul-

lagområdet. obligatoriskatativa Det lagområdet omfattar sådana
måste regleras lag, vilketämnen innebär delegationattsom genom

till regering eller myndighet utesluten. det fakultativaInomärannan
lagområdet kan riksdagen delegera sin normgivningsmakt i första
hand till regeringen. Riksdagen kan samtidigt föreskriva att rege-
ringen får överlåta förvaltningsmyndighet eller kommun utfär-att

föreskrifterda i ämnet.
Utanför det primära lagområdet faller primärområderegeringens

där regeringen enligt harRF anförtrotts behörighet beslutaatten
föreskrifter. Regeringens primärområde omfattar enligt 8 kap. 13 §
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första stycket dels föreskrifter verkställighet lag, delsRF om av
föreskrifter skall meddelas riksdagen,inte enligt grundlagsom av
den s.k. restkompetensen. Föreskrifter riksdagen, riksdagensom
myndigheter beskattningen enligtoch den kommunala andraär
stycket i paragrafen uttryckligen undantagna från regeringens kom-
petens.

Beskattningsmakten

Föreskrifter förhållandet mellan enskilda och det allmänna,om som
enskildasgäller åligganden för enskilda eller i övrigt ingrepp iavser

personliga eller ekonomiska förhållanden skall enligt kap. §8 3 RF
meddelas omfattar endast betungandelag. Bestämmelsengenom

föreskrifter skall åligganden för enskil-regler. gällaDe som avses
vissa hand-da, varmed skyldighet företa eller underlåtaattavses

för-lingar, eller ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska
Tillhållanden, varmed ingrepp i den enskilda rättssfaren. så-avses

dana förskrifter bl.a. föreskrifter skatt till 8 kap.räknas statenom
i första hand och3 § andra stycket Med det allmännaRF. statavses

till vilka förvalt-kommun. Hit räknas också enskilda rättssubjekt
ningsuppgifter har överlämnats enligt kap. 6 tredje stycket11 § RF

regerings-Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligt års1974
form, hädanefter1989, 66-67, benämnd S.Hs.

för skallGrunderna den kommunala beskattningen bestämmas
lag kap. medan kommunerna själva bestämmer8 5 § RF,genom

skattesatsen kap.1 § RF.7
föreskrifter till deti 8 kap. 3 hör till delDe § RF storsom avses

fakultativa området. gäller dock inte föreskrifter skatter.Detta om
inledningen framgår föreskrifterAv till kap. § RF skatter8 7 att om

inte får meddelas riksdagen. Beskattnings-något änannatav organ
obligatoriska lagområdet.makten faller således in under det Mot-

gäller fråga föreskrifter i avseende begrän-svarande i någotom som
omfattningen tidigare ingrepp i enskildas förhållanden.ettsar av

Även sådan begränsning skall således ske i lagform. I prop.en
föreskrift1973:90 exempel301 öppnaren som en nys. ges som

möjlighet beräkningen beskattningsbar inkomst förtill avdrag vid av
bestämmande statlig inkomstskatt.av

föreskrifter materiella Skattereg-Med skatt inte bara deom avses
lema skattskyldig, underlaget för skatten, skattesatsvem ärsom
o.dyl. direkt reglerar skattens tyngd och fördelning ävenutansom
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de regler grunderna för taxerings- och uppbördsförfa-som avser
randet prop. 1973:90 302.s.

Riksdagens delegationsmojlighet på skatteområdet

tidigare framgåttSåsom har riksdagen tillagts makten beslutaatt om
skatt till Riksdagens beskattningsmakt har viktigsåstaten. ansetts

statlig skatt har uteslutits från det område för delegationatt som reg-
leras i kap. Riksdagens8 RF. behörighet delegera till regeringenatt
har i 8 kap. 8 § begränsats till frågorRF anstånd med betalningom

skatt, både statlig och kommunal. Delegationen skall ha formav av
lag och regeringens föreskrifter skall i förordningsform. Riks-en ges

dagen kan också enligt 8 kap. till9 § RF regeringen lag de-genom
legera frågor tull införsel och avgifter till det all-om av varor
männa.

Regeringens primärområde verkställighetsföreskrifter-

Enligt kap.8 13 första stycket får§ 1 regeringen besluta föreskrifter
verkställighet lag. Med föreskrifter verkställighet lagom av om av

enligt förarbetena prop. i första tillämp-1973:90 21 1 handavses s.
ningsföreskrifter administrativ karaktär, formulär ochrent t.ex.av
tabeller eller föreskrifter myndigheternas handläggningsrutiner.om

propositionenI dock det i vissa fall ofrånkomligt till-äratt attanges
låta regeringen med stöd sin behörighet besluta verkställig-att attav
hetsföreskrifter i materiellt hänseende fyller ut lag, ävenen om
lagen i och för sig befinner sig inom det obligatoriska lagområdet.

förutsättning emellertidEn regleringen inte tillförs någotär att
väsentligt den regeringen beslutade föreskriften. Re-nytt genom av
geringen förhindrad i verkställighetsföreskrift beslutaär att en om
något kan upplevas åliggande för enskilda ellerett nyttsom som om
något kan uppfattas ingrepp i enskildas personligaett nyttsom som
eller ekonomiska förhållanden. verkställighetsföreskrift fårEn inte
heller innehålla straffbestämmelser eller andra sanktionsregler H S

133-134 och lagrådet i 1987/88:3 och det194 198. Oms. prop. s.
uppenbart sådant överskridande får föreskriftenhar skettär att ett

inte tillämpas kap.ll 14 § RF.
Enligt formuleringen kap.8 13 § kan regeringen meddelaav

verkställighetsföreskrifter till lagar hör till såväl det obliga-som
toriska det fakultativa lagområdet. Ett behov verkställighets-som av
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inom det obligatoriska lagområdetföreskrifter föreligger dock bara
där delegation inte haroch inom den del det fakultativa områdetav

verkställighetsföreskriftema fåttharskett. betydelsenDen största
betungandeinom den del det obligatoriska området som avserav

föreskrifter.offentligrättsliga
lag meddela föreskrifter iRiksdagen oförhindradär att genom

behörighetsområde. Därige-ligger regeringensinomämneett som
delregeringen beslutanderättenkan riksdagen undandra över ennom

regeringens kompetens.frågor faller undersom annars

primärområdetdelegationsmojlighet detRegeringens inom egna

verkställighetRegeringen kan i förordning med föreskrifter om av
med-till underordnad statlig förvaltningsmyndighetlag delegera att

behandlas i förordningen.dela bestämmelser i det Rege-ämne som
delegationsmöjlighet inom hela sitt primärområde.ringen har denna

förvaltningsmyndig-Med underordnad myndighet de statligaavses
under regeringen, Riksskatteverket RSV.heterna t.ex.

avseddunderordnad myndighet i första handDelegationen till är
regeringen överlåter bara delpartiell, innebärande attatt avenvara

normgivningskompetens prop. 1973:90 321.sin s.
idelegationsmöjligheter har skrivits regeringsformenDe som

uttömmandeavsedd prop.l973:90 209.är att vara s.

skatterättenVerkställighetsföreskrifter inom

materiella skall meddelas i lagform ochskattereglemaDe utrymmet
verkställighetsföreskrif-i formför meddela utfyllandeatt normer av

förfaranderegler däremot kravetbegränsat. frågaI ärärter om
grundemalagform enligt förarbetena begränsat till vilket ger

behörighet meddelaregeringen ganska omfattande närmareatten
materiellakonsekvens dettaföreskrifter förfarandet. En är attavom

förverkställighetsföreskriñer har kommit till användningi settstort
enstaka punkter och allmännafylla lagregleringen attatt ut

skattelagarna intetillämpningsförfattningar till de materiella
innehåller förfaranderegler kom-förekommer. Skattelagar som

tillämpningsförordningar,ofta med allmännapletteras däremot t.ex.
fastighetstaxeringsförordningentaxeringsförordningen 1990: 123 6,

dessaoch skattebetalningsförordningen 1997:750. I1993:1199
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uppdrar regeringen viss förvaltningsmyndighet meddelaatt
ytterligare verkställighetsförskrifter i ämnet.

fastighetstaxeringsväsendetInom har med materiellaett system
RÅverkställighetsföreskrifter kommit till användning. Istörre

85 1:5 prövade Regeringsrätten föreskrifterRSV i för fastighets-om
taxering angående beräkning värdefaktom storlek för småhus gåttav

vad myndigheten kunnat föreskriva.utöver Regeringsrätten anförde
begreppet bostadsyta inte hade bestämts i 8 kap.att 3 §närmare

FTL. Värdefaktom storlek kunde därför inte användas när-utan en
precisering. Genom förskrifterRSVs hade bestämmelsen fåttmare

preciserat innehåll. utfyllnadDen regeln skett stred inteett av som
bestämmelsens ordalydelse. Regeringsrätten utredde däreftermot

motiven till kap.8 3 § fannFTL inte heller dessa lämnadeattmen
tillräckligt besked hur begreppet bostadsyta skulle förstås. RSVsom
verkställighetsföreskriñer angående beräkning värdefaktom stor-av
lek kunde därför inte tillförtha lagregeln något sådant elementanses

föreskrifterna inneburit hadeRSV överskridit sina befogen-att att
heten

RÅRegeringsrätten har i ref.1988 frågan151 giltig-prövat om
heten RSVs anvisningar till bestämmelserna i punkt anvis-4av av
ningarna till 33 § tidsvinstKL vid med bil mellan bostadom resa
och arbetsplats. Regeringsrätten, tydligen uppfattade RSV:ssom an-
visningar föreskrifter och inte rekommendationer, ansåg attsom som
den uttolkning KLs bestämmelser hadeRSV gjort, gick ut-av som

sådana verkställighetsföreskrifteröver verket kunde meddelasom
med stöd bemyndigande regeringen. stället innefattadeI deav av en
föreskrift skatt enligt kap8 3 § endastRF fick meddelasom som ge-

lag.nom
För tillämpning den tidigare gällande lagen 1959:552av om

uppbörd vissa avgifter enligt lagen allmän försäkring,av om m.m.
AVGL hade Riksförsäkringsverket meddelat verkställighetsföres-

RÅkrifter för uppskattning värdet bilförmån. I 83 1:85 Iav av upp-
kom frågan förvaltningsdomstol kunde frångå föreskrifterna.om en
Regeringsrätten anförde det generellt torde gälla verkställig-att att
hetsföreskrifter inte avskär förvaltningsmyndighet från och irätt -
vissa lägen skyldighet direkt tillämpa lagreglema. framgickHäratt-
dock lag schablon skulle tillämpas och detaljerade reglerattav gavs
i lag faktorer skulle beaktas vid schabloniseringen. Motom som

Sture ifrågasätterBergström dock grundlagsenligheten verkställighetsfö-av
reskriñema till fastighetstaxeringslagen i Skattenytt 1995 418, RSV:ss.
verkställighetsföreskriñer statsrättslig synvinkel.ur
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fördet inte fannsbakgrund fann Regeringsrättendenna utrymmeatt
Riksförsäkringsverkets verkställig-tolkning lagen vid sidan omav

hetsföreskrifter.
RÅ grundlagsenligheten Riks-det fråga1986 ref.I 158 om avvar

uppskattningen värdetföreskrifter angåendeförsäkringsverkets av
underlag enligt 4 § AVGL.bostadsförrnån bestämmandevid avav

arbetsgivaravgiftemade aktuellaRegeringsrätten konstaterade att
delegera beslutande-för riksdagenutgjorde skatter. Någon rätt att

kunde dock be-inte. Regeringenförelågenligt 8 kap. § RF7rätten
denna be-också överlåtaverkställighetsföreskriñer till lag ochsluta

gjortsuttalanden hademyndighet.fogenhet till underordnad De som
pekaRegeringsrättenförarbetena till AVGL ansågunder att reg-

likartat deti principfå innehålllema hade ettavsetts somvarsom
närliggandebeskattningsområdet och andratillämpades inom om-

hördedessa områdentillämpades inområden. Till de attnormer som
föreskrifterRiksförsäkringsverketsjämkning i vissa fall kunde ske.

enligtVid prövningjämkningsmöjlighet.inte någonanvisade en
föreskrifterna gickfann Regeringsrättenkap. 14 § RF utöverll att

kunde ske uteslu-därför inteåsyftade och värderingenvad lagen att
föreskrifter.verketstande med tillämpning av

Överväganden

ledning föruppgifter tilllämnaMålet vad skyldigheten attavser
överblickbar ochregleringtaxeringen skapa ärärär att somen som

intelättillämpade bestämmelser. Enuppbyggd tydliga och ovan-av
meddelaanförtrolagstiftningsarbetetlig inriktning i rättenär attatt

norrngivningsnivån.den lägsta tillåtnaföreskrifter till myndighet
Vid be-skattebetalningslagen 1997:483.exempel kanSom nämnas
beaktasemellertid ocksånorrngivningsnivån måstedömningen av

till lägreskulle hänförasoch för sig kunnavissa regler, iatt ensom
skallregleringeni lagen förnorrngivningsnivå, ändå kan behövas att

bli tydlig.
kon-självdeklaration ochBestämmelserna i lagen 1990:325 om

utfominingi utsträckningtrolluppgifter LSK har stor somsamma
GTL.taxeringslagen 1956:623,bestämmelser i gamlamotsvarande

oförändradei principnämligen år 1990från flyttadesReglerna GTL
omfattande ochmycketregler itill Flertalet LSKLSK. äröver anger

kap. § LSK.omfattning, 2 17detalj uppgiftsskyldighetensi t.ex.se
förendast grundernafall har lagstiftaren valt i LSKandraI att ange
tillmed hänvisningdessauppgiftsskyldigheten och komplettera en
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de materiella skattereglema. kap.2 andraI 10 § stycket LSK anges
sålunda självdeklarationen skall innehålla de uppgifter be-att som
hövs för beräkna bl.a. fastighetsskatt enligt lagen 1984: 1052att om
statlig fastighetsskatt eller expansionsmedelsskatt enligt lagen
1993: 1537 expansionsmedel.om

Det inte lätt åstadkomma regler uppgiftsskyldighetenär att om
tillräckligt detaljerade och samtidigtär lättillgängliga och över-som

skådliga. Utredningen emellertid det finns förutsättningarattanser
i viss utsträckning förenkla lagstiftningen. Utgångspunkten föratt

utredningens arbete begränsa detaljregleringen i lag samtidigtär att
lagreglema lättfattlig utfonnning.som ges en mer

Mindre detaljerade eller uttömmande författningar leder i delen
fall till ökat behov föreskrifter. Regeringen har såsom tidigareett av
redovisats möjlighet enligt kap.8 13 § första stycket kom-RF att
plettera lag verkställighetsföreskrifter.genom

Om lagstiftning mycket detaljerad behovet verkställ-är ären av
ighetsföreskrifter normalt ringa. Om lagregel däremot allmäntären
hållen och begränsad ledning i det enskilda fallet, ökar behovet.ger
Å andra sidan blir det då ofta svårt dra för vadgränsenatt ärsom en
godtagbar verkställighetsföreskrift. Risken för utfyllande före-att en
skrift skall underkännas rättstillämpande ökar då. För attav organ
undvika tillämpningsproblem bör därför grunderna för utformningen

utfyllande verkställighetsföreskrifter tydligt i lag.av anges
Syftet med skyldigheten lämna uppgifter i självdeklarationenatt

Skattemyndigheten skall kunnaär dels räkna korrekt skatt, delsatt ut
kontrollera lämnade uppgifter. Allmänt kan de materiellasägas att
skattereglema så utformade det reglerna framgårär vilkaatt av
uppgifter behövs för deras tillämpning. reglerna i inkomst-Avsom
slaget tjänst och kapital framgår sålunda vilka intäkter skatte-ärsom
pliktiga och vilka kostnader avdragsgilla. skattskyldigeDenärsom
skall i självdeklarationsin lämna de uppgifter dessa intäkter ochom
utgifter behövs för skatten skall kunna beräknas.attsom

Inkomst näringsverksamhet skall enligt 24 kommunal-§av
skattelagen 1928:370 KL beräknas enligt bokföringsmässiga grun-
der inte i KL. Enligt punkt anvisningarna1 tillannatom anges av
paragrafen skall den skattemässiga inkomstberäkningen ske med ut-
gångspunkt i bokföringen. bokfördaDet resultatet justeras i den
mån det föranleds avvikande regler i Bokföringsskyldig-KL.av
hetens omfattning regleras i bokföringslagen 1976: Redo-125 BFL.

Översynvisningskommittén har i sitt slutbetänkande redovis-av
ningslagstiftningen SOU föreslagit1996: 157 bokföringslag.en ny

betänkandetI anförs skäl delegation nonngivningmak-motsom av
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betydelse förredovisningsreglemasredovisningsområdet,påten
redovisninuppfattningendenKommitténskatteuttaget. är att gs-av

konstitutio-föreskrifter med lägreutfärdas i formregler inte får av
Även följer såledesnäringsidkareförlag 150.nell änstatus upp-

lagforrn.iföreskrifter lämnasgifternas innehåll somav
obehövligt i lagdetSkattekontrollutredningen är attatt enanser

lämnas vissauppgifter skallsjälvdeklarationgäller att omangesom
framgårskatteregeln klartmaterielladenförhållanden, det attom av

får därförregler.dessa Dettillämpningenuppgiften behövs för av
användaifall NLSKtillräckligt i många ter-att sammavaraanses

föreskriftermateriella lagarna. Närmareuttryck i deoch sommer
utredningensbör enligtskall fullgörasuppgiftsskyldighetenhurom

verkställighetsföreskrifter.formkunna imening avges
fall lämnaskattskyldiga i vissakontrolländamål måsteFör upp-

exempel kanskatten. Somför räknai behövsgifter inte att utsom
yrkar avdragskattskyldigkap. § LSK,enligt 2 15nämnas att, som

i själv-skall lämnaskontrolluppgift inteskuldränta skallför när --
storlek vid be-skuldbeloppetsuppgifterlämnadeklarationen om

ing-Uppgiften haroch långivarensutgångskattningsårets namn.om
kontrollväl förskatteuträkningenförbetydelse att en av-avmenen

slagUppgiftsskyldighetföreligger. nämntdragsgill skuldränta av nu
bestämmelserna ibedömning framgåenligt utredningensbör av

NLSK.
lagregel skall framgåkrav detinga formellafinnsDet att av en

vissa områdenverkställighetsföreskrifter. Inomförekommerdetatt
lagtexteninformationssyfte, låtalämpligt idockkan det att, gevara

materiellafinns.verkställighetsföreskrifter Deupplysning attom
gäller särskiltändringar.föremål för Dettaständigtskattereglema är

omfattande,uppgiftsskyldigheten när-områden därinom de är t.ex.
och där-uppgifterbehovSkatteförvaltningensingsverksamhet. av
del bero-tillverkställighetsföreskrifterbehovetmed också är storav

dennaUtredningen harinnehåll.materiella reglemasdeende motav
exi-upplysainte generellttill lagtexti förslagetbakgrund valt att om

föreskrifter.sådanastensen av
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4 örenklingar deklarations-F av

förfarandet

deklarationsförfarandetförenklade4.1 Det

Deklarationsförfarandet4.1.1 i dag

förenkladeDen självdeklarationen infördes vid för1987 års taxering
underlätta deklarationsförfarandet för det flertalet skattskyl-att stora

diga med okomplicerade inkomst- och förmögenhetsförhållanden.
Införandet med den förenklade självdeklarationen komsystemetav

påtagligt förenkla hanteringen deklarationema för både skatte-att av
myndighetema och de skattskyldiga. Efter förslag Riksskatte-av
verket i Vidareutveckling den förenklade självdeklara-rapporten av
tionen RSV Rapport 1992:3 infördes fr.o.m. 1995 års taxering be-
stämmelser ytterligare förenklat deklarationsförfarande förettom
löntagare m.fl. jfr 1992/93:86 ytterligare förenklingar iprop. om
deklarationsförfarandet.

Det förfarandet innebär förtryckt blankett för förenkladattnya en
självdeklaration sänds före den 15 april taxeringsåret till samtligaut
berörda skattskyldiga, dvs. fysiska och dödsbon, underpersoner som
beskattningsåret enbart har haft inkomst hänförlig till inkomstslagen
tjänst eller kapital kap.2 11 § lagen 1990:325 självdeklarationom
och kontrolluppgifter, LSK.

Undantag från möjligheten använda förenkladeden dek-att
larationsblanketten har gjorts för skattskyldig har inkomstsom av
näringsverksamhet, företagsledare eller delägare i fåmansföretagär
m.fl., skattskyldig skall redovisa mervärdesskatt i sin själv-som
deklaration, inte har varit bosatt i Sverige under hela beskatt-som
ningsåret den inte har mottagit förtryckt blankett församt som en
förenklad självdeklaration den april taxeringsåret kap.15 2senast
13 § LSK. De nämnda skall deklarera lämnaattnu genom en
särskild självdeklaration.

Innehållet i den förtryckta blanketten för förenklad självdekla-
ration sådant det för antal deklaranter inte krävs någraär att ett stort
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fastställaytterligare uppgifter för åsätta riktig taxering,att en pen-
sionsgrundande inkomst och korrekt skatteberäkning. För-göra en

förenklade erhåller deklaran-den självdeklarationsblankettenutom
specifikation visar de kontrolluppgifter har kommitten somen som

preliminär skatteuträkning. Dek-till Skattemyndigheten samt en
uppgifternalaranten får därefter viss tid sig för kontrolleraatten

och korrigera uppgift felaktig eller saknas.någon Dessaärom upp-
gifter undertecknas och läm-skall lämnas blanketten sedansom

intill Skattemyndigheten kap. LSK.2 12 §nas
skyldighetdeklarationsförfarandet bygger på utökadDet ennya

lämna kontrolluppgifter bl.a. utgiftsräntor, avgifter föratt om pen-
sionsförsäkringar föreskrivsoch tomträttsavgälder. 3 kap. LSKI en

myndigheter, banker,omfattande skyldighet för arbetsgivare, sociala
ledning förkreditinstitut m.fl. lämna kontrolluppgifter till in-att

komsttaxeringen. Uppgifterna i första hand inkomst tjänstavser av
och kapital. har utvecklats efter hand jfr bl.a.Skyldigheten prop.

Kontrolluppgiftsskyldighet avyttring värdepap-1994/95:209 vid av
realisationsvinster,och kan, med undantag förm.m. anses varaper

heltäckande för tjänste- och kapitalinkomster.nära nog
Riksskatteverket föreslog i den skatt-RSV Rapport 1992:3 att

skyldige skulle få förtryckt blankett med komprimerad sam-en en
respektive inkomst-manställning inkomst- och avdragsposter iav

skatteuträkning. Till dettaslag taxeringsförslag och preliminären
skulle fogas bl.a. specifikation kontrolluppgiftema ochöver enen
blankett för tilläggsuppgifter. nöjd med det taxerings-Den som var

och inte hade någraförslag Skattemyndigheten sände utsom som
tilläggsuppgifter lämna skulle inte behöva något Fram-göraatt mer.
kom inga uppgifter skulle det förtryckta förslaget läggas tillnya

för fastställandet pensionsgrundande in-grund taxeringen, denav
komsten och den slutliga debiteringen skatter och avgifter s. 99-av
100

Riksskatteverkets förslag, innebar skattskyldigattsom en som
taxeringsförslag skulleinte hade något invända utsäntatt mot ett tyst

avgivenkunna godkänna detta, varefter deklarationen skulle anses
heder remissbehandlingen.och kritik i Ettmötte övervä-samvete,

gande antal instanser sig i frågan förordadeyttrade ett systemsom
där den förtryckta förenklade deklarationsblanketten skall under-

skattemyndigheten.tecknas den skattskyldige och lämnas in tillav
det bl.a. rättssäkerhetsskäl inte acceptabeltMan ansåg attatt av var

fråga detlikställa passivitet med aktivt handlande i rättsligaom an-
skattebe-för deklarationsuppgiftema. för passivtAnsvarsvaret

blidrägeri skulle med den föreslagna konstruktionen svårt att
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utkräva, då det skulle bli omöjligt för åklagaren motbevisanästan att
invändning från den skattskyldige han inte hade tagit delatten av

eller kunnat del taxeringsförslaget. förhöllDen sig totaltta av som
passiv skulle därmed svårare straffa den lämnadeänattvara som en
deklaration med oriktig uppgift. Det redan direktmen en var
ovanligt med anmälningar brott "vanliga löntagare", och detmotom
framlagda förslaget skulle för straffansvargöra utrymmet ännu
mindre, anfördes det.

I 1992/93:86 ytterligare förenklingar i deklarations-prop. om
förfarandet anförde föredragande statsrådet det inte acceptabeltäratt

den skattskyldige passivitet skall godkänna detatt taxe-genom
ringsförslag Skattemyndigheten har skickat skattskyl-Denut.som
dige måste känna det han står för uppgifterna i deklara-äratt som
tionen, till den del de förtryckta. Detta åstadkomsäven är attgenom
den skattskyldige, liksom tidigare, fullgör sin deklarationsskyldighet

underteckna blanketten och skicka tillbaka den till skatte-attgenom
myndigheten i fallde han inte har ändrat elleräven lagt till någon
uppgift.

Statsrådet anförde vidare detta förfarande emellertid medföratt
vissa administrativa nackdelar. Systemet måste innehålla bl.a. ruti-

för föreläggande inkomma med förenkladeden deklarationenattner
i de fall någon underskriven deklarationsblankett inte skickas till-
baka föroch påförande förseningsavgift i de fall blanketten skick-av

för Rutinen innebär också ökad hanteringskostnadsent.as en
eftersom den medför mellan och3,5 4 miljoner deklarationeratt
måste skickas den skattskyldige inte har någon tilläggs-trots att
uppgift lämna. Samtidigt medför det slutskattsedel inte kanatt att
skickas i juni först i augusti månad taxeringsåret 39-40.s.ut utan

Skatteutskottet tillstyrkte förslaget i propositionen bet.
l992/93:SkUl och lagstiftningen1 utformades så denävenatt som
inte lämnar tilläggsuppgift i sin självdeklaration skall underteckna
blanketten och lämna den till Skattemyndigheten SFS 1992: 1659.
Vid frågans behandling i Skatteutskottet reserverade sig de socialde-
mokratiska ledamötema. anfördeDe det förfarandet bör föl-att nya
jas och basispå erfarenheter ånyonoggrant attupp man av vunna
skall granska möjligheten införa innebär detatt ett system attsom
förtryckta deklarationsförslaget kan läggas till grund för taxeringen

den skattskyldige har återsänt blanketten.även utan att
Riksskatteverket återkom till frågan i sin Förslag till för-rapport

enklingar i skattelagstiftningen RSV Rapport föreslog1995: 10 och
fysiska och dödsbon, har lämna förenkladatt rätt attpersoner som en

självdeklaration och godkänner det förtryckta taxeringsförslagetsom
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befrias från skyl-skallsjälvdeklarationsblanketten,den förenkladei
deklarationen.besväret, lämnaoch därmed ocksådigheten, att

alter-förorda någon dem, tvåföreslog,Riksskatteverket utan att av
genomförasskulle förslaget kunnalösningar. Antingennativa sätt

såframfört i sin 1992:3,tidigare hadeRiksskatteverket rapportsom
taxerings-godkänneroch dödsbonde fysiska ettatt sompersoner

till Skattemyndighetenblankettenoch inte skickarförslag som
Alternativt skulle fysis-deklarationsskyldighet.ha fullgjort sinanses
deklarationspliktenkunna befrias frånka och dödsbon ompersoner
skatteförvaltningen harinkomstendast har uppburit sådande som

kontrolluppgifter ochobligatoriskt lämnadekännedom om genom
A-skatt enligtpreliminärskall betalasför vilka inkomster det upp-

enligtsistnämndabördslagen 1953:272, UBL. Det motsvarar,
tillämpas i Danmark.den ordningRiksskatteverket, i princip som

fysiskatotalt miljonertaxering 6,8Vid 1995 års personervar
eller cirkaansågs 453 000deklarationsskyldiga. Inför taxeringen 5
mittensjälvdeklaration. Iförenkladkunna lämna80 procent aven

kommitdeklarationerförenkladeaugusti hade 420 0001995 5
innehölldeklarationema 40de inkomnaoch grundregistrerats. Av ca

Övriga självdekla-förenkladetilläggsuppgift.formnågonprocent av
namnteckning.uppgifter endastinnehöll ingarationer utannya

räknat med 50inför taxeringenRiksskatteverket hade procentatt ca
tilläggsuppgiftinnehålladeklarationema skullede inkomnaav

74.RSV 1995:10,Rapport s.
avdragsyrkanden, ochtilläggsuppgiftema avsågHuvuddelen av

från arbetet. in-till och Iför kostnader fördå avdragmest resor
fördelning-beträffandegjordes ändringar främstkomstslaget kapital

realisationsvinstermakar redovisadesränteavdrag mellan samtaven
fastigheter, bostadsrätterför avyttringaroch realisationsförluster av

och värdepapper.
rättelserutininförtSkattemyndighetenår harF 1995 en nyr.o.m.

kontrolluppgift eller harändratskontrolluppgifter.avseende Har en
deklaranten inte beak-förtryckningen och harkommit efteren ny

skickas under-tilläggsuppgift i deklarationen,dentat engenom
han intemaskinellt till Kommerrättelse ändring personen.om

taxeringen.uppgiften till grund för Be-läggsmed någon invändning
slutskattsedeln. Antaletanmärkningmeddelasslutet genom en

och100 000taxering till någotändringar uppgick vid 1995 års över
till 000.vid 1996 års taxering 45ca

kontrolluppgifter år 43förtrycktatotala antaletDet samma cavar
taxeringsförsla-uppfattning hadeEnligt Riksskatteverketsmiljoner.
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vid 1995 års taxering hög kvalitet och obetydlig fel-gen en en
frekvens RSV Rapport 1995:10 74-77.s.

För taxeringsåret 1996 har antalet förenklade självdek-"rena"
larationer ökat, främst beroende beloppsgränsen för avdrag föratt
kostnader för till och från arbetet har höjts till kr. Enligt6 000resor

frånuppgift Riksskatteverket har tilläggs-eller ändringsuppgift läm-
i endast de inkomna deklarationema.33 procentnats av

Deklarationsförfarandet i andra nordiska4.1.2

länder

Utredningen redovisar här hur deklarationsförfarandet utformatär
i de andra nordiska länderna. just dessa har valts beror de-Att att

ligger det svenska med avseende såväl skattereg-pånärasystemras
lernas uppbyggnad administrativa traditioner.som

Danmark

Danmark har sedan inkomståret beskattningsförfarande1988 medett
förenklad självdeklaration i likhet med det svenska systemeten som

bygger på metoden förtrycka och sända blankett medatt ut etten
färdigt taxeringsförslag. Till skillnad från vad gäller i Sverigesom
har i Danmark från utformatbörjan på så densättsystemet attman
skattskyldige inte behöver skicka blanketten han inte harom
några kompletterande uppgifter lämna. danska inne-Detatt systemet
bär således vissa skattskyldiga får förtryckt blankett för själv-att en
deklaration under april de skatte-månad. skattskyldiga därFör
myndigheten redan har tillgång till alla inkomstuppgifter sänds
samtidigt skattsedel på danska årsopgörelse med uppgiftuten om
skatten hur skattepliktig inkomst och förmögenhet räknatssamt ut.
Den har överskjutande skatt får samtidigt check beloppet.som en
Beträffande skattskyldiga där Skattemyndigheten inte redan vid ut-
sändandet förtrycktaden självdeklarationen har alla uppgifter förav

kunna den skattepliktiga inkomsten sänds årsopgörelsenrättatt ange
Avgränsningen de föregående år inte läm-såut görs attsenare. som

nade tilläggsuppgift fär både självdeklarationsblankett och årsop-en
görelse. miljoner förenklade självdeklarationsblanketterAv 3,8
sänds miljoner2,3 med årsopgörelse och miljoner årsop-1,5ut utan
görelse. Antalet utökade självdeklarationer motsvarande den sär-
skilda självdeklarationen 587 000.är
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dek-dödsbo skall lämnaochfysiskDeklarationsskyldig person
bok-inkomståret. Deneftermaj året ärlarationen den 1senast som

samlevande makedennemedräkenskapsskyldig ochellerförings-
inte lämnarjuli.den Dendeklarationen 1skall lämna senast som

skattetillaegförseningsavgiftpåförsdeklarationen i tidrätt omen
kommit in, dockinte hardeklarationenvarje dagkr för200 som

detdelvishelt ellerBefrielse kan medgesmaximalt 000 kr.5 om
skattskyldigeförseningsavgiften kan densärskilda skäl.finns Utöver

Skönstaxering kandeklarationen.fördagliga böteråläggas att ge
myndigheten.in tilldeklaration inte lämnasske om

självdeklarationenförtrycktakomplettering denRättelse och av
trycka påtonvalsfunktionmedtelefonkan attgörasäven genomper

personligaanvisningar Denmed dei enlighetknapparna som ges.
Också dessaskattsedeln.finns förtryckt påskallkoden angessom

straffansvar.underuppgifter lämnas
självdeklarationhar lämnatskattskyldig inteEn men somensom

skall upplysa skatte-för låg,meddelande taxeringfår ärett somom
veckor frånfyraförhållande inomdettamyndigheten mot-om

utgång.deklarationstidens Denfrånmeddelandet ellertagandet av
straffasunderlåter dettaoaktsamhetuppsåtligen eller av grovsom

underlåten-Skerskattekontrolloven.stycketandramed böter § 16
straffet blikanskatt,undandra det allmännamed uppsåtheten att

till två årfängelsefängelse ellerformlindrigarehäfte en uppav
Även kan åläggasbolagskattekontrolloven.tredje stycket§16

bestäm-skattekontrolloven. Dessastycketfjärdebötesansvar §16
självdeklara-förtrycktmottagitharsåväl denmelser gäller ensom

inte har fåttdensänder den,och felaktigt intetionsblankett som
skattebeslut intefelaktigtfåtthanblankett ochnågon när ettsom

också igällerfelaktigheter.dessa DetSkattemyndighetenmeddelar
övrigtbelopp. iför lågt Dentillden skönstaxerasövrigt ett somsom

kanbli taxeradundgåmed uppsåtdeklareraunderlåter attattatt
till två år § 15fängelse ihäfte ellermed böter,straffas upp

skattekontrolloven.
orik-allmänna skattundandra detmed uppsåtDen att avgersom

för beslutuppgift till ledning ärvilseledandeellertig personom en
skattebe-straffas förskatteberäkningellerskattskyldig, taxering

Skertill två år.fängelsehäfte eller överträ-drägeri med böter, upp
försvårandevidstraffet böter eller,oaktsamhetdelsen ärgrovav

kanskattekontrolloven. Bötesansvarhäfte §omständigheter, 13
uppsåt-har förfaritsjälv intehanföretagspåföras ägare ävenett om

skattebedräge-skattekontrolloven. Föroaktsam § 18eller varitligt
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grovsärskilt beskaffenhet straffet fängelse till fyra årärav upp
§ 289 borgerlig straffelov.

Befogenheten utdöma straff ligger hos domstolarna, iatt men
praxis fastställs de flesta böter skatteområdet administrativt. Vid
överträdelser 13 och 16 skattekontrolloven kan den skattskyl-av

Överträdelsendige således påföras böter i administrativ ordning.
skall ha skett elleruppsåt oaktsamhet.av av grov

Bevisbördan för det straffbara åvilar i sådana fall skattemyn-
digheten. förutsättningEn den skattskyldige erkännerär att över-
trädelsen förklararoch han skall betala angivna böter inomatt en
viss tid. harDen godkänt förelagt förslag kan emellertidettsom
ångra sig inom månader. Målet förs då till domstol.sex

Straffbestämmelsen i skattekontrolloven§ 16 fick sin nuvarande
lydelse 1988 i samband med de deklarationsreglema inför-att nya
des. Bestämmelsen har kritiserats såväl företrädare för den dans-av
ka skatteförvaltningen domare och advokater. Kritikerna harsom av
anfört det råder osäkerhet tillämpningen. väsentlig delEnatt stor om

kritiken gäller det förhållandet den skattskyldige drabbasattav av
straff han inte inom viss tid meddelandemot ettom reagerar som
visar för låg taxering. Bl.a. har pekats straffpåföljd kanatten
undvikas beroende vilken förklaringpå lämnar till sinpersonen
underlåtenhet.

danskaDet Retssikkerhedsudvalget, har till uppgift attsom ge
skatteministem råd i rättssäkerhetsfrågor, har i redogörelse frånen
1996 kommenterat vissa domar i detta avseende och anfört bl.a. att
deklarationsreformen år 1989 genomfördes för underlätta föratt
medborgarna deklarera. förelågDet risk reformens tankeatt atten
skulle gå förlorad gjordes för Därförsträng.om ansvarsnonnen
tycktes priset för deklarationsreformen det kriminaliseradeattvara
området i gjordes§ 16 i förhållande till bestämmelsenssnävare
utgångspunkt. Genomgången domarna också visa ut-av synes en
veckling i praxis i riktning försiktighet med fällastörremot atten

inom själva kämområdet för dvs. klara§ 16, bedrägerifall.änannat
Domstolar-na har i högre grad tidigare tillagt den omständighetenän
betydelse skattemyndighetema har sådana upplysningar deatt att
själva kan företa riktig taxering.en

Told- Skattestyrelsen har i maj 1996 riktlinjer för tolk-gett utog
ningen enligt 16 skattekontrolloven.§ Straffansvar skallansvaretav
först främstoch gällande det föreligger uppsåt undan-göras attom
dra skatt. konkretEn bevisvärdering skall härvid företas, inklude-
rande alla omständigheter med objektiva fakta och den skattskyldi-

förklaring. bör det visasDäremot återhållsamhet med väckaattges
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talan med stöd paragrafens andra stycke, särskilt skattemyn-närav
digheten har haft goda möjligheter omedelbart konstatera felenatt
eller det i förväg kunde ha undersökts utbetalningnär om en av en

Äröverskjutande skatt korrekt. överträdelsestor summa var en av
§ 16 andra stycket ordningsmässig karaktär bör boten be-av mer

till väsentligt lägre belopp norrnalboten.stämmas änett

Norge

harNorge form förenklad självdeklaration Sverigeänen annan av
och Danmark. Inga uppgifter förtryckta, den sigär utan som anser
ha fått alla kontrolluppgifter från uppgiftslämnama skall bara sätta

kryss i uppgifterna riktiga. Kontrolluppgift lämnasett ärrutaen om
arbetsgivare, banker, norska försäkringsbolag.VPC, Uppgiftav

lämnas betalt underhållsbidrag, fastighetsinnehav ochäven om om
bostadsrättsvärde. skattskyldige behöverDen därutöver bara fylla i
yrkat avdrag för kostnader för mellan bostad och arbete samtresa
uppgift köpt eller såld bil under året. Därvid skall bilensom anges
listpris Detsamma gäller vid köp och försäljning båtar.som ny. av
Självdeklarationen skall därefter undertecknas och sändas till
Skattemyndigheten före den januari under31 taxeringsåret. De som
lämnat förenklad självdeklaration får i maj utkast till taxerings-ett
meddelande. detta finnsI angivet inkomster, förmögenhet i form av
banktillgodohavanden, livförsäkring, fastigheter, bilar och båtar.
Skatten har beräknats utifrån föreliggande uppgifter. inteDe som
kan använda den förenklade självdeklarationen bl.a. de harär som
lösöre överstiger 100 000 kr eller 3 000 kr i kontanter,änsom mer
har yrkat avdrag för gåvor eller har yrkat avdrag med högre belopp

schablonavdraget.än
Fr.o.m. 1998 års taxering införs successivt förenklat dek-ett nytt

larationsförfarande med förtryckt blankett dentypen av samma som
i dag tillämpas i Sverige.som

Finland

Finland har inte någon förtryckt självdeklaration i vår mening. En-
bart personuppgifterna förtryckta. har haftDen skattepliktigär som
inkomst eller vid utgången beskattningsåret har haft skatte-som av
pliktig förmögenhet skall anmaning lämna självdeklaration.utan

enbartDen har haft pension eller olika sociala förmåner ochsom
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endast stadigvarande bostad deklarationsskyldig.inte Inteäger ären
heller behöver den enbart har haft inkomster jämställs medsomsom
löneinkomster såsom sjöarbetsinkomst, strejkunderstöd ochroyalty,
liknande lämna självdeklaration under förutsättning dessa in-att
komster har erhållits i Finland.

Enligt uppgift från Finland finskaSkattestyrelsen i ändras det
deklarationssystemet under delen 1990-talet. Vanligasenare av
löntagare och pensionärer skall inte behöva deklarera. Detta görs
möjligt Skattemyndigheten i de flesta fall räknakanatt utgenom
skatten basis kontrolluppgifter. Reformen skall minska kost-av

förnaderna beskattningen och förbättra servicen.

Undantag från deklarationsplikten i Sverige4.1.3

dag föreligger enligt undantag från deklarationsplikten vid in-I LSK
komsttaxeringen för vissa inkomsttagare. det följande redovisastreI

i dag undantagna från deklarationsskyldigheten.ärgrupper som
Även vid fastighetstaxeringen har från deklara-nyligen undantag
tionsplikten införts.

Kapitalinkomster

Genom 1990 års skattereforrn ändrades kapitalbeskattningen så att
proportionell statlig inkomstskatt på 30 påprocent tas uten av

kapital. Som följd denna konstruktion ändrades ocksåen av upp-
bördssystemet preliminär skattså med 30att tas ut procenten

och utdelningsinkomster för fysiska bosatta i Sverigeränte- personer
och svenska dödsbon. Kapitalinkomster beskattas i princip fullt ut
eftersom varken sparavdrag eller grundavdrag medges. För att
undvika inkomsttagama skall skyldiga deklareraävenatt attvara
och själva betala skatten innehålls betalas den preliminäraoch
skatten den skyldig lämna kontrolluppgiften. Efter-är attav som

inkomstskatt för dessa kommer betalas automatiskträtt attsom
ansåg föredragande fördelstatsrådet det för demstor somvara en
endast har kapitalinkomster slippa självdeklaration.att avge en
Beslut taxering bör kunna fattas enbart grundval kontroll-om av
uppgifter och underrättelse taxeringen sändas prop.uten om
1990/91:5 112-113.s.

Kontrolluppgiñ skall enligt kap. och lämnas3 22 23 §§ LSK om
fordran och inkomstränta den sammanlagda räntan,när oavsett om
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den eller flera konton för kontohavaren hos uppgiftsläm-ettavser
uppgår till minst 100 kr. Skyldighet skatteavdraggöraattnaren,

föreligger dock först konto uppgår till minstnär räntan 100 krett
kap.5 skattebetalningslagen9 § 1 1997:483.
Fysisk och dödsbo erhåller bruttointäkter kapitalperson som av

slag har deklarationsskyldigaänannat ärangettsav som ovan om
bruttointäktema sammanlagt har uppgått till minst kr.100 Dessa får

besked den slutliga skatten och resultatet avstämningenett om av av
skattekontot kap.1 l skattebetalningslagen.15 § Den endastsom
har haft inkomst kapital från vilken skatteavdrag har gjorts ochav

i övrigt inte deklarationsskyldig erhåller endastär taxerings-ettsom
meddelande 7 taxeringsförordningen§ 1990:1236

olkpensionärerF

folkpensionärDen undantagen från deklarationspliktär ärsom om
han endast har uppburit inkomst tjänst består folkpensionav som av
och pensionstillskott eller allmän tilläggspension inte är störresom

pensionstillskottet. olkpensionärerFän undantogs från deklara-
tionsskyldigheten fr.o.m. år 1973. Motivet då deklarations-attvar
skyldigheten för denna helt onödig. folkpen-Ett antalstortgrupp var
sionärer hade visserligen pension deklarationsplikts-överstegsom

kr.4 500 Samtidigt hade de emellertidgränsen tillrätt extra av-
drag vid taxeringen med så belopp någon beskattningsbarstort att
inkomst inte uppkom, varför de inte påfördes någon skatt. Själv-
deklarationema tämligen enkla utföra och kontrollera deattvar men
medförde ändå besvär för inkomsttagama och merarbete för myn-
dighetema. hadeDe sidoinkomster, fönnögenhet eller fas-som
tighetsinnehav befriades inte från deklarationsskyldigheten prop.
1972:145 21-23.s.

Inkomst tjänstav

Fysisk bruttointäkt tjänst och aktiv näringsverksam-person vars av
het understiger 24 basbeloppet för närvarande 8 700procent av ca
kr inte deklarationsskyldig.är Undantaget har i första hand bety-
delse för skolungdom.
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ghetstaxerinF asti gen

Med början vid 1996 års allmänna fastighetstaxering sker fastighets-
taxering registerbaserad taxering grundad på det underlaggenom en

finns i befintliga register. innebär den allmänna dek-Det attsom
larationsplikten i princip upphör. Förfarandet utformat följandeär

de fall tillfredsställandel underlag finns tillställs fastighets-sätt. ett
förslag till fastighetstaxering från skattemyndigheten. Denägaren ett

inte har något invända förslaget behöver inte vidta någraatt motsom
åtgärder. Saknas erforderliga uppgifter sänder Skattemyndigheten in-

något förslag fastighetsägarenoch då skyldig lämnaärutte att en
allmän fastighetsdeklaration. Efter föreläggande varje fastighetsä-är

skyldig deklarera. taxeringen skall tillförlitligFöratt attgare vara
måste förändringar i fråga fastigheter och byggnader rapporterasom
till skattemyndigheten.

1994/95:53 OmräkningsförfarandeI vid fastighetstaxe-prop.
ringen, framhöll föredragande statsrådet det vid jämfö-attm.m. en
relse mellan inkomsttaxering och fastighetstaxering föreligger två
väsentliga skillnader. Inkomsttaxeringen baseras på uppgifter som
i eller mindre utsträckning varierar från år till år. Taxeringenstörre
grundas också uppgifter lämnas tredje Fastig-som av man.
hetstaxeringen grundas förhållanden till del konstantaärstorsom

längre tidsperiod. uppgifter förDe grundenöver utgör taxe-en som
ringen lämnas fastighetsägaren. En har emellertidägare ettav ny

intresse dessa uppgifter förgranska och risken fel tillstort attav
dennes nackdel därför liten.är

underskrift han godtar de förtryckta uppgifternaEn ägaren attav
i taxeringsförslaget beräknades medföra hanteringskostnad fören
myndigheterna på miljoner kronor bara för40 den allmännaca
fastighetstaxeringen 1996. propositionen anfördes nackdelenI att
med enstaka fastighetsägare kan få sina fastigheter för lågtatt taxe-
rade får de vinster med det förenkladevägas görsanses upp av som
förfarandet.

Flera remissinstanser kritiska till det förenklade förfarandetvar
passivt godkännande skulle leda till fastighetstaxering. Data-att ett

inspektionen hade emellertid inte något invända förslagetatt mot om
förenklat förfarande såvitt gällde fastighetstaxeringen. be-Somett

stämmelserna kom utfonnas kan straffansvar inte komma i frågaatt
i de fall någon underlåter invända för låg taxeringatt mot en som
Skattemyndigheten har föreslagit i det utsända materialet. För att an-

skall kunna utkrävas fordras i fråga uppsåtligenattsvar personen
eller oaktsamhet lämnar handling med oriktig uppgift ochav grov en
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därigenom föranleder fara för för låg.taxeringen blir passivaDetatt
godkännandet det utsända taxeringsförslaget således inte för-ärav

med straffansvar.enat
Förseningsavgift kr påförs den inte kommer med500om som
allmän fastighetsdeklaration inom föreskriven tid eller meden en

bristfälligdeklaration så den inte kan underlag förär attsom vara
taxering. deklaration från den föreläggandeKommer utanen som

skall lämna sådan den under taxeringsåret ellerinte maj1senast
Ärden för bristfällig påförs förseningsavgift kr.med 2 000 blan-är

förseningsavgiftketten inte behörigen undertecknad påförs med 500
kr den inte undertecknas i tid efter föreläggande kap.18 42 §om

Förseningsavgift påförs för efter föreläggandeFTL. denäven som
skall lämna fastighetsdeklarationsärskild 26 kap. 4 § F TL.en

örtryckning alla kontrolluppgifter4.2 F av

för fysiska och dödsbonpersoner

kontrolluppgifter för allaFörtryckning föreslås skeFörslag: av
förfysiska och svenska dödsbon i blankett allmänpersoner en

självdeklaration.

Förfarandet i dag4.2.1

Förtryckning sker i blanketten fördag antal uppgifterett stortav
Årligenförenkladeden självdeklarationen. lämnar miljoner5,4runt

skattskyldiga fysiska förenklade självde-och dödsbon denpersoner
klarationen till skatteförvaltningen.

På den blankett för den särskilda självdeklarationen sänds utsom
finns däremot blanketten för-inte något belopp förtryckt. På den
trycks endast personuppgifter, underlag fastighetsskattför och vissa
administrativa koder. Antalet skattskyldiga lämnar den sär-som
skilda självdeklarationen drygt kan indelas i1 630 000. Dessaär tre
kategorier, fysiska huvuddelen, eller 0001 250utgörvarav personer

särskilda självdeklarationen ocksåSDI. Den lämnas 310 000av
aktiebolag, sparbanker, utländska juridiska ekonomiskapersoner,
föreningar och hypoteksföreningar och ideella före-SD2 70 000av
ningar, stiftelser m.fl. SD3.
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de fysiska lämnar SDl-blanketten redovisarAv personer som
näringsverksamhet idrygt 650 inkomst eller underskott000 av egen

Övrigafinna handelsbolag. fysiska lämnareller genom personer en
de före-särskild självdeklaration bl.a. den anledningen ärattav

tagsledare eller delägare i fåmansföretag eller de har varit bosattaatt
utomlands eller jfr kap.under hela någon del året 2 13 § LSK.av

Uppskattningsvis dem redovisar näringsverk-400 000 somav
samhet det årsbokslut på bilaga Nl.gör utan

det finns i dag sker det första blanketturvaletMed system som
skall få blanketten förredan i slutet januari. Då avgörsav vem som

uppgifterden särskilda självdeklarationen. Därvid utgår från deman
finns i skatteregistret bedriven näringsverksamhet, delägar-som om

fåmansföretag, utlandsbosättning, Grunden för urvaletskap i m.m.
skall lämnai första hand reglerna i kap. LSK2 13 §är om vem som

särskild självdeklaration.en
Alla finns med i skatteregistret och skatteregistreradeärsom som

för inkomståret, dvs. i princip Sveriges befolkning, ochhela som
erhåller särskild självdeklaration vid det första blanketturva-inte en

förenklade självdeklaratio-let, presumtiva deklaranter med denär
förslutliga urvalet skall erhålla blanketten denDetnen. av vem som

förenklade självdeklarationen sker i alla kontrolluppgifternärmars
registret. sker med beaktande reglernahar lagts i Detta urval av

då tilldeklarationsskyldigheten i 2 kap. 4-8 LSK. Hänsyn tasom
inkomst, förmögenhet m.m.

det uppgifter efter förtryckningen blanketternaKommer nya av
för förenklade självdeklarationen, vilka någon tidi-den gör att som

deklara-bedömdes inte deklarationsskyldig kommer övergare vara
föreläggas lämnationspliktsgränsen, kommer den attattpersonen en

har lämnatdeklaration han inte självmant den maj2senastom
föreläggandet kan han få förtryckt laser-den. samband medI en

blanketter finnsutskriven blankett från skattemyndigheten. Dessa
bara förtryckta för varjenämligen inte få oifyllda. framställsDeatt

deklarationsskyldig.

deklarationstid-Problem med gällande4.2.2 nu
särskildapunkter och uppdelning mellan

älvdeklarationeroch förenklade

för sådana fallnuvarande ordningen har fört med sig problemDen
blanketterdär inom hushåll skall deklarera på avpersoner samma

näringsverksamhet och såle-olika slag, maken bedrivert.ex. enaom
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andra makensjälvdeklaration, medan densärskilddes skall lämna
får lämna förenkladtjänst och kapital ochenbart har inkomst av

skall lämnanäringsdrivande maken sinsjälvdeklaration. denNär
med enbart tjänste- ochsjälvdeklaration har normalt makensärskilda
blankett för förenkladfått förtrycktakapitalinkomst inte sinännu

samtidigt,Ofta behöver deklarationemasjälvdeklaration. upprättas
Skatteberäk-fördelning ränteavdragen.bl.a. för få riktigatt en av

deklarationsuppgifterna för bådaningen underlättas också om
makenfall har därför denfinns samlade. mångamakarna I senare

andra fall har anståndsjälvdeklarationsblankett, ibytt till särskilden
särskild självdeklarationskall lämnabegärts den make somav

den 31senast mars.
fel blankettförtryckningen såProblem kan i dag uppstå vid att

rätteligen skallskattskyldige.distribueras till den En er-person som
inlämnings-självdeklarationsblankett medhålla särskild senasteen

uppgifter i skattere-grund ofullständigadag den kan på31 avmars
Eftersomförenklad självdeklarationsblankett.ha erhållitgistret en
till handaskattskyldigedistribueras de skall dendessa så att vara
felet föreapril han kanske själv inte medvetenden 15 ärsenast om

fall godtagit denRiksskatteverket har i dessadetta datum. attsenare
för-den majsärskilda självdeklarationen lämnas 2 attsenast utan

finnsformellt för denna tolkningseningsavgift påförs. Något stöd
dag svårttill dessa problem kan det idock inte. Med hänsyn attvara

deklaration skall inlämnad.informera när varaenom

förtryckningför vilka utökadKategorier4.2.3 ären

intresseav

uppgifter iutökning förtryckningkategorier för vilkaDe aven av
fysiska ochsjälvdeklarationsblanketten intresse deärär personerav

inkomst blankett SDdödsbon i dag redovisar på Försvenska som
tjänst ochkontrolluppgifter avseende inkomstfinns detdessa av

ochtomträttsavgälder, realisationsvinsterkapital, ränteutgifter, rea-
pensionssparande, förmö-värdepappersfonder,lisationsförluster för

avkastningsskatt.genhetsuppgifter och underlag för
skatteförvaltningen följande antaltaxering erhöllVid 1996 års

självdeklaration:för lämnade särskildkontrolluppgifter dem som en
inkomsträntapension 275 000,kontant lön 900 000, m.m.m.m.

pensionssparandeoch 270 000.utgiftsräntor 820 000995 000,
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4.2.4 Fördelar med förtryckning alla uppgifteren av

Allmänt

förtryckaAtt kontrolluppgiftema för de fysiska ochäven personer
svenska dödsbon i dag lämnar särskild självdeklarationsom en
skulle innebära rationaliseringsvinster för skatteförvaltningen.stora

dagI registreras först alla kontrolluppgifter i skatteregistret, den
skattskyldige skriver i självdeklarationen uppgifter frånav samma
den kontrolluppgift han har erhållit, skatteförvaltningen registrerar
den skattskyldiges uppgifter och jämför dem de finns i detmot som
maskinella Eventuella differenser föranledersystemet. kontroll-en
signal och utredning. förtryckningEn skulle minska antalet registre-
ringar och hanteringsåtgärder.

förtryckningEn skulle innebära fördelar frånäven service-
synpunkt för alla deklarationsskyldiga. endaDet deklaranten be-
höver göra de kontrolluppgifterär han själv haratt fått ochsummera
kontrollera dessa de förtryckta uppgifterna. Det skulle däreftermot
åligga honom de felaktigheterrätta eventuellt finnsatt och attsom
lägga till de uppgifter saknas.som

Antalet uppgifter kan förtryckas ökar. Som framgårsom ovan
finns det antal kontrolluppgifter iett dag inte kanstort förtryck-som

den anledningen den deklarationsskyldige måste lämnaattas av en
särskild självdeklaration. Många dem skall lämna den sär-av som
skilda självdeklarationen inte näringsidkare iär egentlig mening. De
kan ha sin huvudsakliga inkomst anställning därutöver haav men en
mindre inkomst skall redovisas näringsverksamhet.som som

En blankettgemensam

För kunna förtrycka kontrolluppgifter föratt alla fysiska personer
och svenska dödsbon måste blankett kan för-en gemensam som
tryckas arbetas fram. förenkladeDen självdeklarationsblanketten
kan i dag inte användas den skall redovisa inkomst nä-av som av
ringsverksamhet, mervärdesskatt, företagsledare ellerär deläga-som

i fåmansföretag eller har varit bosatt utomlands under någonre som
del âret.av

På den blanketten bör förtryckas de uppgiftergemensamma som
i dag förtrycks på blanketten för den förenklade självdeklarationen,
dvs. inkomst tjänst och kapital, allmänna avdrag och underlag förav
fastighetsskatt.
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den möjliggörinnebär fördel dåblankettEn storengemensam
kontrollvidskatteförvaltningen användaför systematt avsamma

deklarationerkapital avseende allainkomstslagen tjänst och som
svenska dödsbon.fysiska ochlämnas av personer

tillgängligdet finns blankettockså fördelDet ärär att somenen
uppgifter.förtryckta Denfor och inte innehåller någraalla somsom

självdeklarationsblanketten ochden förenkladeidag skall använda
fel i den utsända blan-eller skriverinte har fått den hemsänd som

be få laser-skatteforvaltningen ochketten vända sig tillmåste att en
tillgängligfinns nämligen inteblankett. Blankettenutskriven utan

uppgifter.förtryckta

Näringsidkare

förslagutredningensnäringsidkare kan medfysiskEn ärperson som
självdek-allmännabilaga till denredovisa näringsverksamheten

larationen.
det i dag finnsutredningen framförtRiksskatteverket har till att

skattskyldigaför medfor hur formulär kanprincipskiss ett utseen
harBlanketten två si-lantbruk m.fl. årsbokslut.mindre rörelser, utan

fyra i den särskildai dag sidandor. sida detEn utgörmotsvarar som
andrafor fysiska SDI. Densjälvdeklarationsblanketten personer

förnuvarande formuläret Nlbantad versionsidan kan avvara en
näringsverksamhet.redovisning inkomstav av

näringsverksamhetskall redovisa inkomstNäringsidkare som av
fore-inkomst handelsbolagi enskild firma med årsbokslut eller av

särskilda bilagorredovisningen i dag dvs.slås lämna den som
datamedia.bifogas huvudblanketten eller viaNZ, N3A osv. att

fåmansföretagDelägare i

denutredningens förslag lämnaDelägare i fåmansföretag kan med
uppgifter behövsdeallmänna självdeklarationen med tillägg somav

fåmansföretagsreglema blan-förenligt kap. tillämpa2 24 § LSK att
kett O.Kl
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Nackdelar med förtryckning alla4.2.5 en av

uppgifter

Tidpunkten för utsändandet blanketterna skjuts framav

Blanketten för den särskilda självdeklarationen isänds dag underut
de första veckorna februari.två i Deklarationen skall inlämnadvar

den 31 i realiteten har till dem50senast procentmars, men upp av
skall lämna den särskilda självdeklarationen medgetts anståndsom

med lämna den. kan individuellt,Anstånd dels delsatt ges som
byråanstånd längst den juni.15t.0.m.

Riksskatteverket beräknar de förtryckta blanketterna för när-att
ingsidkare m.fl. kan börja sändas tidigast sista iveckan Denut mars.
senarelagda utsändningstidpunkten blanketterberor på dessaatt
skall förtryckas med kontrolluppgifter enligt procedursamma som

Ävengäller för förenkladede deklarationsblankettema. dek-nu om
larationstidpunkten, utredningen föreslår, flyttas fram till densom

maj för alla deklarationsskyldiga, förkortas den tid dekla-2 som
och deklarationsmedhjälparen sig huvud-har på upprättaranten att

blanketten med de förtryckta uppgifterna. skall lämnaDen som en
bilaga för fyllaredovisa inkomst näringsverksamhet kan dockatt av
i bilagan han inte har fått den förtryckta huvudblanketten.även om

Omöjligt förväg till vilket inkomstslag ochi avgöra räntaatt
förmögenhet hörm.m.

går inte kontrolluppgiften till vilket inkomstslagDet avgöraattav
den inkomst, pensionssparande skuldtillgång ellerränta, samt som
redovisas skall hänföras. Redovisningen i kontrolluppgiften sker en-
dast uppdelad i hellerinte olika inkomstslag. går inteDetper person,

ålägga uppgiftslämnaren sådan bedömning. örtryck-Fgöraatt att en
ning kan därför också endast ske med totalbelopp. dekla-Denett
rationsskyldige får därefter själv fördela dessa mellan inkomst-om
slagen näringsverksamhet, tjänst och kapital.

Förtryckning bör kunna ske antagande all inkomst hörunder att
under tjänst, alla tillgångar och skulder till kapitalräntor samt samt
pensionssparande deklarationsskyldigetill allmänt avdrag. skallDen
sedan själv fördela beloppen till inkomstslag. inte heltDet ärrätt
tillfredsställande förfarande förtryckningnödvändigtettmen om en
skall kunna smidigtske på sätt.ett
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överväganden och förslag4.2.6

.Självdeklarationen

blankettrationaliseringsvinster börtillvarata allaFör typatt en av
svenskafysiska ochframställas för och fyllas i allaav personer

uppgifter i inkomstslagenalla tillgängligadödsbon. föreslåsDet att
förmögenhet och underlagavdrag,tjänst och kapital allmännasamt

denna blankett.för statlig fastighetsskatt förtrycks på
utredningens meningnackdelarna enligtangivnaDe uppvägs av

kontrolluppgifter kan förtryckas förallade fördelar det innebär att
skatteför-dödsbon. dag erhålleralla fysiska och svenska Ipersoner

kontrolluppgifterinformationnämligen mängdvaltningen genomen
förtrycksdet inteutnyttja beroende pådet inte gårär attattsom

självdeklarationen.uppgifter särskildanågra i den
avsedd för alladen blankettUtredningen föreslår äratt som

själv-dödsbon skall kallas allmänoch svenskafysiska personer
skallsärskilda självdeklarationenVidare föreslås dendeklaration. att

döds-svenskajuridiska med undantagendast personer avavges av
bon.

fysiska ochförtryckning förUtredningen föreslår att personer
all inkomstdödsbon sker under antagandesvenska än rän-att annan

kapitaloch skulder tillalla tillgångarhör till tjänst, räntor samtta
deklarationsskyldigetill allmänt avdrag.pensionssparande Densamt

till inkomstslag.skall sedan själv fördela beloppen rätt
vistelsenutomlands den maj och därFysisk vistas 2person som

självdeklarationentillfällig, förslås kunna lämnainte endast är
andra stycketden maj kap. 2 § NLSK.31 2senast
näringsidkare kan med utredningensfysiskEn ärperson som

näringsverksamheten bilaga till den allmännaförslag redovisa på
med vid utsändandetBilagan föreslås sändassjälvdeklarationen. av

hosfinnas tillgänglig innan dessdeklarationsblanketten ocksåmen
inkomstantal bilagor framställda därbanker m.fl. dag finnsI ett av

andel i handels-och årsbokslut ochnäringsverksamhet med utan
framutredningen läggerredovisas. Med det förslagbolag skall som

ifyllandetsjälvdeklarationen kanföitryckning den allmännaom av
blanketten harden förtrycktade olika bilagoma ske utan attav

kommit.
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kontrolluppgifter självdeklarationenörtryckning på bilaga tillF av

förslår de uppgifter SkattemyndighetenUtredningen allaatt som er-
håller från uppgiftslämnama i kontrolluppgifter skall lämnassom

föreläggande skall förtryckas i bilaga till den allmännautan en
kontrolluppgiftsspecifikation. självdeklara-självdeklarationen I

tionen skall förtryckas identiñkationsuppgifter, intäkter och avdrag
för respektive inkomstslag, tillgångar och skulder enligt lagen om
statlig förmögenhetsskatt, i självdeklarationenFörtryckningm.m.
sker dock endast med den totala i respektive Iruta. rutansumman
för lön förtrycks den totala lön från alla kontroll-t.ex. summan av
uppgifter för respektive fysiska och svenska dödsbo.person

bör dag, få specifikationalla skattskyldiga, iDärutöver som en
visar de kontrolluppgifter har kommit till skattemyndig-som som

heten. ankommer Skattemyndigheten redovisa underlagetDet att
för de uppgifter förtrycks i självdeklarationen.som

Regeringen verkställighetsföreskrifter till Riksskatte-bör genom
utforma specifikationenverket delegera behörigheten sånärmareatt

till fördet den framgår dels alla de uppgifter ligger grundatt somav
uppgifterde förtryckta uppgifterna i självdeklarationen, dels övriga

framgår inkomna kontrolluppgifter skall lämnas utansom av som
föreläggande.

delbetänkandet KontrollMed hänsyn till vad utredningen anfört i
Reavinst Värdepapper utredningen positivtSOU 1997:27 enser
förtryckning uppgifter blanketten bör ankomma påi K4. Detav

kostnads- och effektivitetssyn-Riksskatteverket utreda fråganatt ur
fall hur, för-punkt och därefter ställning till och i såatt ta enom,

tryckning bör ske.

reformerat deklarationsförfarande4.3 Ett

Skattskyldig fysisk och svenskt dödsboFörslag: person som
endast har uppburit sådan inkomst tjänst eller kapital harav som
förtryckts självdeklaration intepå blankett för allmän skyldigär

deklarera förtryckta uppgifterna riktiga och dende äratt om om
skattskyldige inte deklarationsskyldig anledning.är av annan

förtryckts tillSamma förhållande gäller för de uppgifter harsom
ledning för beräkning fastighetsskatten.av
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andra juridiskavärdepappersfonder ochEndast änpersoner
för den särskildaanvända blankettensvenska dödsbon föreslås

självdeklarationen.

Inledning4.3.1

förändrats såtill-är i grundenTaxeringsförfarandet har under senare
självdek-lämnar förenkladför demvida taxeringenatt som en

skattskyldiges uppgifter endastdenlaration grundas egnanumera
huvudsak på uppgifterbygger den itill mycket liten del. ställetIen

finnas skäl anläggafrån tredje kan därförDet nyttatt ett syn-man.
anledningdärvid funnitUtredningen harsjälvdeklarationen.sätt

innebärinföra ordningpå överväga att ettatt nytt att avsomen
skattskyldige godkäntoch denSkattemyndigheten utsänt taxe-av

underskrift dentillbaka medringsförslag inte behöver skickas aven
till grund förskall kunna läggasskattskyldige för uppgifternaatt

fasta dendet skäldock finnstaxering. Utredningen att taattanser
förslagursprungligaRiksskatteverketskritik har riktats attmotsom

för-taxeringsförslaget i denförtrycktanöjd med detden ärsom
fullgjort sin dek-skulle haenklade självdeklarationsblanketten anses

godkännande.larationsskyldighet ett tystgenom
skatt-antal uppgifter dehar i dagSkattemyndigheten ett stort om

in-erhåller därtilllagrade i register ochskyldigas förhållanden egna
förmögenhetsförhållandenformation deras inkomst- och genomom

m.fl. väl käntkontrolluppgifter från arbetsgivare, banker Det är att
taxering hartillförlitliga. årskontrolluppgiftema Fr.o.m. 1995är

tidigare införtskattemyndighetema, nämnts, även en nysom
kontrolluppgifterför kontrolluppgifter. medrättelserutin Systemet

dessutom, utredningenslöpande byggts och kommerhar öv-ut om
uppgifter skatte-ytterligare.riga förslag godtas, utökas Deatt som

dendeklarationsblanketten förförtryckamyndigheten kan är
och svenska dödsbonövervägande delen de fysiska sompersonerav

riktiguppgifter behövs för åsättaskattskyldiga de endaär att ensom
och debiteringpensionsgrundande inkomsttaxering beslutasamt om

avgifter.skatter ochav
lämnar förenklad självdeklarationAntalet skattskyldiga upp-som

inkomför till cirka miljoner. Taxeringsåret 1996går närvarande 5,4
tilläggsuppgift.dessa med någon33 procent av

sig inteuppgifter iSkattemyndigheten erhåller antaläven ett som
in-skattepliktigatillräckliga för bestämma storleken denär att av

fastighet såldkomsten. Exempelvis meddelande ärär ett attom en
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skattepliktigaför få fram denför pris inte tillräckligtvisst attett rea-
ytterligareupplysningemellertidlisationsvinsten. Det attomger en

Skattemyndigheten erhållerskattskyldige.uppgifter behövs från den
lämnaskattskyldige skallliknande indikationer på denantal attett

kompletterande uppgifter.
framhållit detRiksskatteverket har i sin 1995: 10 storaattrapport

tilläggsuppgifter inneburit bespa-deklarationer harantalet utan en
fordrar des-skattemyndighetema. tillring för Detta trotsav resurser

skall bl.a.hantering. Deklarationemadeklarationer avsevärdsa en
deklarationingenoch arkiveras.registreras Kommersorteras,

föreläggande lämnakanske ocksåskall påminnelse och attettsenare
Taxeringsåretden skattskyldige. 1995deklaration sändas tilluten

ochtill alla fysiskapåminnelse automatisktsändes ut personeren
registrerats den 31för vilka deklaration inte hadedödsbon senasten

de berörda skatt-påminnelsermaj. Totalt sändes 133 000 Avut.ca
förenklad självdeklara-fått förtrycktskyldiga hade 100 000ca en

tionsblankett.
de intesker manuellt. OmHanteringen deklarationema somav

skickafrån skyldighetentilläggsuppgifter undantaslämnar några att
hanteringentill Skattemyndigheten skulledeklarationen storav en

arbeteskattemyndighetensväsentligt ochpappersvolym minska
tilläggsuppgift hartill deklarationer därskulle koncentreraskunna

granskningensnabbare ochRegistreringen kan skelämnats. av
Skattemyndighetenstidigare.tilläggsuppgifter kan utföraslämnade

uppgifter i deklarationemadearbete kan koncentreras som
möjligt sändaockså bliföranleder utredning. kommerDet att utatt

tidigare.besked den slutliga skattenett om
betänkandetremissvar EttRiksskatteverket har i sitt över nytt

anfört bl.a.skattebetalningar SOU 1996:100för attsystem om nu-
skulle det inne-underskrift deklarationen slopasvarande krav av

skatteförvaltningen.förför såväl de skattskyldigabära fördelar som
slutliga skattenfå beskedet denskattskyldiga skulle kunnaDe om

skulledag samtidigt detidigare ioch överskjutande skatt än som
slut-verket skulle beskedetdeklarationen. Enligtslippa skicka om

kunnabehöver skicka deklarationenlig för dem inteskatt som
förjuli. förtjänar docksändas den Det15 nämnas, attattut senast
förtidigare tidpunktenkvarstående skatt innebär dendem fårsom

betalaskan komma behövabeskedet kvarskattenutskicket attattav
anför vidareår. Riksskatteverketredan i september att omsamma

självdeklaratio-underskrift den förenkladeförslaget slopadom en
utskicket be-tidpunkten förgenomförs, det innebärinte att avnen

ytterligare må-skjutas framslutliga skatten måsteskedet den enom

18-04556
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nad till den september. beror enligt verket på samtliga30 Detta att
förenklade med ADB-stöd och vissadeklarationer kontrolleras att av

innehåller tilläggsupp-dessa deklarationer, i första hand sådana som
gifter, därefter for utredning. Utredningen innebär iblir föremål re-

med hänsyn till tid-gel kommunikation med den skattskyldige som,
punkten för utsändandet beskedet den slutliga skatten, måsteav om

tid har de flesta skatt-ske under sommarmånaderna. Under denna
kommunikationen medskyldiga vilket kan innebärasemester, att

slutliga skattenden skattskyldige inte hinner slutföras innan den
skall beräknas.

krafthar i denGenom skattebetalningslagen 1997:483 trättsom
för redovisning och betalningnovember har1 1997 ett nytt system

beslutas grund-skatter och avgifter införts. de skatter påFör somav
for beskattningsåretval självdeklaration skall lagen tillämpasav en

1998.
och så möjligt räknaSkattemyndigheten skall löpande snart som

slutliga skatten skallfram den skattskyldiges slutliga skatt. Den se-
därefter sändadan debiteras löpande. Skattemyndigheten skall ut ett

betalningsuppmaning imeddelande storlek med detskattensom en
för-fall skall betalas. deklarerar medytterligare skatt De ensom

skattebesked i augusti underenklad självdeklaration får sina taxe-
särskild självdeklaration får sinaringsåret. deklarerar medDe som

höstenskattebesked därefter och successivt under prop.
1996/972100 Del 412-414.l s.

kritikriktade flera remissinstanserSom tidigare har nämnts mot
den skattskyldige passivt skulleRiksskatteverkets tidigare förslag att

taxeringsförslaget. Kritiken grundadeskunna godkänna det utsända
till del svårigheten ordning enligt vilkenpå att accepterastor en

handlande i fråga fullgörandetpassivitet likställs med aktivt om av
deklarationsplikten och för deklarationsuppgiftema. lös-Enansvaret

skulle liknandening utredningen har diskuterat på sättatt,varasom
i för pensionärer, Skolungdomar mfl., utsträckadag gäller vissasom

till inkomsterreglerna befrielse från deklarationsskyldighet somom
lämna kontrolluppgift. så-enligt lag omfattas skyldigheten Enattav

emellertid den skattskyldige känner tilldan ordning förutsätter att
omfattningen kontrolluppgiftsskyldigheten för kunna bedömaattav
sin deklarationsskyldighet. Utredningen sådan be-attanser enegen

till osäkerhet och oklarhet vid till-stämmelse riskerar ledaatt
lämpningen. lösning skulle enligt utredningens meningbättreEn

deklarationsbefrielsen till förtryckt blankett forknytaattvara en
förtryckta uppgifterna för fysiskaallmän självdeklaration denär

fullständiga och denoch svenska dödsbon korrekta ochärpersoner
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självdeklarationlämnaskattskyldige inte skyldigär att annanav
anledning.

överväganden och förslag4.3.2

svenskt döds-ochskattskyldig fysiskUtredningen föreslår att person
haft sådan inkomstendast harbeskattningsåretunderbo, avsom

själv-för allmänblankettenförtrycktskapital hartjänst eller som
självde-skyldighet lämnafrånskall undantagendeklaration attvara

riktiga ochuppgifterna på blankettenförtrycktaklaration de ärom
föreliggerdeklarationsskyldighet intefullständiga och av annan

uppgifterför förtrycktaföreslås gällaMotsvarandeanledning. som
fastighetsskatt.användas för beslutskall om

till-inte har någotinnebär denUtredningens förslag attatt som
därför inte lämnaruppgifterna ochförtrycktatill delägga ensom

prelimi-uppgifterna i detenlighet medblir taxerad isjälvdeklaration
deklara-medtillsammanshartaxeringsförslag sänts utnära som

kontrolluppgifter.inkomnagrundar sig påtionsblanketten och som
taxeringen.underlaget föruppgifterDessa utgör

den skatt-uppgift ellersaknas någoninte uppgift, ärStämmer
anledningsjälvdeklarationskyldig lämnaskyldige att annanav

komplette-med desjälvdeklarationundertecknad allmänmåste en
yrka avdragskattskyldigeVill denrande uppgifterna lämnas. som

dettafår han påförtryckts blanketten görainte har sätt ge-samma
sammanhang bördettasjälvdeklaration.allmän Ilämnaatt ennom

försäljningslikviduppgiftförhållandet,det attnämnas att av-om
realisations-uppkommenintehar förtrycktsaktierseende t.ex. men

från skyldighetenbefriasskattskyldigeinnebär denvinst, inte attatt
realisationsvinsten.redovisa

redovisaskyldigdeninnebärförslagUtredningens är attatt som
uppgiftsådaneller lämnanäringsverksamhetinkomst att somav

fåmansföretag ellerieller delägareföretagsledareskall lämnas av
ochbeskattningsåretunder helaSverigehar varit bosatt iintesom

kronorminst 100bruttointäktskattepliktiguppburithar ensom
självdeklaration tillundertecknad allmänalltid skall lämna en

Skattemyndigheten.
själv-för allmänförtryckt blankettfåttinte harDen ensom

utskri-blankettfå sådanmöjlighethemsänd bör hadeklaration att en
inkomstskall redovisaskattemyndigheten.hos Den avsomven
erhållerochfastighetsskatterläggakapital ellertjänst eller ensom

utskrift hossjälvdeklarationför allmänförtryckt blankett genom
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Skattemyndigheten där uppgifterna korrekta och fullständiga be-är
Ärhöver därefter inte något uppgifterna inte riktiga, sak-göra mer.

någon uppgift eller han deklarationsskyldig anled-ärnas av annan
ning han skyldig lämna självdeklaration till skattemyn-är att en
digheten.

Alternativet till få blankett från skattemyndighe-utskrivenatt en
själv fylla i sådan blankett och lämna den. med-Detärten att en

för emellertid arbete för den deklarationsskyldige och förävenextra
Skattemyndigheten har registrera uppgiftema. denVet skatt-attsom
skyldige han inte uppgifter inkomsthar andra lämna denänatt att av
tjänst och kapital han har fått kontrolluppgifter det för-ärsom en
del både för honom själv och för Skattemyndigheten han begär attatt
få utskriven blankett för allmän självdeklaration. Stämmer ut-en
skriften behöver han inte underteckna blanketten och lämna den till
skattemyndigheten.

skattskyldigeDen inte får förtryckt blankett för allmänsom en
självdeklaration hemsänd kan emellertid inte den anledningenav
underlåta lämna självdeklaration. skyldig anting-Han äratt atten

begära få utskriven förtryckt blankett eller själv dekla-att atten en
använda blankett inte förtryckt. Underlåterärattrera genom en som

han deklarera fast han skyldig detta kan han,är göraatt att som
framgår avsnitt l6.2.2, komma påföras skattetillägg. kanHanattav
också sig skyldig till brott.göra

Utredningens förslag tillägga tillden inte har något deatt attsom
förtryckta uppgifterna inte undertecknadskall behöva sända en
allmän självdeklaration innebär, tidigare har anförts, bespa-som en
ring för skattemyndigheten både i tid och kostnad. Riksskatteverket
har beräknat inbesparing kan ske med årsarbetskrafter100att en
vilket inbesparad kostnad miljoner kr.20 Dennamotsvarar en om

kan i stället den personal i granskning-sättssatsassumma som
andra självdeklarationer. Därmed kan i sin ökade skattein-turen av

täkter genereras.
Förslaget kommer förinnebära ytterligare besparingaräven att

skatteförvaltningen i och med utsändandet anmaningaratt av av-
seende allmänna självdeklarationer kraftigt kommer minska.att

Troligtvis förseningsavgifterkommer antalet påförda i denna del
också bli lägre vilket i fall intäktså kommer innebära minskadatt att
för staten.

de skattskyldigasFör del innebär förslaget slopat kravett attom
skicka in deklarationsblanketten i de flesta fall lättnad. Genom ut-en
redningens övriga förslag utökat antal uppgifter för-kanettom som
tryckas har hanteringen också blivit överskådlig för den skatt-mer
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deklarationsskyl-enkeltocksåskyldige. Det äravgöraär att manom
avsnittframgår 4.4.2,innebär,Förslaget ävendig eller inte. avsom

i dagtidigarekan skickasden slutliga skattenbeskedet änutatt om
för denna grupp.

till densjälvdeklarationen hörårligadenhar hävdats typDet att
skäl börprincipiellasamhälletpliktermedborgerliga mot som avav

emellertidinledningsvis kan detharbehållas. Som nämnts vara
deklarationenbeträffandeanläggamotiverat motsynsättett nyttatt

denlängre lämnasuppgifterna intede flestabakgrund att avav
från andradetFrågantredjeskattskyldige själv ärutan omman.av

obligatorisktmedbehållafinns intressesynpunkter systematt ettav
deklarationen.undertecknande av

skattskyldigasfrån dekänslanuteslutasintekanDet att ansvarav
följdtill detminskafall kan kommasida i vissa systemet.att av nya

skattskyldigaför såväl dede fördelarfår dockdettaMot vägas som
övrigt. Tillför med sig iförslagetskatteadministrationenför som
kontrolleraskyldighetengrundläggandedendetta skall läggas attatt

förekommande falluppgifterna och iförtrycktariktigheten de attav
alltjämt kvarstår.komplettera dessa

underlåtenhetupptäckahävdas möjlighetenvidarekanDet attatt
uppgifterna i utsändde förtrycktamed rättelseinkommaatt enav

obli-uppgifterna grundassjälvdeklarationsblankett, därallmän
valdabegränsad med denkontrolluppgifter, blirlämnadegatoriskt

upptäckas endastprincipunderlåtenhet kan iSådanlösningen. ge-
uppgifterna, underfelaktigahar lämnat derevision hos den somnom

Under-dokumenterat.förhållandetdetförutsättning ärrättaatt
riktadeockså påvisasuppgifter kanfelaktigalâtenhet rättaatt genom

myndigheter. Dessafrån andraupplysningarellerkontroller genom
nuvarande regelsystem.medfinns dock redanproblem

Lagtext

och NLSK.kap. 1-3 8förslag framgår 2Utredningens av

alternativ lösning4.3.3 En

deklarationsplikts-allafråganharUtredningen övervägtäven om
dödsbon.och svenska Ettfysiskaslopas förskallgränser personer

skatteregistreradeallaprincip förutsättaskulle isådant förslag att
kontroll-för vilka det finnsdödsbonoch svenskafysiska personer
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uppgifter eller andra uppgifter i skatteregistret skulle erhålla för-en
tryckt blankett för allmän självdeklaration. Blanketten skulle då
komma sändas till de pensionärer i dag inte deklara-äratt t.ex. som
tionsskyldiga, dem i dag erhåller taxeringsmeddelande förettsom
inkomst kapital och de fysiska vilkas intäkter tjänstav personer av
och aktiv näringsverksamhet inte når till 24 procentav upp av
basbeloppet. för vilka alla förtryckta uppgifter riktigaDe ochär
fullständiga skulle därefter inte behöva sända tillbaka underteck-en
nad blankett.

Den vinst uppkommer utredningens förslag, deattsom av som
inte har något tillägga till de förtryckta uppgifterna inte behöveratt
skicka tillbaka undertecknad skulle motverkasblankett, slo-etten av
pande deklarationspliktsgränsema. falldet deklarations-För attav
pliktsgränsema skulle slopas för fysiska måste alla harpersoner som
registrerats i skatteregistret erhålla förtryckt blankett för självde-en
klaration. Antalet utsända förtryckta deklarationsblanketter skulle
öka antal behöver länge inteEtt pensionärer sedanavsevärt. stort
deklarera då harde inte inkomster överstigersom summan av
folkpension och pensionstillskott och då de kan maskinellttaxeras
för inkomst kapital. heller barn och skolungdom behöverInteav
deklarera i utsträckning i dag.stor

från deklarationspliktenDe i dag undantagna kanärgrupper som
förväntas ha förståsvårt den inte har någotatt systemet, att attsom
tillägga eller ändra inte skall sända in deklarationen. kan för-Det

leda till ansenlig mängd telefonsamtal och besök skatte-väntas en
kontoren. Antalet insända självdeklarationer där inget änannat un-
derskriften har fyllts likaså,i vilket skulle minska rationaliserings-
vinsten förslaget.av

Antalet uppgifter skall förtryckas och sändas blan-utsom en
kett för allmän självdeklaration skulle bli mycketavsevärt större än

innebär tidspress skatteförvaltningenDet på hinna regi-attnu. en
förtrycka och sända dem så de finns tillgängliga för allastrera, attut
den april under taxeringsåret. tidpunkt15 Denna ärsenast nära nog

orubblig för deklarantema skall ha tid hinna kontrollera sinaatt att
uppgifter och de förtryckta uppgifterna fylla i de ytterli-samtegna
uppgifter behöver sändas in.gare som

meningsfulltDet knappast har förvärvsin-är att personer som
komster lägre grundavdraget behövaskall kompletteraär änsom
uppgifter i blanketten och sända den i de fall det innebäräven att
skatt inte kommer utgå.att

Fördelen med sända förtryckt blankett för allmän själv-att ut en
deklaration till alla skulle det i inte behöver finnasatt systemetvara
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dek-beloppsgränser behövs för bestämmainlagt de att omsom
också värdefullt frånlarationsplikt föreligger eller inte. kanDet vara

informationssynpunkt alla får dessa lagrade uppgifter.att
deklarationspliktsgränsemaUtredningens ståndpunkt dockär att

och distri-bör i den form de finns i dag. Förtryckningkvarvara som
ibution för självdeklaration bör skede olika blanketterna somav

dag.
skall finnas blan-Utredningen föreslår det i fortsättningenatt en

själv-kett för allmän självdeklaration och blankett för särskilden
deklaration.

förtryckas självdeklarationenuppgifterna kan i den allmännaAtt
medför arbetet rationaliseras för allaatt parter.

Straffansvaret enligt skattebrottslagen4.3.4

utredningens förslag medförfråga börEn är ettpenetreras omsom
för denstraffansvar enligt skattebrottslagen 1971 169uttunnat som
fallet i dag.befrias från deklarationsplikt jämfört med vad ärsom

Riks-huvudsakliga kritik i avseendet riktadesDen det motsom
tidigare deklarationsskyldighetenskatteverkets förslag, nämligen att

efter mottagandet denskulle kunna fullgöras passivitetgenom av
svårighetenförtryckta deklarationsblanketten, koncentrerades på att

lagföra skattebrott vid underlåtenhet det utsändaatt taxe-reagera
ringsförlaget. skattebrott vid underlåtenhetPassivt skattebrott att

före juli straffbart enbartlämna självdeklaration den 1996varen
det s.k. direkt skatt eller avgift skulleförelåg avsikt uppsåtnär att

påföras alls.utgå med för lågt belopp eller inte skulle
i kraftjuli trädde vissa ändringar i skattebrottslagenDen 19961

Översynifr skattebrottslagen. Skattebrottet1995/961170prop. av
farebrott.har från effektbrott till bliändrats ett att ettatt vara

redan oriktigSkattebrottet fullbordas med andra 0rd närnumera en
till myndighet eller föreskrivenuppgift uppsåtligen lämnas när en

upphovuppgiftsskyldighet uppsåtligen underlåts, förfarandetom ger
eller felaktigt till-till fara för skatt undandras det allmännaatt

uppsåtsreglemagodoräknas eller återbetalas till någon. Vidare har
för det inte längre krävs direktdet passiva brottet ändrats så att

nödvändigtför straffansvar. innebär det inte längreuppsåt Det äratt
undandra skatt,avsikten med underlåtenheten justär att utanatt

harvanliga uppsåtsregler gäller. passiva skattebrottetDet genom
denna ändring kommit helt likställas med det aktiva Skattebrottet.att
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Även vid passivt brottsvårigheterna styrka uppsåt kanattom
ha minskat ändringarna i skattebrottslagen, kvar-någotanses genom

de till viss Bevisbördan i brottmålsprocessenstår dock del. ligger på
subjektivaåklagaren skall styrka de objektiva och de rek-attsom

visiten uppfyllda för den tilltalade skall kunna fällas tillär att
tilltaladeskall med andra ord visas den har gjort sigDet attansvar.

skyldig till brott. taxeringsmål det i regel tillräckligt detI är görsatt
sannolikt förhållande för handen, den skatt-visst är t.ex. attatt ett

gäller bevisbördansskyldige har haft oredovisad inkomst. detNären
placering i taxeringsmål den avhängig vad yrkandet Förär avser.av
deklarationens intäktssida ankommer det i princip det allmänna

bevisning för förekomst och storlek.intäkts Denatt prestera en
för yrkandeskattskyldige har å sin sida primärt ansvaret ett om av-

drag för kostnader.
På grund dagens krav undertecknande och inlämnandeav av

det sig deklarationsskyldigheten.deklarationen svårt undandraär att
inte har lämnatAlla inkomna deklarationer registreras. Den som

föreläggandedeklarationen får påminnelse och därefter ett atten
komma med deklaration. inte deklarationen kommit iHaren

tid påförs förseningsavgift. deklaration inte inKommerrätt trotsen
föreläggande skattetillägg påföras kap.kan skönstaxering ske och 5

andra stycket2 § TL.
framMed det förslag utredningen lägger kan på-ensom nu

minnelse eller föreläggande inte skickas till den skattskyldigeett ut
anledningen lämnat självdeklara-endast den han inte harattav en

skattskyldigetion. Skattemyndigheten inte med säkerhet denvet om
deklarationsskyldig eller inte. Endast Skattemyndigheten harär om

skattskyldige har haft inkomster inte harkännedom denattom som
påminnelseförtryckts och han därför deklarationsskyldig, kanäratt

och föreläggande skickas Skattemyndigheten kan dock föreläggaut.
med själv-den inte deklarationsskyldig inkommaäven är att ensom

deklaration enligt kap. NLSK.14 3 §
skattskyldig med utredningens förslag, underlåterEn attsom,

lämna allmän självdeklaration i det fallet viss inkomst inte haratten
förtryckts eller den har med för lågt belopp, sig skyl-görnär angetts

bevisadig till passivt skattebrott. emellertid svårt uppsåtDet är att
fall. mottagit blan-i sådant skattskyldige kan påstå han harDen att

ketten och inte förstått den, han har utgått från skatte-attattmen
uppgifter eftersom de kon-myndigheten har haft alla nödvändiga

trolluppgifter han tidigare har fått har varit riktiga. tordeDäremot
skattskyldige inte lämna självdeklarationden kunna underlåta att en
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inte harpåståendet hanmed detelleranledningenenbart den attav
hemsänd.självdeklarationsblankettfått en

fram-skattskyldige skulle kunnadeninvändningEn somannan
Skattemyndighetendeklaration tilllämnat inhan harföra, är att en

hosförkommithaden måsteinkomstuppgifter ochmed rätta att
åklagarenbeaktasinvändning måstesådan närmyndigheten. En

väckafinns förgrundtillräckligtill fråganställningskall attta om
Åklagaren då det svårtväcka åtalfråntvingas avstå ärkanåtal. att

förelig-svårighetpåstående.skattskyldiges Dennadenmotbevisaatt
bestämmelser.nuvarandeemellertid medävenger

Även inte börstraffprocessuell synpunktfrånproblemen un-om
sig begränsatdethålla i minnetbörderskattas, rör ettatt an-omman

föreslagnadeuppkommakan tänkasbevissvårigheterfall därtal om
till detförhållandebrott få ianmäldainförs. Antaletändringarna är

anmäldes förExempelvisvarje år.lämnasdeklarationerantal som
till åklagare. Avskattebrottslagenbrotttaxering 2 263års1995 mot

dekla-särskildlämnatskattskyldiga hadefall296dessa avsåg l som
hade lämnatskattskyldigafall avsågendast 184ration, medan som

uppbörds-avsåganmälningarresterande 783deklarationförenklad
detfallen tordedemervärdesskattedeklarationer. 184Av storaeller

aktierförsäljninggällabedömningutredningensflertalet enligt av
fångatsharvärdepapper,och andra genomnumeragrupp somen

kontrolluppgiftsskyldigheten.utvidgningenden nämndatidigare av
vad gäller löntagarekontrollintensitetendock beaktasbörDet att

skattebrott såEftersomhar begränsad.tämligen ute-varit gott som
lågtinnebär intekontrollaktionerslutande upptäcks ett an-genom

redo-Till debrottsligheten låg.automatisktmälningstal äratt ovan
underåtal väcksantal fall därläggasskallanmälda brottenvisade ett

därbrottshärvorsamband medpolisutredning, i regel ipågående
saknas.antaletuppgiftinblandad.arbetskraft Närmareärsvart om

främstemellertid i dag,harSkattemyndighetema systemetgenom
detflesta inkomsterkännedom dekontrolluppgifter, närmed etc.om

förenklad själv-får lämnaskattskyldigadengäller ensom nugrupp
dek-lämnasjälva måsteskattskyldigaAntaletdeklaration. ensom

ocksåkommertilläggsuppgift i framtidenmedlaration somen
kontroll-utökadetill denmed hänsynytterligareminskanämnts att

taxeringsåretgälla fr.o.m.införtsharuppgiftsskyldighet attsom
Ävenvärdepapper.och andraavyttring aktierbeträffande1997 av

kontrolluppgiñsskyldighetutökadytterligare ut-de förslag somom
Värde-Kontroll Reavinstdelbetänkandetilagt framredningen har

verka igenomförs,dekommer,1997:27SOU att sam-ompapper
riktning.ma
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De kategorier skattskyldiga kan tänkas undgå skatt ochav som
straffsanktioner underlåta lämna allmän självdek-att attgenom en
laration, de har haft inkomster inte har förtryckts, kantrots att som
enligt utredningens bedömning i första hand begränsas till dels s.k.

arbetskraft, dels vilka har haft utlandsinkomstersvart personer som
inte har redovisats till de svenska skattemyndighetema. Problemet
från skattekontrollsynpunkt blir dock i nämnda fall knappastnu an-
norlunda i dag slopar kravet obligatoriskt under-mot ettom man
tecknande och inlämnande deklarationen. möjligheterDeav som
står till buds upptäcka dessa fall främst taxerings-äratt genom
revision hos företag i vissa branscher och kontantberäkning i det en-
skilda fallet.

Det avhåller deklarationsskyldig från åsidosätta dekla-attsom en
rationsskyldigheten eller från lämna oriktig uppgift till viss deläratt
risken för upptäckt och det straff följer därefter. preventivaDensom
effekten uppnås emellertid till del med admini-stor systemetgenom
strativa sanktioner.

En uppluckring deklarationsskyldigheten kan komma ändraattav
bevissituationen. Uppsåt vid passivt skattebrott tidigareär som
har anförts svårare bevisa vid aktivt brott och oaktsam under-änatt
låtenhet deklarera inte straffbar enligt skattebrottslagen vårds-äratt
lös skatteuppgift enligt skattebrottslagen5 § förutsätter oriktigatt en
uppgift har lämnats. framförtsDet har tankar kriminaliseraattom

den oaktsamma underlåtenheten. Utredningen finner dockäven att
erfarenheter först måste vinnas de tidigare nämnda ändringarnaav
i skattebrottslagen innan ytterligare kriminalisera densteg tas att
oaktsamma underlåtenheten deklarera.att

Enligt utredningens bedömning det således inte osannoliktär att
genomförande förslaget medför möjligheterna till lagfö-ett attav

ring skattebrott för de aktuella i viss försämras.månav grupperna
Å andra sidan dessa skattskyldiga i dag endastutgör grupper av en
mycket liten del fallde där anmälan skattebrott sker ochav om
antalet kan därtill förväntas minska ytterligare i takt med kon-att
trolluppgiftslämnandet byggs De principiella olägenheter dettaut.
för med sig får väl uppvägda de fördelar förslaget innebäranses av
såväl för skatteadministrationen för de skattskyldiga. straff-Detsom
rättsliga för fel i själva kontrolluppgiften kan utkrävasansvaret av
uppgiftslämnaren. lämnar felaktig kontrolluppgiftDen kan görasom
sig skyldig till skattebrott skatteförseelseeller enligt 2-4 §§, vårdslös
skatteuppgift enligt skatteredovisningsbrott5 enligt eller7 §
vårdslös skatteredovisning enligt skattebrottslagen,8 § allt beroende
på de hur de objektiva och subjektiva rekvisiten uppfyllda.är
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deklarationstidpunkter4.4 Nya

juridiskafysiskadeklarationsskyldiga, såvälAllaFörslag: som
maj undersjälvdeklaration den 2skall lämna senastpersoner,

taxeringsåret.

Gällande4.4.1 rätt

dödsbo, intef°ar fysisk ochEnligt kap. § LSK2 11 annatperson om
förenklad självdeklaration.lag, lämnaföljer kap.2 13 § sammaav

självdeklaration skallsärskildsistnämnda lagrum följerAv att
dödsbo,juridiskden skattskyldigelämnas änär ompersonannanom

näringsverksamhet,skall deklarera inkomstden skattskyldige ärav
skall redovisafåmansföretag, handelägare iföretagsledare eller om

ihar varit bosattsjälvdeklarationen, han intemervärdesskatt i om
mottagitinte harbeskattningsåret eller hanSverige under hela om

den aprilförenklad självdeklaration 15förtryckt blankett för senast
taxeringsåret.

maj underlämnas den 2självdeklaration skallFörenklad senast
skall lämnassärskild självdeklarationtaxeringsåret medan senast

förföreligger dock detaxeringsåret. Undantagunderden 31 mars
grundskall lämnas endastsärskild självdeklarationfall då attav

helavarit bosatt i Sverige underdeklarationsskyldige inte harden
förenkladförtryckt blankett förhar fåttbeskattningsåret eller inte en
fall skalltaxeringsåret. dessaden april Isjälvdeklaration 15senast

taxerings-maj underden 2särskild självdeklaration lämnas senast
året kap. 28 § LSK.2

för regi-handelsbolag och rederiskallEnligt kap. LSK2 25 §
uppgifter till ledning förvissafartyg varje år lämnastreringspliktigt

och föreningar lämnaskall vissa stiftelserdelägares taxering. Vidare
skall be-förmögenhet inteinkomst ochsärskild uppgift somom

till skatte-Uppgifterna skall lämnasskattas kap. 26 § LSK.2
taxeringsåret.denmyndigheten 31senast mars

itill förenklingarsin FörslagRiksskatteverket har i rapport
fysis-föreslagit alla1995: 10skattelagstiftningen RSV Rapport att

självdeklarationfå lämna sinoch dödsbon skallka senastpersoner
skall redovisa inkomsti deklarationenden maj, de nä-2 även avom

fåmans-företagsledare imervärdesskatt ellerringsverksamhet, är
regler skall lämnaenligt nuvarandeföretag och därför sär-enm.m.

skild självdeklaration.
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själv-deklarationsdag för den särskildaDen 31 senastemars som
taxering enligt för-deklarationen infördes gälla fr.0.m. 1995 årsatt

Regeländringen skedde i samband medslag i 1993/941152. attprop.
februari ändrades till denden gamla deklarationstidpunkten den 15

enklareför reglerna ochmaj flertalet deklaranter. För2 göraatt mer
deklarationsdag för allaenhetliga blev den 31 sommars gemensam

anledning skallinkomst näringsverksamhet ellerhar av annanav
självdeklaration.lämna särskild

överväganden och förslag4.4.2

döds-alla fysiska och svenskautredningens förslagOm att personer
in-för allmän självdeklarationbon skall erhålla förtryckt blanketten

kan distribuerasförs, kommer det innebära dessa blanketterattatt
blankett med förtryck-först i enda inte fårslutet De enav mars. som

dödsbon.juridiska svenskauppgifter då andra änärta personer
deklarationstid-nödvändigt införainnebär det blirDetta att att en

för alla fysiska ochpunkt åtminstoneär personergemensamsom
svenska dödsbon.

deklarationstidpunkt införsUtredningen föreslår att gemensamen
de juridiskasjälvdeklaration,för alla skall lämna även per-som en

deklarations-medInförandet ett system gemensamensonerna. av
förenklasmedför reglerna ochtidpunkt för alla skattskyldiga attatt

för missförstånd minskar.risken
fåmansföretagkan lämnas samtidigt fördeklarationemaAtt samt

fördel såväli sådana företag innebärdelägare och företagsledare en
samordnaeffektivare kanför Skattemyndigheten, då på sättettsom

för de skattskyldiga.granskningen, som
byråanstånd skulle kunna kom-fördel antalet s.k.En är attannan

för vissaMöjligheten få byråanstånd gäller i dagminska. attattma
och anlitar hjälpskall lämna särskild självdeklaration somsom en

revi-byråanstånd medgesmed upprättandet denna. Vid t.ex. enav
leve-lämna deklarationer enligtsionsbyrå anstånd med att en

med den juni slutdag.ransplan, vanligen 15 som
förenklade självdeklarationer.lämnades 391 000Under år 1996 5

särskilda självdeklarationer 256 000år lämnades lSamma av
läm-juridiskafysiska och 380 000 Därutöverpersoner.personer av

fatta-näringsuppgifter handelsbolag. Under året137 000 avnas ca
deklarationen,beslut anstånd med lämnades 867 000 attca om
anståndenbyråanstånd. de individuella706 000 Av av-varav ca var

under maj månad.övervägande delen anstånd löptesåg den utsom
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till denanståndhur mångautläsasiffrorna går inteAv att som gavs
torde dockAntaletsjälvdeklaration.förenkladskulle lämna ensom

lågt.vara
självdek-särskildlämnatharantalet skattskyldigaAv ensom

antalethandelsbolag,näringsuppgifter från utgörlaration, inklusive
anstånd skulledessadelEnsåledes 50anstånd nästan procent. av

skjutsför alladeklarationstidpunktenbli aktuellatroligen inte om
maj.till den 2fram

sistakan,inhämtat från RSVharvad utredningen ävenEnligt om
maj,skulle den 2självdeklarationenför lämnatidpunkten att vara
tidi-byråanstånd kunnabeviljasför demleveransplanen startasom

för denpåpekas detdärvidförtjänardenna dag. Det attattängare
leveranspla-förfall tidpunktendel i sådantdeklarationsskyldiges är

för in-sista daggällerjuni,vanligen den 15slutdag, somsomnens
deklarationsskyl-meddelas förAnstånddeklarationen.lämnande av

så byrånvarje individ,föranståndet lämnas intedig attutanmen
vissa datum. Förstdeklarationemaantalskall lämna visstett omav

deklara-kan såledesjuniefter den 15deklarationen lämnas en
förseningsav-påförasbyråanståndomfattastionsskyldig ettavsom

gift.
självdeklarationskall lämnafysiskbosattUtomlands person som

självdeklaration.för särskildblankettalltid användaskall i dag en
näringsverk-inkomstmervärdesskatt ellerredovisaSkall han av

o.d. skallfåmansföretagföretagsledare ieller hansamhet är ettm.m.
taxeringsåret. Annarsden 31han deklarationenlämna senast mars

taxeringsåret.den maj2deklarationenskall han lämna senast
utomlandsförblankettenkommerförslagMed utredningens en

halv månadochsändas cirkafysiskbosatt utatt senareenenperson
fel-problem adressenförorsakavilket kan ärsker i dag,än omsom

dockblanketten kanuppgifterna iförtryckningenaktig. Genom av
senarelagda utskicketdetuppkommanackdelar kande genomsom

fastighetskall redovisa innehavendastför demneutraliseras avsom
Övriga dek-förorsakas problemkanutomlands bosattai Sverige. om

i tid.Skattemyndighetentillbaka tillkommainte hinnerlarationema
möjlighetkunnameningenligt utredningensskulle attDessa ges

börmaj. Efter några ården 31självdeklarationenlämna ut-senast en
tidsmässigt.kommerdeklarationemaske hurvärdering av
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axeringsbeslut och besked slutlig skattT om

Genomförs utredningens förslag undantag från skyldigheten attom
lämna självdeklaration så kan besked den slutliga skatten for denom

befriad från lämna deklarationen skickas tidigareär änatt utsom
vad gäller. och for sig skulle maskinell taxeringI kunnasom nu en
ske automatiskt redan den 2 maj. Enligt utredningens mening skulle
det emellertid fel signaler till den skattskyldige definitivtettge om
taxeringsbeslut fattas så tidigt och det skulle kunna avhålla vissa
från ställning till de uppgifter har förtryckts i blanketten.att ta som

denJu maskinella taxeringen sker, fler rättelser kon-senare av
trolluppgifter kan också beaktas i taxeringen.

Ett och viktigare skäl talar välja den maj2annat emot attsom
beslutstidpunkt de uppgifter inmatade skatte-iär ärattsom som

registret då skulle bli offentliga. Uppgifterna dock faktisktkan rent
inte eftersom registrering inlämnade dekla-registrettas ut ur av
rationer fortfarande terminalen.pågår, vilket hindrar åtkomsten i
Uppgifterna kan dessutom felaktiga eftersom registreringvara
sker under hela maj månad.

Grundläggande taxeringsbeslut bör enligt utredningens mening
ha fattats taxeringsuppgiftema skatteregistret fornär tas utanses ur

den slutligaunderlag for det grundläggande beslutetutgöraatt om
skatten enligt för-kap. § skattskyldig for vilken del 1 9 SBL. För en
tryckta uppgifterna i blanketten för allmän självdeklaration rörande
inkomst tjänst och kapital underlag för statlig fastighetsskattsamtav

korrekta och därför inte deklarationsskyldig kanär är uttagsom ur
skatteregistret ske och därmed taxeringsbeslut fattas underjuni taxe-
ringsåret. kan, enligt vad Riksskatteverket har ske iDetta uppgett,

särskild dataköming. Härefter skall kreditering och debiteringen av
skatter och avgifter enligt kap. andra stycket ske.11 14 § SBL Det
innebär denna få besked den slutligakan skattenatt grupp om
tidigare i dag. besked slutlig skatt skall sändasDetän utom som
enligt kap.11 § SBL beräknas Riksskatteverket kunna sändas15 av

den juli taxeringsåret.15ut senast
de fall tilläggsuppgift har kommit kan taxeringsbeslut fattasI

sedan eventuell erforderlig utredning har slutförts. Tilläggsuppgif-
beräknas kunna registrerade i juni under taxeringsåret. Förterna vara

dessa och for övriga deklarationsskyldiga skall lämna allmänsom en
självdeklaration går det här inte precist datum foratt ett taxe-ange
ringsbeslutet och utsändandet beskedet slutlig skatt. Det ärav om
helt beroende utredning krävs skatteregistretoch när uttagav om ur

Ävenkan ske. för dessa skall Skattemyndigheten fatta beslut om
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skall skattemyn-Efter dettaskattens storlek enligt kap. 9 § SBL.11
skattekontot de skat-digheten kreditering och debiteringgöra avav

skall betalasavgifter har betalatsochter resp. somm.m. som
skattekontotDärefter skalltillbaka och skall redovisas ävensom

och resultatetbesked den slutliga skattendessa erhålla ett om avom
enligtbesked skall lagrum-beräkningen kap. § SBL. Dettall 15

taxeringsåret och skallden decembersändas 15 ersättamet senast
skall emellertidskattsedeln slutlig skatt. Skattebeskedetbl.a. på sän-
fall ytterligare skattbetalningsuppmaning i detdas löpande jämteut

skall betalas.

Lagtext

och § skattebe-Utredningens förslag framgår kap. 2 § NLSK 312av
talningsförordningen 1997:750.

handelsbolag m.fl.Särskilt betrájfande

frågornågra specielladetta sammanhang vill utredningenI ta upp
nyligen beslutat vissabeträffande handelsbolag. Riksdagen har

näringsverksamhet jfri inkomstslagetjusteringar reglerna prop.av
skattskyldigt för statlighandelsbolag1996/97: Bl.a. skall12. vara

och särskildpensionsmedelfastighetsskatt, avkastningsskatt på
medförför delägarna.pensionskostnader i stället Dettalöneskatt

självdeklarationskyldigt särskildhandelsbolaget blir lämnaatt att
maj i förekommande fall.den 2senast

uppgifterna skall läm-nämndaunder avsnitt 4.4.1De somovan
skallstiftelser och föreningarhandelsbolag, rederier, vissanas av

den maj underde lämnas 2enligt utredningens förslag även senast
taxeringsåret.

ochkap. andra stycket 2 §Utredningens förslag framgår 4 1 §av
andra stycket NLSK.
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4.5 Underrättelse taxeringsbeslut iom sam-

handling besked slutlig skattma som om

erhåller frånFörslag: Den inkomst kapital vilkensom av
skatteavdrag har gjorts enligt kap. skattebetalningslagen5 8
1997:483 och inte skyldig lämna självdeklarationär attsom
skall erhålla underrättelse taxeringsbeslut blankettom samma

besked slutlig skatt enligt kap. skattebetalnings-11 15 §som om
lagen.

Taxeringsmeddelande i dag4.5.1

skattskyldigEn endast har erhållit inkomst kapital från vil-som av
ken skatteavdrag har gjorts enligt kap. skattebetalningslagen5 8 §
1997:483 och inte skyldig självdeklarationSBL lämnaär attsom
erhåller taxeringsmeddelande. taxeringsmeddelandet specifice-1ett

alla kontrolluppgiñer har lämnats inkomsträntor och ut-ras som om
delningar, dvs utbetalarens utbetalat belopp och den avdragnanamn,
skatten. taxeringsmeddelandet framgår också inkomst kapitalAv av
och beslutad skatt taxeringsförordningen7 § 1990: 1236.

Taxeringsmeddelandet sänds i dag i mitten augusti, föreut av
slutskattsedlama. Antalet utsända taxeringsmeddelanden vidvar
1996 års taxering miljoner.1,2nämnare

Överväganden och förslag4.5.2

endastDen har haft sådan inkomst kapital från vilken hardetsom av
gjorts skatteavdrag enligt kap. § skattebetalningslagen5 8 och som
inte skyldig lämna självdeklaration skall i ochär att en en samma
handling erhålla underrättelse taxeringsbeslut och sådant beskedom

slutlig skatt i kap.11 15 § SBL.om som avses
skattebetalningslagen införsGenom for redovis-ett nytt system

ning och betalning skatter och avgiñer. avgifts-Varje skatt- ellerav
skyldig skall ha skattekonto hos skattemyndigheten. Samtligaett
redovisningar, debiteringar och betalningar skall registreras konti-
nuerligt kontotpå så kontoställningen kan följas exempel-att genom
vis kontoutdrag.
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har haft sådan in-deklarationsskyldig ochinteDen är somsom
enligt kap.skatteavdrag 5 8 §kapital från vilken detkomst görsav

kontrolluppgift enligt kap. och6 7och för vilken det lämnasSBL
uppgifter finns igrundval dekanNLSK8 taxeras somav

anled-skyldighetdet uppgiftskatteregistret. Saknas att annanom av
deklarationsblan-kommer inte någonning lämna självdeklarationen

sändaskett att ut.
handlingar,med tvåföreslår nuvarandeUtredningen systematt

skallbesked slutlig skattoch förför taxeringsmeddelande omenen
förenkling för denFörslaget innebärhandling.ersättas enav en

underlaget förvilken framgårfår handlingskattskyldige. Han aven
ochdebitering skattkreditering ochtaxeringen, skatteavdrag, av

skatteför-innebärFörslagetstorleken slutlig skatt. även attav
hantering, tryckning ochkostnader förvaltningen arbete samtsparar

de blankettersammanställningbilaga förSe 6 överporto. somen
kommer sändas ut.att

Lagtext

taxeringsförordningenförslag framgår 7 §Utredningens av
1990:1236.

under-skall inteSjälvdeklarationen4.6

ochhedertecknas på samvete

undertecknas heder ochskall inteSjälvdeklarationFörslag:
samvete.

samvetepå heder ochföreslår uttrycketUtredningen utmöns-att
skriftlig handling,skattskyldig ilagtexten. Entras somsom enur

lämnarpå heder ochenligt eller författninglag samvete, osannavges
försäkranförsanningen kan dömasuppgift eller förtiger omosann
brottsbalken,bevishänseende kap. 10 §fara i 15åtgärden innebär

månader. Anseseller fängelse högstStraffet kan bli böterBrB. sex
straff-fängelse i högst två år. Desskan straffet blibrottet grovtvara

mindre betydelse.torde i skattesammanhangrättsliga värde vara av
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Redan vid uppgiftsskyldighetens införande föreskrevsår 1903 att
uppgifterna skulle lämnas heder och och fastställt for-samvete
mulär. Departementschefen förde i 1927:210 med förslag tillprop.
taxeringsförordning diskussion uttrycket skulle kunna bytasen om

exempelvis under laga ansvar. anförde fråganHan hadeut mot att
varit tal vid åtskilliga tillfällen. Uttrycket hade emellertid gällt
allt sedan självdeklarationsinstitutet infördes i landet. Tillräckliga
skäl inte föreligga frångå den hävdvunna formuleringen.syntes att

laga följde med oriktigAtt deklaration i författningenansvar en var
och säkerligen förklart alla deklaranter, den ifrågasatta for-utsagt

muleringen förutan. borttagande orden heder ochEtt samveteav
skulle också måhända uppfattas det inte längre ansågsattsom mora-
liskt förkastligt oriktig deklaration, missuppfattningatt avge en en

givetvis måste förebyggas. Departementschefen föreslog därförsom
formuleringen skulle behållas s. 213.att
Utredningen uttrycket heder och samvete kanatt ut-anser

insikten felaktig eller utelämnad uppgift imönstras utan att att en
självdeklaration och andra handlingar under vissa förutsättningar är
straffbar går förlorad. lämnar oriktig uppgift kan straf-Den som en
fas de objektiva och subjektiva rekvisiten uppfyllda i respek-ärom
tive straffstadgande i skattebrottslagen. kan i skattesammanhangDet

moralisk påminnelse uppgifterna skall kor-attmer ses som en var
rekta det står uppgifterna skall på heder ochatt samvete.om avges

Vad aktuellt i deklarationssammanhang framhållaär är attsom
oriktig uppgift, vilket antingen lämnad uppgift fel-att ärattavser

aktig eller uppgift har undanhâllits, kan föranleda skattetilläggatt att
utgår.

självdeklarationenKravet skall undertecknas framgår inteatt
längre lag. deklarationen skall föreslårAtt undertecknas utred-av
ningen skall föreskrivas regeringen eller, efter regeringens be-av
myndigande, Riksskatteverket.av

Deklarationsskyldighet4.7 för förmögenhet

Gällande4.7.1 rätt

Enligt kap. första2 4 § stycket fysisk5 LSK skyldigär atten person
lämna självdeklaration hans skattepliktiga tillgångar enligtnären
lagen 1997:323 statlig förmögenhetsskatt, vid beskatt-SFLom
ningsårets haftutgång har sammanlagt värde överstigerett som
900 000 kr. skall,Däremot enligt kap. § första stycket2 10 4 LSK,
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och skul-uppgifter tillgångarsjälvdeklaration inte innehålla omen
förmögenhet uppkommer.inte beskattningsbarder om

redovisa för-självdeklarationentill skyldigheten iMotivet att att
nettoförmögenheten uppgårtill de fall dåmögenheten har begränsats

statsrådet, för-föredragandeskattepliktigt belopp enligttill är, attett
fr.0.m. års taxering. Hanskulle avskaffas 1996mögenhetsskatten

uppgiftsskyldighetde skattskyldigasdet rimligt begränsaansåg att
1992/93:86 54.angivet prop.sätt s.

fortsätt-emellertid utgåförmögenhetsskatt skallStatlig även
inkonsekvent: denvarför den nuvarande lagtextenningsvis är som

kröverstiger 000förmögenhetstillgångar 900skattepliktigahar som
självdeklaration hanlämnagrunden skyldigpå denär att menen

deklarationen förränoch skulder isina tillgångarskall inte uppge
kr, dvs.900 000minus skulderna överstigertillgångarna ett netto

beskattningsbar förmögenhet.förgränsen

Överväganden och förslag4.7.2

förrnögenhets-skattepliktigaföreslår den harUtredningen att som
vid be-överstiger krsammanlagt 900 000tillgångar vilkas värde

allasjälvdeklaration ochskattningsårets utgång skall lämna angeen
NLSK.självdeklarationen kap. 4 § 3och skulder i 2tillgångar
införas iutredningen skallformulering föreslårMotsvarande även

förstanuvarande kap. 10 §första 2kap. stycket 5 NLSK3 1 §
stycket 4 LSK.

skall redo-tillgångar och skulderförslag allaUtredningens att
överstiger 000 krvärde 900visas de skattepliktiga tillgångamasom

skattskyldigeöverlåtas till dentanken det inte skallbygger attatt
möjligt för skatte-skulderna. skallavräkning Detgöra mot varaen
skulder existerar.åberopadekunna kontrolleramyndigheten attatt

för-skattepliktigainnebär dehar anförtsDet närattovansom
till-skattskyldig,för vilka fysiskmögenhetstillgångar ärpersonen

förekommande fallhan itillgångarmed de sompersonerssammans
kr,överstiger 900 000skall sambeskattas med enligt 21 § SFL, är

för-skattepliktigadeklarationen redovisa sinahan också skyldig iatt
Är barndetoch skulder kap. § NLSK.mögenhetstillgångar 2 5 ett

barnets till-också redovisaskall sambeskattas med skall hanhan
lämnabarnet skallsjälvdeklaration, integångar och skulder i sin om

andra stycket NLSK.självdeklaration 3 kap. §1en egen
för-skattepliktigaharUtredningen föreslår således denatt som

överstiger fribe-sammanlagda värdemögenhetstillgångar vilkas
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loppet, alltid skall redovisa alla tillgångar och skulder i själv-
deklarationen.

Lagtext

Skyldigheten lämna självdeklaration för skattepliktiga förmö-att
genhetstillgångar framgår 2 kap. 4 § 6 §5 9 § 5 NLSK.av

uppgifterDe skall finnas i självdeklarationen framgår 3 kap.som av
första1 § stycket och andra stycket5 NLSK.

Deklarationsskyldigheten4.8 för sparbanker
och ömsesidiga skadeförsäkrings-
anstalter

föreslårUtredningen den ovillkorliga deklarationsskyldighetenatt
for sparbanker och ömsesidiga skadeforsäkringsföretag skall upp-
hävas. Förslaget följd vinstdelningsskatten, föran-är atten av som
ledde dessa juridiska måste lämna självdeklarationatt personer en

bruttointäktens storlek, har slopats. praktiken kommer detIoavsett
inte innebära förändring för dessanågon skattskyldiga.att

Lagtext

Deklarationsskyldigheten för sparbanker och ömsesidiga skadeför-
säkringsföretag kommer enligt utredningens förslag framgåatt av

kap.2 9 § 3 NLSK.

Familjestiftelser4.9

Stiftelse, fond eller har till huvudsakligt ändamålinrättning attsom
tillgodose viss familjs, vissa familjers eller bestämda eko-personers
nomiska intressen ovillkorligt deklarationsskyldiga.är

Utredningen föreslår familjestiftelse skall införas iatt termen
stället för nuvarande uppräkning. får sin definitionTermen genom

hänvisning i 2 kap. 9 § till tredje lagenl NLSK 8 § stycketen
1997:323 förmögenhetsskatt.statligom
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ombuddeklarera5 Att genom

taxeringsområdetGällande inom5.1 rätt

Deklarationsskyldighetenl l
.

framgår kap.skyldig lämna självdeklaration 2Vem är att avsom en
Deklarationsskyldighetenkap. på4-9 LSK 2 4-9 NLSK.

taxeringsområdet kan i dag inte fullgöras ombud. Har engenom
självsjälvdeklaration den skattskyldigeundertecknats änav annan

för deklarationsplikten inteeller legal ställföreträdare denne anses
sin deklarationsskyldighet före-fullgjord. inte har fullgjortDen som

deklarationen inteläggs underteckna självdeklarationen. Kommeratt
påförasmedför den skattskyldige skall skönstaxerasdet samtatt

förseningsavgift.skattetillägg och
fullgöras legal ställföre-deklarationsskyldigheten kanAtt genom

grund-trädare inte detsamma deklarationen kan lämnasär attsom
grundval fullmakt. Ställföreträdaren lämnar deklarationen påav en

förmyndare god för omyndigsin ställning, ellert.ex. manav som
eller företrädare för juridisksom en person.

kap. kap. NLSKBeteckningen ombud i 4 2 § 5 LSK 15 l § 5
företräder juridiskaheller vederbörande deninnebär inte att perso-

han det grund singrund fullmakt, pågörutan attnen avav en
ställning organisationen.inom

inomElektroniskt uppgiftslämnande5.1.2

områdeskatteförvaltningens

sin självdeklaration lämna uppgifter enligtNäringsidkare skall i
näringsverk-kap. kap. första stycket NLSK2 19 § LSK 3 6 § om

kan efterDeklarationen och därmed också uppgifternasamheten.
elektronisktmedgivande lämnas i form dokument.särskild ettav

diskett eller magnetband.Uppgifterna har tidigare lämnats genom
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Enligt försöksverksamhet bedriverRiksskatteverket kanen som
uppgifterdessa överföras såsom filer via telenätet till skatte-även

förvaltningen modem.genom
Även möjlighetermervärdesskatteområdet finns lämnaatt

uppgifter via skattskyldig ansluten till tulldatasyste-ADB. ärsom
kan lämna uppgifterna dit, varifrån uppgifterna överförs tillmet

skatteförvaltningen.
Från och med års taxering det alltså möjligt lämna1998 är att en

självdeklaration i form elektroniskt dokument. kräverDettaettav
dock tillstånd Riksskatteverket skattemyndighet verketellerav som
bestämmer 2 kap. § LSK och 2 kap. § NLSK. Regeringen2 1 tog
i 1996/97:100 för skattebetalningar,Ett nytt systemprop. m.m.
Del fasta SRU-uppgifter och kontrolluppgifter till del1 att stor

elektroniskredan lämnas på Regeringen ansågväg. att ett system
elektroniskt uppgiftslämnande omfatta del skatte-med bör så stor av

möjligt, självdeklarationer. innebärområdet därmed Detävensom
avsevärd förenkling för såväl skattemyndighet ingivare. Denen som

SRU-uppgifter på ADB-medium tvingadär attsom ger annars
komplettera med undertecknad deklarationsblankett för kravetatten

skriftlighet uppfyllt.skall vara
anförde finns tekniska metoder förRegeringen det olikaatt att

dokumentet kansignera det elektroniska dokumentet, vilket gör att
knytas till viss ankommer RiksskatteverketDet på att seen person.
till den tekniska lösning väljs tillräcklig säker-attatt garanterarsom

på till-het uppnås. dokument knytas till vissKan ettett en person
uppkommafredsställande får de bevisfrågor i övrigt kan lö-sätt som

i rättstillämpningen.sas
uppgifter skall få lämnas böri elektroniskt dokumentFör att ett

till-krävas tillstånd till sådant uppgiftslämnande har dessaIatt getts.
stånd kan åtagande och för informationen för-ochparternas ansvar
medlingen regleras Tillståndet skall också kunna återkallasnännare.

Delprop. 1996/97:100 457-461.1 s.

Deklaration ombud på5.2 genom
tullområdet

dagmed lämna deklaration ombud tillämpas iSystemet att genom
tullområdet. tullagen infördes deklara-Genom 1973:670 en

tionsskyldighet och möjlighet ombud vid avgivandeanlitaatten av
tulldeklaration. utvärdering visadeEn deklarationssystemet åren av
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ha-Ombudsförfarandeti varit goda.erfarenheterna1985 settatt stort
omfattning vadmycketkommit till användande ide större än man

tulldekla-medmed vid införandet dethade räknat systemetnyaav
rationer.

tullområdetsanktion påulltilläggT en-

för denavgift, tulltillägg,påföra administrativmöjlighetEn att en
tull-,uppgifter avseendeofullständigaoriktiga ellerlämnarsom

förhållandetinfördes åreller avgiftsbeslut 1986. Detskatte- att en
enligt departe-ombud föranleder,tulldeklaration lämnas ettgenom

bundentullskyldigesärreglering.mentschefen, inte någon Den är av
be-också skyldighar lämnat.uppgifter ombudet Hande är attsom

straffrättsligasådan deklaration.tulltillägg för fel i Dettala an-en
oaktsamhet ellerbakgrund denpå vanligtbedöms sätt motsvaret av

ombudet.den tullskyldige Dethänföra tilldet uppsåt är att resp.som
lämnaintresse, delsi den tullskyldigesligger därför atteget om-

kandenne på riktigtdirektiv och upplysningarbudet sådana sättatt
möjligt kontrollerafylla i deklarationen, dels så attsnartatt som

utfört 1986/87: 166 47.har blivit prop.uppdraget rätt s.

fullgörandevidOmbudsförfarandet5.3

deklarationsskyldigheten i andraav

nordiska länder

grannländer.nordiskaanvändas i alla våraOmbudsförfarandet kan
ombud i deklara-användaredovisar här möjlighetenUtredningen att

tionsförfarandet i dem.tre av

Danmark

självdeklarationinlämnandeanvända ombud vidMöjligheten att av
praxis möjlighetfinns enligtDanmark inte reglerats i lag.har i Det

advokat.revisor ochsjälvdeklarationen make,lämnaatt genom
vuxit framombud harEftersom möjligheten användaatt genom

funge-personkrets kanklart denpraxis går det inte avgränsaatt som
fall.ombud i dessara som
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skriver under deklarationen behöver inte uppvisa någonDen som
fullmakt.

Norge

myndig skall själv lämna Självdeklarationen och andraDen ärsom
obligatoriska uppgifter. Föreligger det särskilda förhållanden som

hansjukdom, längre bortovaro hindrar själv lämnarattm.m. som
deklarationen skall han till den lämnas ombud detnäratt genomse

möjligt andra punkten ligningsloven. sak-§ 4-5 1 Detär nr. anses
lagligt stöd ombud i fall de i la-använda andra än sägsattnas som

gen.
Självdeklarationen och andra obligatoriska uppgifter skall skrivas

under den enligt skyldig lämna dem. Driver denär attav som ovan
skattskyldige näringsverksamhet eller hyr han fast egendom skallut

Ärhan skyldig revisorlämna årsredovisning. han haäven atten en
skall denne skriva under årsredovisningen § 4-5 5.även nr.

båda skrivamakar självdeklaration skallLämnar gemensamen
in-under den. dem kan undantas från skyldigheten dennesEn närav

komst förmögenhet inte överstiger visst belopp 6.och § 4-5ett nr.
befullmäktigats förete skriftlig fullmakthar skallDen närsom en

taxeringsmyndigheten begär det och 2.§ 3-3 1nr.

Finland

underteckna dennaskall lämna skattedeklaration skallDen ensom
Finansministeriets beslut deklarationsskyldighet.17 § om

Skattedeklarationen kan lämnas ombud. ombudDettagenom
fullmakt,skall förete inte hans företräda huvudmannenrätt ärattom

uppenbar fullmakt lagen förvaltningsförfarande.6 §även utan om

överväganden och förslag5.4

skyldig lämna självdeklaration skallFörslag: Den är attsom en
ombudkunna lämna deklarationen ombud. En ettgenom av

undertecknad deklaration skall fullmakt har bifogatsgodtas om
deklarationen. Fullmakten skall lämnas blankett enligt fast-
ställt formulär. Skattemyndigheten får medge undantag från
skyldigheten inge fullmakt.att
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Skattedeklaration och redovisning skatt eller avgiftannan av
skall lämnas enligt skattebetalningslagen skall också kunnasom

lämnas ombud. Samma förslås gälla för de uppgiftergenom som
skall lämnas enligt iNLSK form självdeklara-änannan genom
tion.

5.4.1 Behov ombudsforfarandeettav

Ett antal deklarationsskyldiga anlitar hjälp vid upprättandetstort av
sin deklaration. Det gäller särskilt dem skall lämna uppgiftsom om
inkomst näringsverksamhet och deklaration skall lämnas fornärav

juridisk inte dödsbo. dessaFör och för skatt-är etten person som
skyldiga företagsledare eller delägare i fåmansföretagär ellersom

skyldiga redovisa mervärdesskattär i självdeklarationen kan denatt
hjälper till deklarationen erhålla anståndupprätta enligtattsom en

särskild plan deklarationema till skattemyndigheten. Påatt ge
detta kan arbetet planeras och deklarationemasätt avlämnas efter
hand. Möjligheten erhålla anstånd gäller endast den yrkes-att som
mässigt hjälper till vid upprättande självdeklarationer kap.2av
33 § LSK.

Såsom regeringen påpekade i 1996/97:100 Del sid.1 459prop.
kan SRU-uppgiftema lämnas elektroniskt deklarationsbyråer ochav
revisorer medan självdeklarationen måste undertecknas eller signe-

den skattskyldige själv. Utredningen dessa byråerattras av anser
och revisorer skall kunna självdeklarationenäven såsomge om-
bud för den skattskyldige, antingen i pappersform eller elektro-som
niskt dokument. skall finnasDet uppdrag från den skattskyldigeett

underteckna deklarationen eller signera det elektroniskaatt doku-
och det skall framgå fullmakt.mentet av en

Det rationellt och börär värde för destortvara av grupper som
har räknats i inledningen kunna anförtro upprättandet och in-attupp
sändandet självdeklarationen eller företag med sär-av personer
skild erfarenhet och kompetens på området. uppgifterDe densom
deklarationsskyldige skriver under i självdeklarationen ocksåär
uppgifter han till delar har erhållit från sin revisor ellerstorasom
deklarationsmedhjälpare. Dessa baseras i sin de handlingartur
och uppgifter den deklarationsskyldige ställer till förfogandesom
vid deklarationens upprättande. blir därmedDet i grunden den dek-
larationsskyldige för de uppgifter lämnas iattsom ansvarar som
självdeklarationen riktiga och fullständiga.är
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tilltidsbesparande den skall hjälpaDet upprättaär att enom som
lämnaunderteckna den och dendeklaration också har möjlighet att

mellan denskattemyndigheten. finns samarbetetill Det näraett som
och den hjälper till med redo-bedriver näringsverksamhet som

finns det anledning till-visning och deklaration. samarbeteDetta att
den bedriverutredningens förslag alla,Genom ävenattvarata. som

skall kunna lämna deklarationen dennäringsverksamhet, senast
deklarationsavlämnandetmaj finns det all anledning2 göraatt

möjlighet anlita ombudsmidigare och snabbare. dennaGenom att
anstånd med lämnabehovet erhållakommer troligtvis attatt attav

minska.självdeklarationen att
in-för endast skall deklareraBehovet anlita ombud denatt som

efter-mindre,tjänst och kapital kanske kan bedömaskomst varaav
de förtrycktaföreslår endast den för vilkenutredningen att upp-som

deklaration.eller ofullständiga skall lämnagifterna felaktigaär en
Även anlita ombudhar behovhär finns det dock attpersoner som av

tillsjukdom eller vill överlåta någonde grundnärt.ex. av resa
anhörig eller deklarera.attannan

deklarationsskyldighetens fullgörandetidpunkten förDen sena
sig samla alltdeklarationsskyldige får god tid pådengör attatt

för hanbehov anlita ombudunderlag. harDen attatt avsom av
harsjälv deklarationenanledning förhindrad lämnanågon är att

ombudet.materialet tillmöjligheter samla och överlämnagoda att
densänds såförtryckta blanketten för självdeklarationenDen ut att

deklarationsskyldiga.skall ha kommit till alladen april15senast
blankettendeklarationsskyldige inte få den förtrycktaHinner den

få laserutskriven deklarations-skall ombudet ha möjlighet att ut en
dock fullmakt.skattemyndigheten. detta fordrasblankett hos För

fåuttryckligen omfatta behörighetenFullmakten behöver inte att ut
uppdraget full-behörighet får framgåblanketten, denna attavanses

deklarationsskyldigheten.göra
tillfördel för alla deklarationen kommer skatte-Det är atten

undviker hari tid. deklarationsskyldigemyndigheten Den som ovan
förseningsavgift.skattetillägg ochanförts därmed skönstaxering,

in-granskaSkattemyndigheten kan koncentrera attresurserna
komna deklarationer.

självdeklaration kanbehov hjälp siniDen upprättaär attsom av
undertecknad tillbehöva hjälp med till den kommeräven att attse

ombud kan dekla-möjligheten anlitaskattemyndigheten. Genom att
snabbt, enkelt och effektivtrationsskyldigheten fullgöras sätt.ett
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5.4.2 Ansvarsfrågan

För den händelse lämnade uppgifter befinns oriktiga bör detatt
straffrättsliga utkrävas de inblandade efter detansvaret parternaav
uppsåt eller den oaktsamhet ligger och till last. principIsom var en
bör åvila den ursprunglige uppgiftslämnaren och inte denansvaret

i god grundat sin uppfattning sakförhållanden dennestrosom om
uppgift och därigenom kommit objektivt oriktig uppgift.att avge en

Den behjälplig vid upprättandetär deklarationen stödersom av
sin redovisning på de handlingar han får från klienten. Den som
samtidigt ombud för den skall deklareraär omfattandesom en mer
verksamhet kan veriñkaten så de finns i obruten serieattnumrera en
och registrera dem i datasystemet. Därmed kan han visa grunden för
de uppgifter han har baserat deklarationen på.som

Den anlitar ombud för de uppgifter läm-ett attsom ansvarar som
i deklarationen korrekta och fullständiga. Lämnar den dekla-ärnas

rationsskyldige oriktiga uppgifter till ombudet denne lägger tillsom
grund för deklarationen kan den deklarationsskyldige straffas enligt
skattebrottslagen de subjektiva och objektiva rekvisiten ärom upp-
fyllda. förhindraFör den skattskyldige lämnar oriktigaatt att upp-
gifter finns bestämmelser skattetillägg.om

Lämnar den deklarationsskyldige oriktiga uppgifter till ombudet
i sin lägger dessa till grund för den deklaration intursom som ges

det alltså den deklarationsskyldigeär drabbas sanktioner ochsom av
straff, inte ombudet. Samma förhållande råder i dag för den som an-
litar ombud hos skattemyndighet eller i domstol.

skattskyldigEn upptäcker han har lämnat oriktig uppgiftattsom
till ombudet grund för självdeklarationen kan frivilliggörasom en
rättelse enligt § skattebrottslagenl2 och 5 kap. första4 § stycket 4
taxeringslagen.

En oriktig uppgift lämnas ombud kan föranledaettsom av
eftertaxering den skattskyldige. taxeringshänseendeI behandlasav

oriktig uppgift från ombud inte annorlunda oriktigett änen en
uppgift har lämnats den skattskyldige själv jfrsom av prop.

RÅ1977/78: 136 160 och 1980 1:47. Det bör också påpekas att etts.
ombud inte kan påföras administrativa sanktioner. kanDessa endast
påföras den skattskyldige. Att så sker dock skilt från fråganär om

straffrättsligt bär för oriktig uppgift.anvaretvem som en
Deklaration ombud skall kunna ske antingen attgenom genom

ombudet lämnar deklaration eller i form elektro-etten papper av
niskt dokument. För ombudet skall kunna lämna deklarationatt en
i form elektroniskt dokument måste ombudet ha tillståndett attav
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ocksåförutsätterNLSK. Dettill kap. 1 §förslaget 2enligtdettagöra
använda i dennaelektronisk signaturfårombudet attatt egenen

tillkan knytasdeklarationenavlämnadedenegenskap, så att om-
budet.

för fullgöraombudanlitardenföreslårUtredningen attettatt som
skall bifogasfullmaktskall lämnadeklarationsskyldighetsin somen

fullmaktingenFinns detNLSK.kap. 2 §enligt 15deklarationen
uppgif-kompletteraföreläggasdeklarationsskyldigeskall den att

inte deklara-därefterFullständigasunderskrift.med sinterna egen
ellersjälv,skattskyldigedenunderskriftmedtionen genomaven

full-intedeklarationsskyldighetenskallfullmakt in, ansesatt gesen
kanskattetillläggske,skönstaxering skallgjord. innebärDet attatt

skall utgå.förseningsavgiftochpåföraskomma attatt
detföretesfullmaktenkrävas ärdet börAnledningen till attattatt

ianlitat någonskattskyldige hardendokumenterat attbör attvara
Samtidigt skalldeklarationen.och lämnaundertecknaställesitt

bindande föruppgifternamedvetenskattskyldige ärden attomvara
fullmakt kanföreteendekravUppställs ingetsjälv.honom enav

dekla-harhan intehävda säntskattskyldig tänkas vetatt somvem
uppdrag.sådantnågoninte haroch hanrationen ettgettatt

medgeskall kunnaSkattemyndighetenföreslårUtredningen att
blirfullmakt. Detskyldighet lämnaombudetsfrånundantag att en

Ävendeklaration.elektronisklämnarombudetfrämstaktuellt när en
frånundantagmedgekunnaSkattemyndighetenfall skalli andra

skall lämnasfullmaktenfullmakt ellerskyldigheten attatt ge
uppgift för skattemyn-fastställt formulär. Detblankett enligt är en

medges.kanfall undantagi vilkabedömadigheten att
Även enligtuppgifterenligtuppgiftsskyldighet NLSKövrig

intefallen behövsombud. deIbör få fullgöraskap. m.m.4 upp-av
uppgiften.skall fogas till Däre-fullmaktenkravställas något att

förfrå-behörighetstyrka sinsjälvfallet kunnaombudetskallmot

gan.
deklarationdetta kapitelförslag iUtredningens om-genomom

förhöjd förse-förslagmed utredningensförenligtocksåbud är om
ningsavgift.

Lagtext

NLSK.kap. 2 §förslag framgår 15Utredningens av
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5.4.3 Skattebetalningslagen

Vad anförts ombud för den skall lämna andrasom ovan om som
uppgifter självdeklaration föreslåsän bli tillämpligt för skatte-även
deklaration och redovisning skatt eller avgift skallannan av som
lämnas enligt skattebetalningslagen. hellerInte i de fallen behöver
således fullmakten bifogas uppgiften. Däremot skall ombudet, lik-

falleti med uppgiñer enligt bl.a. kap.4 NLSK, självfallet kunnasom
styrka sin behörighet med fullmakt sådan efterfrågas.om

Lagtext

Utredningens förslag framgår 23 kap. 5 § skattebetalningslagen.av
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Några6 frågor rörande företagens
uppgiftslämnande

Inledning6.1

Enligt direktiven skall utredningen bl.a. undersöka bestämmel-om
standardiserade räkenskapsutdrag i 2 kap. 19 § LSKserna ärom

ändamålsenligt utformade och den kontrollinforrnation be-ger som
hövs eller det finns anledning justera dem i något avseende.attom

direktivenI uttalas särskilt det bör undersökas uppgiftsskyl-att om
digheten för näringsidkare med liten omsättning kan fullgöras på ett
enklare syftet medsätt uppgiftslämnandetutan går förlorat.att

Av direktiven följer vidare kontrolluppgiftssystemet skallatt ut-
formas så enkelt möjligt.som

Som utredningen det kan företagens uppgiftslämnande för-ser
enklas och effektiviseras i två avseenden. Dels kan undersökas i vil-
ken utsträckning den nuvarande skyldigheten för näringsidkare att

föregående föreläggande lämna kontrolluppgifterutan avseende ut-
betalning till andra näringsidkare bör behållas i nuvarandem.m. ut-
formning, dels bör helt allmänt tillses företagen inte åläggs iatt att
deklarationen redovisa andra uppgifter sådana behövs förän som
taxeringen.

6.2 Om standardiserat räkenskapsutdrag
m.m.

Den centrala bestämmelsen i LSK vilka uppgifter näringsidkareom
skall lämna i deklarationen återfinns i kap.2 19 § LSK. Bestämmel-

tillämpligär verksamheten bedrivs enskildoavsettsen när-om som
ingsverksamhet eller juridiskgenom person.

Enligt kap.2 19 § första stycket skall flertalet näringsidkare i sin
självdeklaration för varje förvärvskälla från bokföringen lämna upp-
gifter varje slag intäkter, kostnader, bokslutsdispositioner,om av



121998:SOUuppgiftslämnanderörande företagensfrågorNågra192

läm-uppgifterskallVidareavsättningar.skattemässigaochskatter
ochobeskattadeavsättningar,skulder,tillgångar, reservernas om

uppgifterskallparagrafistycketandraEnligtkapital. sammaeget
värde-hurverksamheten,omfattningenochbl.a.lämnas arten avom
underharSammanlagtskett,fordringarlagersättning på samt osv.

skall lämnas.uppgiftervilkastycketandrapunkter i angettssju som
sådanadeuppgifterna ärföreskrivna attför de avserGemensamt

taxeringen.förbehövsbokföringenfrånuppgifter som
LSK20 §kap.enligt 2skattskyldigakategorier är un-Vissa av
stycket.första§kap. 19enligt 2uppgiftsskyldighetenfråndantagna

detIårsredovisning.sinfogadeklarationentillställetskall iDessa
rede-ellerhandelsbolagbedrivsnäringsverksamhetenfall genomatt

enligtuppgiftsskyldighetenåliggerfartygregistreringspliktigtför
respektivehandelsbolagetstyckenaandraochförsta re-19 §kap.2

LSK.§kap. 25deriet 2
in-uppgiftsskyldighetnäringsidkaresreglernanuvarandeDe om

Syftet med1990/91:5.skattereformen prop.tillanslutningifördes
företagurvalskattemyndighetensunderlättadelsreformen avattvar

möj-detdelsgranskning, göradjupare attföremål förblibör ensom
deklarationerdeupptäckaförADB-teknikanvända somattligt att

fel.väsentligainnehållatänkaskan
utformning-praktikeniskall lämnasuppgifter styrsVilka avsom

verk-harRiksskatteverketdeklarationsblankettema. genomen av
läm-skalluppgiftervilkaställighetsföreskrifter angettnärmare som

enligtlämnasuppgifternaskall ettföreskrifterverketsEnligtnas.
räkenskapsutdragstandardiseratdäravräkenskapsschema, namnet
utformningenförgrundtilllagtsharBaskontoplanen avSRU.

verk-serierutfärdat tvåharRiksskatteverketräkenskapsschemat. av
1990:27RSFSSRU-uppgifternaavseendeställighetsföreskrifter
utarbetaRiksskatteverkethåller attnärvarande1991:35. Föroch

föreskrifter.nya
departe-anfördeuppgiftslämnandetdetinförandetVid nyaav

Riksskatte-hindraringet83 att1990/91:5mentschefen prop. atts.
branscherstorlek,varierandeföretagenstillmed hänsynverket

deklarationsblanketter.olikaframo.dyl. tar
införandetutredningentill uppgett attharRikskatteverket av

skatteförvaltningenochför företagenbådefördelarinneburitSRU
50harverketEnligt närmareregelsystem.tidigaremed pro-jämfört

bris-VissaADB-medium.lämnaskunnatdeklarationemacent av
mångabl.a.Verket attnämnerkonstateras.emellertid kunnatharter

uppgif-olikadeinnebördenpåosäkraföretagareoch ärföretag av
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vissaockså uppmärksammatshari räkenskapsschemat. Det attterna
skälföretag praktiskadå mångaofta placeras fel i schemat,poster av

antaletbaskontoplanen.från Deti sin redovisning gör storaavsteg
före-medfört problem förhar ocksåuppgifter i räkenskapsschemat

rätt rad påfrån bokföringen tillhänföra uppgifternaatttagen
medföroch dessårsredovisningschemat. Avsaknaden notapparatav

informa-betydelsefullmisteockså Skattemyndigheten kanatt om
regelmässigt begärtdärför i praktikenskattekontor hartion. Vissa

deklarationer.till företagens Detkomplementårsredovisningar som
bifogarföretag regelmässigtenskildaförekommer också att

följervadsyfte lämna informationårsredovisningen i utöveratt som
därför till utredningenRiksskatteverket harräkenskapsschemat.av

till deklara-med omsättningförslag företaglämnat störreett attom
årsredovisning.tionen skall foga sin

uppgif-påtalats deSkattemyndigheten harföreträdare förFrån att
kontrollvärdaolikaoch indikerari deklarationenlämnas ut-ter som

skattskyldiga fåmansföretagandralandsanknytningar få. För änär
har betydelse förtill uppgifteruppgiftsskyldighetenbegränsas som
verksamhet,företagetsomfattningenbedöma och t.ex.att arten av

har där-bedrivits i utlandet.har Detverksamhet huvudtagetöverom
avseendeuppgiftsskyldighetutökadframförts någon formför att av

i fråga.utlandstransaktioner bör komma

kontrolluppgiftsskyldighet6.3 Företagens

kon-skyldiga lämnabestämmelser i LSKNäringsidkare enligt attär
näringsidkare enligt bl.a.till andratrolluppgifter utbetalningarom

Vidare haroch kap. 37-43 §§.bestämmelserna i kap. 19 § 33 rege-
fall uppgifts-föreskrivit i vilkakungörelseringen 1955:671genom

skall fullgörasi kap. 39-41enligt bestämmelserna 3skydligheten
föreläggande.föregåendeutan

obliga-reglerar företagensbestämmelserFlertalet de somav
till jord- ochutbetalningarkontrolluppgiftsskyldighettoriska avser

kontrollskäl och harbestämmelser tillkomskogsbrukare. Dessa av
jord- ochredovisningsregler förgällandesin upprinnelse i tidigare

flertalet dessa be-föreslagitRiksskatteverket harskogsbruk. att av
ställetskatteförvaltningen vid behov istämmelser slopas och att ge-

lämna kon-förelägger utbetalamariktade kontrollinsatser attnom
trolluppgiñer.

18-04557
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överväganden6.4 och förslag

Förslag: Nuvarande ordning för uppgiftslämnande denrörsom
verksamheten behålls i sak oförändrad. Riksskatteverket fåregna

liksom hittills tillämpningsföreskrifter föreskrivanärmaregenom
vilka uppgifter skall lämnas i deklarationen eller i förekom-som -
mande fall i s.k. räkenskapsschema. Vissa företag skallstörre-
dessutom till deklarationen foga sin årsredovisning. Flertalet
bestämmelser näringsidkares skyldighet lämna kontroll-attom
uppgifter avseende utbetalningar till andra näringsidkare slopas.

Uppgifter deklarationeni

Utredningen har haft fortlöpande kontakter med Riksskatteverket
angående behovet förenkla företagens uppgiftslämnande. Frå-attav

hur företagens deklarationsblanketter skall utformas och igan om
konsekvens därav vilka uppgifter skall lämnas det stan-som genom
dardiserade uppgiftslämnandet bör dock fortsättningsvis iäven
första hand ankomma på Riksskatteverket bestämma i samrådatt
med uppgiftslämnama. Riksskatteverket har också bakgrundmot

bl.a. nyligen genomförda ändringar på årsredovisningsområdetav
efter införandet den årsredovisningslagen 1995:1554, arbe-av nya

med modifiera de räkenskapsscheman f.n. användstat att samtsom
undersökt vilka uppgifter företagen i framtiden skall behöva lämna
till ledning för taxeringen.

Utredningen bedömer flertalet de problem uppmärk-att av som
i samband med det nuvarande uppgiftslämnandet kan lö-sammats
förenklade och tydligare blanketter. Utredningen villsas genom er-

inra departementschefen påtalat inget hindrar Riks-att att attom
skatteverket fram olika blanketter med hänsyn till företagenstar
varierande storlek, olika branscher dyl. Behovet förbättringaro. av
i dessa avseenden får förutsättas bli tillgodosedda Riksskatte-av
verket under det pågående arbetet med utforma blanketter.att nya
Utredningen föreslår därför inga ändringar i sak den nuvarandeav
uppgiftsskyldigheten.

redaktionellt hänseendeI bör dock de nuvarande bestämmelserna
i 2 kap. första19 § och andra styckena begränsas till föreskriften

de uppgifter skall lämnas behövs för taxeringen. Be-attom som
stämmelsen uppgifter och omfattningen verk-att artenom om av
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övrigt bördock kvarstå. Ibördeklarationenlämnas iskallsamheten
enligtskall lämnasuppgifterdeuppräkningennuvarandeden somav

slopas.kap. 19 §2
läm-skallnäringsidkarekategorierutsträckning olikavilkenI av

särskilt räken-ellerdeklarationsblankettenuppgifternana
hittills bestämmasfårdeklarationen,fogat tillskapsschema avsom

blankettutformningen.Riksskatteverket genom
uppgifterfåtalkanske endastkategorier företagvissa ettFör av

fortsättningeniandradet för ärmedantaxeringen, ävenförbehövs
uppgifter lämnas.antalnödvändigt störreettatt

uppgiftsskyldighet iutökadeventuellfrågangällerVad om en
Riksskatteverketharutlandstransaktionerolikafördeklarationen

förnödvändigauppgiftervilkaundersöka ärbörattuppgett somman
pris-tillämpadpåfå indikationerskallskatteförvaltningenatt om

intresse-ekonomiskvilkamedutländska företagsättning gentemot
kommunalskattelagen.jfrföreligga 43 §kangemenskap anses

bestäm-inhämtatFinansdepartementetfrånUtredningen har att
bli före-skallintemprissättningkommunalskattelagenimelsema om

infö-fråganlämpligastdärförfårmål för Det attöversyn. omanses
avseendedeklarationeniuppgiftsskyldighetutvidgadrandet enav

sammanhanget. Iövervägande i detunderutlandstransaktioner tas
SRU-uppgiftemade s.k.beaktasocksåbörsammanhangetdet att

till budsstårövriga instrumenttillkomplementendast utgör ett som
granskningsarbetet.ochkontroll-i

behovetRiksskatteverket attmed vadenlighet uppgettI avsynes
kvarståi vissa fallårsedovisningar ävensinalämnarföretagstörre

behovSkattemyndighetensräkenskapsschemat.införandetefter av
årsredovisningarföretagstilltillgång accentuerasha större avattav

vilkenenligtårsredovisningslagstiftningen,dendömaallt att nyaav
läm-skyldigagrad tidigarebetydligt högre ärbl.a. i attänföretagen

bakgrundårsredovisningen. Mottilli forminformation noteravna
dekla-tillskyldighetåterinförasföretagför atthärav bör större en

årsredovisningen.fogarationen
års-omfattasföreslagit företag,Riksskatteverket har att avsom

deunderanställdaantaletoch där1995:1554redovisningslagen
ellertiotillmedeltal har uppgåtträkenskapsåren i äntvå mersenaste

deförbalansräkningfastställdenligtnettovärdetillgångamas senas-
skallkr,miljonertill 24uppgåtträkenskapsåren har äntvåte mer

Verketsårsredovisning.sinfogadeklarationentillskyldiga attvara
enligtmed de företagsammanfalleravgränsningtillförslag som

årsredovisningeniskyldigaârsredovisningslagenkap. 6 § är att3
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utredningens be-Enligtperiodiseringsposter.vissaspecificera större
Utredningenlämplig.betraktasavgränsningendömning får som

genomförs.förslagRiksskatteverketsdärförföreslår att
tillskyldigaredanvissa företagLSKEnligt kap. 20 §2 attär

utredning-föreslårdelendenårsredovising. Ifoga sindeklarationen
gällandeingen ändring rätt.aven

Kontrolluppgifter

de be-uppfattningRiksskatteverketssig tillUtredningen ansluter att
före-skyldighetföretagensreglerarstämmelser i LSK utanattsom

utbetalningar tillkontrolluppgifterföreläggande lämnagående om
slopas.möjligt börutsträckningnäringsidkare i såandra stor som
lämnabestämmelsernadärförföreslårUtredningen attatt om

jämförligadärmedroyalty ochkontrolluppgifter utbetalad ersätt-om
trädgårdsproduk-ellerjordbruks-inköpkap. 19 §,ningar 3 avom
avverkningsrätterförersättningarutbetaldaoch3 kap. 39 §ter om

Utredningenslopas.§skogseffekter 3 kap. 40försäljningeller av
upphävs.kungörelsen 1955:671föreslår också att
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Revisionsberättelse7

gällandeBakgrund och rätt7.1

ekonomiskaktiebolag,skulletaxeringmed 1991 årstill ochFram
bifogadeklarationentillförsäkringsbolagömsesidigtochförening

revisionsberättelseexemplaravskrift eller trycktbestyrkt som av-av
beskattningsåret.givits för

LSKkap. 22 §gäller enligt 2taxeringårs attmed 1992ochFrån
närings-inkomstharför denrevisionsberättelsekopia avsomaven
upplys-innehållerdendeklarationentillskall fogasverksamhet om

aktiebolags-10 §enligt kap.anmärkning 10elleruttalandening,
årsredo-1980:1103lageneller kap. 10 §1975:1385 4lagen om

dockbehöverRevisionsberättelsenvissa företag.ivisning m.m.
uttalandeninnehållerden endastdeklarationen, attbifogasinte om
styrelseleda-aktiebolagslagen,enligtuppgjortsårsredovisningen att

elleransvarsfrihetbeviljasbörverkställande direktör utta-ochmöter
aktiebolagslagen.stycketsjättekap. 10 §i 10landen avsessom

lagenkap. 10 §respektive 4aktiebolagslagenkap.Enligt 10 10 §
bl.a.kontrolleraskall revisorföretagårsredovisning i vissa m.m.om

skattebetal-ibestämmelsernaskatteavdrag enligtföretaget göratt
harföretagettid.i Ominnehållna skatterbetalar rättningslagen samt

anmärkarevisornskallavseendeniskyldigheter dessasinabrustit i
skattemyndigheten.tillsända denochrevisionsberättelsendetta i

skullealltidrevisionsberättelsekravetsamband medI attatt
kravmedochslopadesdeklarationen atttillfogas ettersattes en-

statsrådetföredragandeanfördeskulle bifogasberättelseorenbart
för skatte-intresseberättigatdet finns1990/91 89prop. ettatts.

avlämnatrevisor harfå kännedommyndigheten attatt enenom
statsrådet intedet enligtfinnsrevisionsberättelse. Däremotoren

revisionsbe-sinaskall införetagallaskäl krävanågot attatt ge
fyllerberättelsernaorenadevidareStatsrådet påtaladerättelser. att

uppmärksamhetde riktarmeningeni den motfunktionviktig atten
generellt krävsdetredovisning,bristfälligmedföretag att enmen
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djupare granskning för revisionsanmärkningen haravgöra nå-att om
skattemässig betydelse.gon

Utredningen har underhandskontakter med tjänstemän vidgenom
olika skattemyndigheter inhämtat det ovanligtär äratt ytterst att ett
företag fogar revisionsberättelse till deklarationen, vilketen oren en-
ligt utredningens uppfattning inte bör tolkas det likaärattsom ovan-
ligt revisorn faktiskt lämnar oren revisionsberättelse.att Företrä-
dare för Riksskatteverket har till utredningen påtalat det i skatte-att
kontrollhänseende föredra revisor direkt till skatte-attvore om
myndigheten skulle skyldig orena revisionsberättel-attvara ge

dvs. inte enbart i de fall revisor enligt bestämmelserna iser, en
aktiebolagslagen respektive lagen årsredovisning redan skyl-ärom
dig in revisionsberättelse till skattemyndigheten.att ge

överväganden7.2 och förslag

Förslag: Skyldigheten enligt 2 kap. foga22 § LSK orenatt
revisionsberättelse till deklarationen slopas. stället införsI en
skyldighet för revisor oren berättelse direkt till skatte-att ge
myndigheten. Revisorns anmärkningsskyldighet beträffande före-

har underlåtit i tid betala skatter och avgiftertag rättatt ut-som
vidgas till omfatta också redovisning punktskatter.av

orenEn revisionsberättelse kan tyda finnsdet anledningatt att
granska företags redovisning.nämnare därförDet viktett är attav

skattemyndigheten får kännedom sådana berättelser. enlighetIom
med vad föredragande statsrådet anförde i samband med det obli-att
gatoriska kravet bifoga revisionsberättelse till deklarationenatt
slopades behöver inte förekomsten oren berättelse nödvän-av en
digtvis innebära den skattemässiga redovisningen felaktig. Enatt är
oren berättelse kan dock i sig eller tillsammans med andra signaler

skäl för skattemyndigheten granska företagetutgöra närmare.att
Förutsätter sådan granskning revisionsförordnande mås-att etten

saknas ofta tid och fördjupadte granskningtas ut göraattresurser en
under taxeringsarbetet. Företaget får i stället för fördjupadtas ut en
kontroll efter det ordinarie taxeringsarbetet har avslutats.att Det är
således inte nödvändigt den orena berättelsen in till-att ges

med deklarationen. Med hänsyn till allt fler skattskyl-attsammans
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elektroniskt doku-deklaration i formlämnadiga kommer ettatt av
behövdeintedeför dessaunderlättadessutomskulle det gement om

revisionsberättelsen.kopia aven
detsakensdet iliggeruppfattningutredningens attEnligt natur
fårSkattemyndigheten intehelstskattskyldigafinnaskan attsersom

revisornssynnerhetirevisionsberättelser,orenakännedom omom
Skattemyndighetenföranledakandesådananmärkningar är art attav

skattemyndig-säkerställagranska företaget. För attattnärmareatt
in-revisionsberättelserorenafår de ärverkligenheten som av

ordningen,återgå tillantingengranskningsarbetet kanitresse man
Alternativtdeklarationen.skall bifogasalltidrevisionsberättelseatt

skattemyndig-tillberättelseorenförkan attansvaret gesen
revisorn.påheten läggas

revisionsberättelseenligt vilkenordningUtredningen att enanser
omfattan-alltförskulle medföradeklarationenskall bifogasalltid ett

överväldigandeSkattemyndighetensåvälmerarbete förde ensom
tillsig såledesansluterUtredningenskattskyldiga.demajoritet av

iuppfattningenuttaladestatsrådetföredragandeden prop.av
skallföretagkräva allafinns skäldet inte1990/91 15, attatt ge
sådan lös-inteföreslår därförUtredningenrevisionsberättelse. en

ning.
skyldigredansituationeri vissarevisor ärEftersom att geen

utredning-det enligtSkattemyndigheten, kanberättelse tillorenen
revisornåläggabetänkligtprincipielltuppfattning inte attansesens

och dåhärtillMed hänsynavseendet.skyldighet i detutvidgaden
intresseskattemyndighetensenklast tillgodoserordningsådan aven

utredningenrevisionsberättelser,orenakännedomfåatt anserom
deklarationenrevisionsberättelse tillorenskyldigheten fogaattatt

sådanaför revisornskyldighetochslopas attkan ersättas geav en
skattemyndigheten.tillrevisionsberättelser

lämpligastför revisorer böruppgiftsskyldighetenutvidgadeDen
ochslopas22 § LSKbestämmelsen i kap.2utformas så sätt att

i kap.stället l0uppgiftsskyldighet iregel revisorns tasatt en om
årsredovis-lagenkap.respektive 10 §aktiebolagslagen 410 § om

i vissa företag.ning m.m.
skyl-revisornspåuppmärksammatsvidareUtredningen har att

underlåtit anmälaföretaganmärkninglämna attdighet att ettatt om
företagetskattebetalningslagen ellerregistrering enligtsig för attom

omfattar sådanatid inteavgifter iochskatterunderlåtit betala rättatt
punktskatter1984:151i lagenavgifterochskatter omavsessom

ochbetydandei dagPunktskattemaprisregleringsavgifter. är ut-om
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andelgör skatteuppbörd.stor Några skälstatens till inteen av att
dessa skatteräven skall omfattas revisorns gransknings- ochav

anmälningsskyldighet kan inte föreligga. Utredningen föreslåranses
därför revisorns anmärkningsskyldighetatt utvidgas till omfattaatt

punktskatter.även
Anmälningsskyldigheten bör utvidgas till ekonomiskaäven före-

ningar. Utredningen förslår därför det i kap.8 13 lagenäven §att
1987:667 ekonomiska föreningar införs skyldighet för revi-om en

i revisionsberättelsenatt anmärka föreningen inte har full-sor om
gjort sin skyldighet lämna deklaration enligt kap.att 2 1 § LPP eller

betala skatter och avgifteratt enligt kap.l 1 § LPP. Kopia föreslås
sändas till Skattemyndigheten för de fall vissaäven förhål-som
landen föranleder påpekanden revisorerna i revisionsberättelsen.av
Den överensstämmelse idag finns mellan de i detta avsnittsom
nämnda bestämmelserna bör omfatta dessa förslag.även
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införandet utvidgad8 Om av en

kontrolluppgiftsskyldighet för

konkursförvaltare

8.1 Bakgrund och gällande rätt

arbetsgivare försätts i konkurs omhändertas hans samtligaNär en
tillgångar konkursförvaltaren han förloraroch rådighet överav egen-
dom hör till konkursboet. åligger dock konkursgäldenärenDetsom
i utbetalareegenskap löner, förmåner och andra ersättningar,av av

lämna kontrolluppgifter på utbetalningar för tid före konkurs-att
utbrottet. lön utbetalas konkursboet, åligger detFör m.m. som av
konkursförvaltaren lämna kontrolluppgift. anställdeOm denatt om-
fattas den statliga lönegarantin skall kontrolluppgift lämnas ut-av av
betalaren för den tid lönegaranti utgått. lönegarantiförordning-I 7 §

1992:501 har särskilt föreskrivits denna kontrolluppgifts-atten
skyldighet skall fullgöras länsstyrelsen.av

Erfarenheten har visat konkursgäldenären ofta underlåteratt att
fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Skälen till detta varierar. månI av
tid och kan konkursförvaltaren komma bistå skatte-attresurser
myndigheten med uppgifter berörda anställda utifrån tillgängligtom
underlag i den Omhändertagna bokföringen. skyldighet i dettaNågon
avseende åligger dock inte förvaltaren. Oftast förvaltarensiganser
varken fullgöraha tid eller gäldenärens skyldigheter.attresurser

Regeringen har beslut den 14 september 1995 dnrgenom
Fi 95/1809 överlämnat skrivelse från Bohlins Revisions-KPMGen
byrå angåendeAB skyldigheten lämna kontrolluppgift vid kon-att
kurs och uppdragit utredningen frågan under utred-övervägaatt
ningsarbetet.

den överlämnade skrivelsen påtalas problemet med kon-I att
kursgäldenären oftast fullgörinte sin kontrolluppgiftsskyldighet för
tiden från årsskiftet före konkursutbrottet fram förtill dagennärmast
konkursutbrottet.

Skrivelsen har remissbehandlats. Remissyttrande lämnatshar av
Riksskatteverket, Sveriges advokatsamfund Föreningen Aukto-samt
riserade Revisorer FAR.
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varit känt sedan länge ochRiksskatteverket påtalar problemetatt
lämnade kontroll-angeläget Förvaltarendet i och för sig attatt vore

rimlig arbetsinsats. kan enligtuppgifter kan ske med Däremotsånär
absolut skyldighetförvaltaren inte åläggas någonverkets mening att

för tid före konkursutbrottet.lämna kontrolluppgifter
det inte rimligtadvokatsamfundSveriges är attattmenar en-

förvaltningskostnader förbelastas med ökadeskilda borgenärer skall
fråga olikapåtalar det tvåsådant uppgiftslämnande. FAR äratt om

förvaltarenlämpligtjuridiska och det inte kan göraattvarapersoner
konkursutbrottet.för händelser inträffat föreansvarig som

överväganden8.2

utbetalningar förkontrolluppgifter avseendeSkyldigheten lämnaatt
Enligt utredning-skall åligga utbetalaren.tid före konkursutbrottet

överföra denna skyldighetkomma i frågabedömning kan inte attens
försätts i kon-anledningen utbetalarenenbart denpå attannan av

och lämpligtdet möjligtfråga bör besvaraskurs. Den är äromsom
solidariskt eller sekundärtform konkursboeti någon ålägga ettatt

fullgörs.gäldenärens uppgiftsskyldighetför attansvar
utsträck-önskemålet Skattemyndigheten i såutifrånSett storatt

uppgifter i deklara-förtrycka korrektamöjligt skall kunnaning som
naturligtvis föredra kon-beräkna skatttionema och rätt att omvore

skyldighetbehov kunde fullgöra gäldenärenskursförvaltaren vid att
Även behov fåkontrolluppgift. utifrån deklarantemaslämna attav

erhållits det angelägetmeddelande vilka löner är attm.m. somom
kontrolluppgiftsskyldigheten fullgörsförskapa förutsättningar att

korrekt sätt.ett
princi-uppfattning måste det betraktasEnligt utredningens som

för fullgörafelaktigt åläggapiellt attansvaretatt annanenen person
möjligheti han saknatuppgiftsskyldighet, synnerhet när attpersons

Ävenuppgiftsskyldighet. andrafullgöra sinpåverka denna självatt
konkursförvaltarenåläggaomständigheter talar mot att ett ansvar

uppgiftsskyldighet. Bokförings-konkursgäldenärensför fullgöraatt
förvaltarenkan bristfälligtmaterial och underlag så attannat vara

Skulle förvaltarenfullgöra uppgiftsskyldigheten.omöjligen kan trots
kontrolluppgift skallför vilka arbetstagareförsöka sammanställaallt

han eller skattemyn-med vilka belopp, kan varkenlämnas och
haft tillgång till samtligasäkerhet handigheten med veta upp-om

korrektuppgiftsskyldighetengifter han fullgjortoch sätt.ettatt
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kan därför enligt bedömning inte komma i frågaDet utredningens att
förena konkursförvaltares formuppgiftsskyldighet med någon av
sanktion.

naturligtvis införa formVisserligen möjligt någonär att av
osanktionerat uppgiftslämnande. Frågan dock hur mycketär resurser
förvaltaren rimligen skall kunna åläggas lägga ned fullgöraattatt

uppgiftsskyldighet dessa utredningsåtgärdergäldenärens närsamt
samfundet anfört förvaltaren inteskall behövliga. Vad attanses om

bör vikt.åsamka boet onödiga förvaltningskostnader bör tillmätas
kan således inte lämpligt förvaltaren måste dra påDet attanses

boet ytterligare förvaltningskostnader för fullgöra uppgifts-att
de arbetsinsatser kanskeskyldigheten, i synnerhet måstesom som

läggas ochned inte nödvändigtvis resulterar i fullständigaatt
korrekta kontrolluppgifter kan lämnas. Troligen skulle också kon-
kursgäldenärens benägenhet lämna kontrolluppgifter minska änatt

han konkursförvaltaren också skulle ha sådanvet attmer om en
skyldighet.

anförts det intebakgrund vad utredningenMot attav ovan anser
lätthanterlig kontrolluppgifts-möjligt utforma enkel ochär att en

skyldighet för konkursförvaltare avseende händelser inträffatsom
före konkursutbrottet. Enligt utredningen kan också ifrågasättas om

sådan uppgiftsskyldighet de kostnader boetuppvägernyttan av en
skulle kunna åsamkas.
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Förvaltarregistrerade9

fondandelar

Bakgrund9.1

kontrolluppgift enligt kap.fondbolag, skall lämna 3För att som
vid avyttringrealisationsvinst och realisationsförlust32 § LSKa om

uppgiftsskyl-i värdepappersfond, skall kunna fullgöra sinandelav
för för-taxering skyldighetdighet gäller från och med 1997 års en

fondbolaget de uppgifter behövs för uppgifts-lämnavaltare att som
haft andelen förvaltarregistreradlämnandet, den skattskyldigeom

1995/96:50.prop.
Bankföreningen och SvenskaFondbolagens förening, Svenska

utredningenFondhandlarföreningen har i skrivelse tillgemensamen
uppgiftsskyldigheten visat sig försvåra användandetpåtalat att av

förvaltarregistrering. Enligt organisationerna framstår det i stället
lämpligt kontroluppgiftsskyldigheten fullgörsnaturligt och attsom

tillauktoriserade förvaltaren direkt skattemyndigheten.den Detav
förvaltarregistreradede fall kunder har såvälframhålls iatt som

fondandelar i värdepappersfond kan detdirektregistrerade samma
deklarationen.uppgiftslämnandet lösas tilläggsuppgifter igenom

överväganden9.2

Enligt utredningens skall enligt denförslag 12 kap. 4 §NLSK som
medför eller räkning har rättshandling någoningåttegen annans

kontrolluppgifts-skyldig lämna kontrolluppgift till denär attsom
för kunnaskyldige lämna de upplysningar denne behöver attsom

rättshand-fullgöra sin kontrolluppgiftsskyldighet med anledning av
uppgiftsskyldighet i kap.lingen. Bestämmelsen bl.a. den 3ersätter

ifrågasätts.32 § LSKa som
för förvaltare lämnaEnligt kritiken medför skyldigheten atten

uppgifter sinauppgifter till fondbolaget bank måste lämnaatt omen
banks fondbolag, vil-kunders ekonomiska förhållanden till en annan
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ket från gällande sekretessregler.utgör Uppgiftsskyl-ett avsteg
digheten kritiseras på den grunden den skulleäven utgöraatt ett
intrång i konkurrensen instituten emellan, då de skall lämna
uppgifter till varandra sina kunders identitet.om

Utredningen har redan i delbetänkandet, Kontroll Reavinst Vär-
depapper s. 77 den under remissbehandlingen be-omnämnt av
tänkandet Allemanssparandet SOU 1994:50 framför-översynen-
da kritiken.

Den framförda kritiken förvaltarens skyldighet lämnamot attnu
uppgifter till fondbolaget i allt väsentligt densamma fram-är som
fördes under remissbehandlingen. Den beaktades regeringen iav
samband med uppgiftsskyldigheten infördes prop. 1995/96:50att

125, enligt regeringen hade den framförda kritiken mindres. men
tyngd.

Utredningen har underhand inhämtat synpunkter från Riksskatte-
verket. Verket uppgiftsskyldigheten enligt LSK börattanser vara
kvar och anför bl.a. följande. Om uppgiftsskyldigheten slopas inne-
bär det de vinster respektive förluster kon-påatt rapporterassom
trolluppgiften kan bli materiellt felaktiga eftersom reglerna be-om
räkning anskaffningskostnad enligt den s.k. genomsnittsmetodenav
inte kan iakttagas på uppgiftslämnama. Den skattskyldigerätt sätt av
blir därför hänvisad till lämna tilläggsuppgifter i deklarationen.att
Å andra sidan har bankföreträdare till utredningen detuppgett att
torde bli mycket ovanligt skattskyldig har slags fond-att en samma
andelar både hos förvaltare och direktregistrerade hos fondbo-en
laget.

Enligt utredningens uppfattning det naturligtvis inte braär om
möjligheten till förvaltarregistrering motverkas berörda insti-attav

konkurrensskäl inte tillämpar förvaltarregistrering utanförtut denav
företagsgruppen. Ett skälen möjligheten till förvaltar-att attegna av

registrera sådana fondandelar inteäven registreras enligt aktie-som
kontolagen infördes uppnå så ändamålsenlig förvaltningattvar en

fondandelama möjligt prop. 1995/96:50 f..120 bak-Motav som s.
grund härav och med hänsyn till förvaltarregistrering enligtatt
branschföreträdama i praktiken inte kommit till användning kan
hävdas skäl för bestämmelserna förvaltarensöveratt att se om upp-
giftsskyldighet föreligger. kontrolluppgiftsskyldighetenOm läggs
förvaltamivå i de fall andelama förvaltarregistrerade finns tvåär
olika alternativ. i

Antingen så ändras de materiella reglerna så den skattepliktigaatt
vinsten det belopp vilket kontrolluppgiftutgörs lämnas, ellerav om
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för har fondandelar hosså åläggs den skattskyldige de fall hanatt att
deklarationenförvaltare skyldighet komplettera såatt attetc.annan

anskaffningsvärden vinstberäkningen. Riskensamtliga beaktas vid
leda till skatteun-med sistnämnda metoden dock den kanden är att

låga anskaffningsvärden behållsdandragande andelar medattgenom
högre anskaffnings-hos förvaltare, medan fondandelar meden nya

sälja andelar hosvärden förvaras hos förvaltare. Genom atten annan
anskaffnings-sistnämnda förvaltaren och inte redovisa samtligaden

kan andelsägaren undandra sig skatt. möjlig lösning påkostnader En
utredningen skulle kunna för-problemet förts fram till attsom vara

dels detvaltaren lämnar kontrolluppgift dels innehavet,om genom-
skulle skatte-snittliga anskaffningsvärdet vid årets slut. Därigenom

vid granskning kunna kontrollera det utnyttjademyndigheten an-om
det genomsnittliga anskaffningsvärdetskaffningsvärdet högreär än

förvaltare. Föreligger skillnader i anskaff-gäller hos en annansom
indikation transaktioner-ningsvärden skulle det kunna attvara en

lösningbör granskas. Fördelen med sådan skulle bl.a. atten varana
och urvalskontrollende materiella reglerna inte behöver ändras att

maskinellt.skulle kunna göras
bör dock observeras fondbolaget allt-detta sammanhangetI att

för de fondandelar förvaltarregistrerats enligtjämt har, såväl som
de fondandelar förvaltnings-aktiekontolagens system som som

värdepappersfonder, till insynregistreras direkt enligt lagen rättom
och andelarfrågan fondandelama vilket antali ägerom vem som

tredje stycket lagen värdepappersfonderdenna §31äger om res-
aktiekontolagen. slopande förvaltarenspektive kap. Ett9 9 § av

säkerställa denuppgiftsskyldighet enligt skulle således inteLSK av
hos förval-Fondhandlarföreningen m.fl. efterfrågade sekretessen

förslag till lag konto-fondbolaget. medI PMtaren gentemot om
skyl-föring finansiella föreslås bl.a.instrument Ds 1997:76 attav

de slutligadigheten för utländska centrala kontoförare rapporteraatt
föraktierna skall Förslaget beredstill VPC slopas. när-ägarna av

varande inom Finansdepartementet.
bl.a. konkurrensskälUtredningen har förståelse för bankeratt av

tillhör bank vilkainte vill upplysa fondbolagett omsom en annan
kunder bakgrund den upplysningsskyldighetde har. Mot somav

värdepappersfonderredan följer bestämmelserna i bl.a. lagen omav
avhjälpas enbart slopakan det problemet dock inte attgenom upp-

fondbolagets till insyngiftsskyldigheten enligt FråganLSK. rättom
värdepappersfonder skall behållasenligt bestämmelserna i lagen om

avvaktas regeringens ställ-förutsätter analyser. Bl.a. börnärmare
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ningstaganden med anledning förslagen i 1997:76. Med hän-Dsav
härtill och till det bör det lämpligtäven övervägas äratt attsyn om

ändringar i de materiella skattereglema eller kontrollbe-göra om
hovet kan klaras på för tillgodose behovet få tillsättannat att att

fungerandestånd väl förvaltarregistrering, utredningen be-inteären
redd föreslå ändring fondbolagensreglerna skyldighetatt en av om

lämna kontrolluppgifter realisationsvinster respektive för-att om
valtares skyldighet lämna erforderliga upplysningar till fondbola-att

Utredningen dock frågan bör till förnyad be-get. tasattanser upp
dömning rapporteringsskyldigheten enligt lagen värdepap-om om
persfonder förbort. ligger dock inte inom utredning-Dettas ramen

bestämmelserna i bestämmelsernaLSKöversyn överattens av se
förvaltarregistrering i sig.om
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förUppgiftsskyldighet10

kupongbolags.k. m.m.

gällandeBakgrund och rätt10.1

har in-föreningarekonomiskaandelar iaktier ochUtdelning
lågUrsprungligenårhundrade.dettabörjansedankomstbeskattats av

utbetald utdelningkontrolluppgift angåendelämnaskyldigheten att
Uppgifts-föreningen.ekonomiskarespektive denaktiebolagetpå

lämnadedelägarenflesta falli defullgjordesskyldigheten attgenom
mantals-adress,vinstutdelarenuppgift tillsärskild om namn,en

lämna-uppgiftsärskildabelopp. Dennaoch utdelningensskrivning
Uppgiftentaxeringsmyndighetema.tilloriginalvidare ii regeldes

dek-med denjämfördesochdeklarationenisedermerasorterades
utdelning.intäktenlarerade av

vid infö-gånger. SenastflerareformeratsUppgiftslämnandet har
förenkladeaktiehanteringen år 1971. Denförenkladerandet denav
mellan detfritt får väljaaktiebolaginnebäraktiehanteringen att

aktiebok elleraktiebrev ochmedrådde tidigare att an-system som
skillnaddethanteringen. Ii görsdatateknikvända systemetnya

skillnad mel-kupongbolag. Dennaoch s.k.avstämningsbolagmellan
utdel-frånskall draskällskattbetydelse förhar bl.a.lan bolagen om

och hurinbetalasskallskattmyndighet dennavilkentillningen,
skallskattinnehållenochutdelningutbetalduppgiftslämnandet om

fullgöras.
aktiehante-förenkladedenomfattasaktiebolagdeFör avsom

VPC ABVärdepapperscentralenLSKenligt kap. 27 §ringen skall 3
kontroll-förvaltarregistrerad, lämnaaktienförvaltaren,eller ärom

skattskyldiga ideminnehav. Förutdelning och äruppgift somom
VPCförvaltarregistreradeaktierna inte görför vilkaSverige och är

iSkattemyndighetenkontrolluppgift tillsänderskatteavdrag och
utdel-sänder VPCaktierförvaltarregistreradeStockholms län. För

skatteav-harsiniförvaltare görarespektiveningen till atttursom
kontrolluppgift.och lämnadrag

förvarings-ochförvaltareskall VPC,skattesubjektutländsktFör
till Skat-dennauppgiftlämnakupongskatt ochinnehållainstitut om
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temyndigheten i Dalarnas län och7 12 kupongskattelagen§§
1970:624.

10.2 Något antalet kupongbolagom m.m.

Aktiebolag har valt behålla eller ställa aktiebrevatt att utsom som
försedda med kupongär skall företes för erhålla utdel-atten som

ningen kallas kupongbolag.
Kupongbolagen uppgick under 1996 till cirka 280 000 stycken.
dessaAv lämnade ungefär 17 000 bolag redovisning till Särskilda

skattekontoret 1994 70 000. Antalet särskilda uppgifter frånca
skattskyldiga skall i Sverige, och själva skall lämnataxerassom som
uppgift till utdelande bolag, uppgick under 1996 till cirka 100 000
1994 350 000. Dessa uppgifter vidarebefordrar Särskilda skatte-ca
kontoret till skattemyndighetema i respektive län. Med hänsyn till
de nyligen införda s.k. lättnadsreglema tillämpas första gångensom
vid 1998 års taxering prop. 1996/97:45 kan förutsättas antaletatt
utdelningar från kupongbolagen kommer öka.att

Särskilda skattekontoret erhåller dessutom cirka 4 000 särskilda
uppgifter år avseende utdelningar från kupongbolag från vilkaper
kupongskatt skall innehållas. förhållandevisDetta få i jämförelseär
med antalet utdelningsuppgifter för avstämningsbolagen årligensom
uppgår till 400 000 stycken.närmare

All rapportering de särskilda uppgifterna sker ochav papper
Ävenhanteras manuellt. rapporteringen från förvaltare aktier iav

avstämningsbolag sker manuellt. endaDen rapporteringen i dagsom
sker via ADB den kommer från förär VPC avstämningsbo-som
lagen.

10.3 Särskild uppgift utdelning ochom

ränta

Den erhåller utdelning från svenskt kupongbolag skallettsom
själv alltid enligt 3 kap. lämna28 § LSK särskild uppgiften om er-
hållen utdelningen till den betalar utdelningen,ut oavsettsom om
den erhåller utdelningen svenskt eller utländskt skattesubjekt.ärom

Uppgifterna skall lämnas heder och blankettpå enligtsamvete
fastställt formulär. Framgår det uppgifterna den utdelningsbe-attav
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kupongskatte-enligtkupongskattskyldig betalarättigade inte är att
innehållas.skattheller någonskall intelagen 1970:624 annan

kupongskatt in-skallkupongbolagutbetald utdelning frånPå ett
in-fysiskutdelningsberättigadeden ärnehållas är person somom

ellerefter sådanSverige, dödsboskattskyldig iskränkt ut-person
i närings-skall beskattasutdelningen intejuridiskländsk person om

kupongskattelagen.verksamhet i Sverige 14 §
DalarnasSkattemyndigheten idärefter tillKupongbolaget skall

uppgifter utdelning harmedde blanketterdels sändalän, somom
ku-kupongskatten 15-17betalabolaget, delskommit till

pongskattelagen.
skall också lämnasSärskild uppgift av

eko-andelar i svenskutdelninghar fåtti Sverigeden som-
nomisk förening,

juridiskfrån utländskfått utdelningSverige harden i per-som-
kontroll-eller därbetalas VPCinteutdelningen ut genomson om

stycket LSK,första 4enligt kap. 27 §redan lämnas 3uppgift
påeller kvittokupongSverige har fåttiden ränta motsom-

inte har be-omsättning,avsedd för allmänförskrivning räntanom
heller har lämnatskontrolluppgift inteoch därtalats VPCut genom

LSK.första stycket 6enligt kap. §3 22

överväganden och förslag10.4

kap.särskild uppgift enligt 3BestämmelsernaFörslag: om
för denskyldighetslopas och28 § LSK ersätts somav en

kontrolluppgift.utdelning lämnabetalar eller ränta attut

skallkupongbolagfrånutdelninguppgifterför hurSystemet om
gällafårkrångligt. Detsammabåde ålderdomligt ochlämnas anses

skyldighe-omfattasutbetalningarövriga uppgiftspliktigaför avsom
LSK.kap. 28 §uppgift enligt 3lämna särskildattten

Översy-kupongskattelagen.närvarande pågårFör översyn aven
direktiv dir.dessEnligtKupongskattelagsutredningen.görs avnen

kap. 28 §uppgift enligt 3särskildreglernaskall bl.a.1996:76 om
särskildadendirektiven följeromfattas AvLSK attöversynen.av

förkontrolluppgiftsskyldighetgenerelluppgiften bör ersättas av en
skyldiga lämnai dag inteövriga bolagfåmansbolag och är attsom

utdelning.kontrolluppgift om
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Skattekontrollutredningen, har haft underhandskontaktersom
med Kupongskattelagsutredningen, bestämmelsernaattanser om
särskild uppgift i bör slopas.LSK uppgiftsskyldighetenDen bör i
stället kontrolluppgiftsskyldighet. Enligtersättas Skattekon-av en
trollutredningens bedömning bör uppgiftsskyldigheten i likhet med
vad gäller för utdelning från bl.a. avstämningsbolag åliggasom nu
utbetalaren utdelningen eller räntan.av

förstaI bör kontrolluppgiftsskyldigheten enligt NLSKett steg ut-
vidgas till de fall omfattas bestämmelserna särskildsom nu av om
uppgift, dvs. utdelning från kupongbolag, utdelning från svensk eko-
nomisk förening sådan utdelning från utländsk juridisksamt person
och utbetalad inte redan omfattas kontrolluppgifts-ränta som nu av
skyldighet. På sikt bör dock bestämmelserna uppgiftsskyl-även om
dighet för utbetalda utdelningar från avstämningsbolag reglerassom
i kupongskattelagen föras till LSK. Med hänsyn tillöver Kupong-
skattelagsutredningens pågående det regelverket lämnaröversyn av
utredningen inga förslag i det avseendet.senare

Kontrolluppgift utdelning från kupongbolagen bör i det fallom
den utdelningsberättigade inte skattskyldig för kupongskattatt är

enligt huvudregeln lämnas till den skattemyndighet där bolaget är
registrerat arbetsgivare se 3 kap. 58 § LSK, jfr kap.ll 2 §som
NLSK. de fallI den utdelningsberättigade inte skattskyldig förär
kupongskatt kan uppgiftsskyldigheten begränsas till fysisk person
och dödsbo efter sådan person.

Eftersom det åligger den betalar utdelningen fullgöraut attsom
kontrolluppgiftsskyldigheten kan det ibland oklart den ut-vara om
delningsberättigade skattskyldig till kupongskatt eller inte. Fråganär
på vilka grunder utbetalaren skall kupongskatt skall in-avgöra om
nehållas eller inte bör i första hand lösas inom för Kupong-ramen
skattelagsutredningens arbete. Skattekontrollutredningen har också
inhämtat Kupongskattelagsutredningen studerar frågan skyl-att om
dighet skatteavdrag utdelningar från kupongbolaggöra till fy-att

Ävensiska oinskränkt skattskyldiga i Sverige. denärpersoner som
omständigheten talar för frågan hur det skall kunna bedömasatt om
källskatt skall innehållas i samband med utbetalning utdelningav
bör lösas den utredningen. Skattekontrollutredningen vill dockav
fasta uppmärksamheten på utredningen föreslår det i NLSKatt att
se 12 kap. första4 § stycket NLSK skall bestämmelse,tas en
enligt vilken den för eller räkning ingår eller harsom egen annans
ingått rättshandling med någon skyldig lämna kontroll-är atten som
uppgift, till den uppgiftsskyldige skall lämna de upplysningar denne
behöver för kunna fullgöra sin kontrolluppgiftsskyldighet påatt
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påUppgifterna skall lämnasrättshandlingen. ängrund sättannatav
kontrollupp-skyldig lämnafall dendetmuntligen. För är attatt som

kan hanuppgiften skall lämnas,grundvilkengift osäker påär om
lämnarutdelningen,betalartill vilken handensåledes kräva utatt

detta avseende.upplysningar ierforderliga
lämnas 6 000det varje årstatistik framgårtillgängligAv att ca

och skallkupongskatt innehållitsvilkauppgifter enligtsärskilda re-
majoritetöverväldigandeoch dåhärtilldovisas. Med hänsyn aven

regel inte råda någontorde det ifåmansföretag,kupongbolagen är
kontrolluppgiften skall läm-skattemyndighettill vilkentvekan om

inte. Uppstårinnehållas ellerkupongskatt skallrespektivenas om
anförda krä-medi enlighet detfår uppgiftslämnarenosäkerhet ovan

fall dendetutdelningen. Förbesked från den atttar emotsomva
uppgifter skall dettaerforderligainte lämnarlyfter utdelningensom

tillanmälastredje stycket NLSKkap.förhållande enligt 4 §12
skattemyndigheten.

Bulvanutredningen.haft kontakt medUtredningen har vidare
bl.a.sina direktiv Dir. 1996:55skall enligtutredningenDen ta

för informationinföra registerfinns skälställning till det ettattom
register tordeInrättandet sådanti fåmansföretag. ettägare avom

till vilkenställninguppgiftsskyldigeunderlätta för denbl.a. att ta
skall lämnas.kontrolluppgiftsorts som

gällerkupongbolagangående utdelning frånVad sagtsovansom
från ekonomis-och utdelningarför kupongräntaväsentligti allt även

intejuridiskautländskaföreningar och sådanaka personer som re-
enligt LSK.kontrolluppgiftsskyldighetendan omfattas av

skyldighetsålunda bestämmelsernaföreslårUtredningen att om
ochslopasuppgift utdelning ochsärskildlämna ersättsräntaatt om

lämna kon-betalar avkastningenför denskyldighet ut attsomav en
medför be-Förslagettrolluppgift för i Sverige bosatta attmottagare.
från kupong-avseende utdelningkupongskattelagenstämmelserna i

förfarandet. ändringartill det Debolagen måste somanpassas nya
i utlandet börden bosattbeträffande övervägasbör ärgöras avsom

fortsatta arbete.Kupongskattelagsutredningen i dess
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kapitalinvesteringarUtländska1 1

Inledning1 1.1

och frånbetalningar tillsamband med lagen 1990:750I ut-att om
eftersom la-1992/93:65,upphävdesbetalningslagen prop.landet

inlånings-användaoch förbuddepåkravförmedlarkrav, egetattgens
förregler fri rörlighetstrida EU:skonto i utlandet ansågs mot om

skyldighet för fysiskaiinfördes LSKoch tjänster,kapital per-en
lämnainlåningskonto i utlandetharoch dödsbon att ettsomsoner

i den utländs-förbindelse frånkontot ochmedgivande till insyn på en
kontrolluppgiftlämnaRiksskatteverketkontoföraren tillka att om

Samtidigt in-kap. 22 § LSK.gottskriven 3utbetald eller ränta a
dödsbon inneharochför fysiskafördes krav ut-ett sompersoner

anknytereller skyldighetereller rättigheterfondpapperländska som
eller i utlan-dem i depå i Sverigeläggasådant fondpappertill attett

i kontobaseratfråga fondpapperintedet, såvida det är ett systemom
kontoförs iellerfondpapperen deponeraskap. LSK. Om3 27 §a

beträffande medgivande tillskyldighetmotsvarandeutlandet gäller
förbindelse lämna kon-skriftligdepån eller kontotinsyn på attsamt

inlåningskonton.utländskatrolluppgift förgällersom
skatte-granskninggenomfördRiksrevisionsverketAv aven av

kapitalinveste-utländskaprivatpersonerskontrollförvaltningens av
i septemberför år 1994framgårringar 1997:22RRV attrapport

utländskaoch 158bankkontonutländska1996 hade registrerats 31
kontrolluppgifter kommitendastvärdepappersdepåer och 86att

deendast fåtalsåledestill Riksskatteverket. kanDet ettattantas av
sin anmäl-fullgörinlåningskontonutländskahar m.m.personer som

ningsskyldighet.
framförtutredningenhar tillskatteförvaltningenFöreträdare för

skattskyldigefall densanktion i deforminförandet någonatt avav
till in-medgivandeförbindelse ellerföreskrivenunderlåter lämnaatt

införas.bordesyn
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Enligt direktiven skall utredningen utvärdera bestämmelserna om
skyldigheten lämna förbindelseratt avseende bl.a. utländskam.m.
inlåningskonton och föreslå de förbättringar motiverade.ärsom

Riksrevisionsverket har i nämnda granskat skatte-rapportovan
förvaltningens tillämpning berörda bestämmelser. detI följan-av nu
de återges därför i korthet verkets iakttagelser och slutsatser. Inled-
ningsvis återges dock först gällande området.rätt

1 1.2 Gällande rätt

11.2.1 Utländska inlåningskonton och innehav av
utländska fondpapper m.m.

Enligt kap.3 22 § LSK skall fysisk bosatt i Sverigeära person som
svenskt dödsbo harsamt elleröppnat inlåningskontoöppnar isom

utlandet till Riksskatteverket lämna förbindelse från den utländska
kontoföraren denne skall lämna kontrolluppgiftatt till verket om
gottskriven eller utbetald behållningränta kontot. Den skatt-samt
skyldige skall också lämna medgivande till insyn på kontot.ett

Skyldigheten lämna förbindelse gäller inteatt behållningenom
på kontot tillgång i näringsverksamhet.utgör Om motvärdet på ett
eller flera konton i och land inteett överstiger 50 kr000samma
behöver förbindelse inte lämnas i bl.a. de fall då

kontot används till betala drift- eller underhâllskostnaderatt
för fastighet eller bostad i utlandet,

medlen på kontot används för betalning kostnader iav sam-
band med vistelsen i det landet,

kontot endast deponering medel under vistelsen i lan-avser av
det, eller

kontot innehas utländsk medborgare och det föranvändsav
deponering i hemlandet inkomster intjänade i Sverige.av

Riksskatteverket får i andra fall medge undantag från skyldighe-
förbindelse det finnsten att särskilda skäl.ge om

Enligt kap.3 27 § LSK skall fysisk bosatt i Sve-ära person som
rige svenskt dödsbo förvara bl.a.samt utländska fondpapper eller
rättigheter eller skyldigheter anknyter till sådant fondpapper isom
depå det inte fråganär fondpapperär i kontobaseratettom system.

Om fondpapperen deponeras eller kontoförs i utlandet skall den
skattskyldige till Riksskatteverket lämna skriftligt medgivandeett
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till insyn i depån eller kontot skriftlig förbindelsesamt ge en
från det utländska institutet för depån eller kontot årligenattsom
lämna kontrolluppgifter till Riksskatteverket.

Förbindelse enligt kap.3 22 och skall27 LSK inte lämnasa a
behörig myndighet i den främmande på grund överen-statenom av

skommelse årligen tillställer svensk skattemyndighet uppgifter om
avkastning. Vidare får Riksskatteverket medge undantag från skyl-
dighet in förbindelse det finns särskilda skäl.att ge om

Vid remissbehandlingen den departementspromemoria Dsav
1992:37 låg till förgrund propositionen upphävandesom om av
betalningslagen många remissinstanser kritiska till förslagenvar om
skyldighet förbindelser och menade den föreslagnaatt attge m.m.
ordningens effektivitet kunde ifrågasättas. Föredragande statsrådet
anförde i lagstiftningsärendet 1992/93:65prop. 20 att taxe-s.
ringen fysiska i hög grad bygger på kontrolluppgifterav personer
och det ligger i sakens vad gäller kapitalinkomsteratt natur att man
från utlandet bör efter få uppgifter till ledning försträva taxeringatt

så möjligtnära med vad lämnasöverensstämmer be-som som som
Äventräffande motsvarande inkomster i Sverige. statsrådet hadeom

förståelse för kritiken ansåg han det väsentligt ordningenatt attvar
genomfördes. Lagrådet uttalade de föreslagna bestämmelsernaatt
inte marginellt kunde tillgodose det avsedda syftetän kon-annat att
trollera internationella förhållanden, sig inte be-motsatte attmen
stämmelserna infördes i avvaktan på internationellt informa-att ett
tionsutbyte kommer till stånd.

Angående11.2.2 utländska företag bedriversom

gränsöverskridande verksamhet i Sverige

1995 infördes i LSK skyldighet för utländska bankföretag ochen
andra liknande företag inom EES-området bedriver gränsöver-som
skridande verksamhet till Finansinspektionen lämna skriftligatt en
förbindelse lämna årlig kontrolluppgift innehav, löpandeatt om av-
kastning, utgiftsränta till Riksskatteverket kap. b3 32 § LSK,m.m.

1994/95:50.prop.
Fr.o.m. 1997 års taxering har denna skyldighet utvidgats till att

omfatta utländska försäkringsföretagäven inom EES prop.
1995/96:97. utländska försäkringsföretagenDe skall lämna kon-
trolluppgift värde på försäkringar innehas iom som av personer
Sverige. Samtidigt infördes i 3 kap. § skyldighet15 för denen som
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kontrolluppgiñ tilllämnaförmedlar utländsk försäkringi Sverige att
avtalspartema.Riksskatteverket om

granskningRiksrevisionsverkets11.3

Allmäntl1.3.1

Riksrevisionsverketframhållersin granskningsrapportI att, trots att
utlandsinveste-storleken de privatamöjligt beräknadet inte är att

effektivomfattningbedöms dessa såringarna, det är attstoratt enav
kontroll-medgivanden tillAntalet registreradekontroll väsentlig.är

kontrolluppgifterförbindelser lämnauppgiftsinsamlande och äratt
existerande kon-mindre delfå de endast kanså motatt avsvara en

ris-verketTill följd därav bedömeroch försäkringar.depåer attton,
skattebortfallken för är stor.

medeffektivitetenRiksrevisionsverket systemetatt avanser
skattskyldigedendet förutsättermedgivande begränsas att attav

möj-skatteförvaltningen saknarinitierar förfarandetsjälv attsamt
möj-uppgifterkontrollera lämnade pålighet sätt änannatatt genom

o.dyl.få kontoutdragbegäraligheten till insyn utatt t.ex. attgenom
preventivtstyrka iverket regelverket hartillDetta atttrots enanser

marknadsföraflertalet aktörer avhålls frånhänseende attattgenom
Riksrevisionsverketundandra skatt.syftar tillinvesteringar attsom

föralltför låg ambitionsnivåRiksskatteverket harframhåller att en
bl.a.Riksrevisionsverketregelverket, vilkethanteringen menarav

roll dessa harSkattemyndigheten vilkendet oklart förlett till äratt
bestämmel-informationendeni kontrollarbetet externasamt att om

i skattemyndig-verket det bristerbrister. Slutligen attanserserna
området.hetens kompetens

utformningen bestämmelsernalagtekniskaVad den avavser
varför bestäm-det svårt motiveraRiksrevisionsverket är attattanser

förinnehasför vissa inlåningskontonmelserna undantag somom
behållas.specifika ändamål skall
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11.3.2 Av Riksrevisionsverket framförda förslag till

åtgärder

Riksrevisionsverket medgivandesystemet måste tillämpasattanser
aktivt och Riksskatteverket bör vidtaatt åtgärder för få tillmer att

stånd aktivare tillämpning. I föreslås bl.a. bättre infor-rapportenen
mation och utbyte uppgifter mellan Riksskatteverket och skatte-av
myndighetema. Enligt Riksrevisionsverket bör dessutom övervägas

flytta administrationenatt medgivandesystemet från Riksskatte-av
verket till skattemyndighet.en

De undantag från uppgiftsskyldigheten finns avseende ut-som
ländska inlåningskonton bör enligt Riksrevisionsverket utmönstras.
Vidare verket det i princip inte föreligger några hinderattanser mot

införa straffsanktion medatt avseende på underlåtenheten atten
lämna medgivande. Slutligen bör enligt verket utvärderingen av
bestämmelserna komma till stånd tillämpatsnär aktivtsystemet en
tid.

Riksskatteverket har sig Riksrevisionsverketsöveryttrat rapport
Beslut 1997-10-30, dnr 4692-97/911. I yttrandet anför Riksskatte-
verket bl.a. följande. Riksskatteverket det s.k. medgivande-attanser

har viss preventiv effekt. Verketsystemet på in-att satsaavser mer
formation och kompetenshöjande åtgärder inom utlandsomrâdet.
Verket kommer vidare verka för informationsutbytetatt mellanatt
Sverige och andra länder utökas och effektiviseras. Däremot kom-

verket inte inom för nuvarande intensifieramer attramen resurser
övervakningen medgivandesystemet efterlevs.attav

Överväganden11.4 och förslag

Förslag: Nuvarande ordning avseende skyldigheten lämnaatt
medgivande till insyn i utländska konton respektive skyl-m.m.
digheten för utländska företag, bedriver gränsöverskridandesom
verksamhet till Finansinspektionen lämna förbindelseatt attom
lämna kontrolluppgifter, behålls i huvudsak oförändrad.

Enligt direktiven skall utredningen föreslå de förbättringar be-av
stämmelserna motiverade.är RiksrevisionsverketsAv utvär-som
dering och vad utredningen i övrigt erfarit framgår regel-av att
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under-omfattningbegränsadsådanihittills tillämpats attsystemet
saknarUtredningeni sig.regelsystemetutvärderasaknas förlag att

till-börverkets slutsatsifrågasättaanledningdock systemetattatt
detintressesammanhangetaktivt. I notera attlämpas är attavmer

med detväsentligti allt överenstämmerregelsystemet,danska som
kontrolluppgifter detbetydligt fler änsvenska, svens-genererasynes

nuvarandei sindanskadetVisserligen har ut-ka systemetsystemet.
i Sve-motsvarandelängrekraft några årformning varit i än system

Även talar fördettaorsaken.den endaintedet kanrige, varamen
Åeffektiviseras.kansvenska regelsystemettillämpningen detatt av

deklartbestämmelsernavid införandetredansidan stod attandra av
rimlig kontroll-normalt ställsde kravuppfyllerknappast ensom

nivå.
sanktionsmöjligheterförbättradefråganVad anseromavser

vitesföreläg-möjlighetennuvarandedenutredningen attatt genom
de-ellerutländskt kontoavslutaskattskyldigeförmå dengande att
fori ochinte in,kontrolluppgifterlämnaförbindelsepå, att gesom

naturligtvisförutsättningsanktionsmedel. En ärkraftfulltsig är ett
utländska tillgångarna.dekännedomfårSkattemyndighetenatt om
skatteinformationsutby-internationelladetdockHärvid förutsätts att

bättre.utnyttjasochbyggs uttet
gränsöverskridande verksam-bedriverföretaggäller deVad som

påtalas ikap. b § LSKbestämmelserna i 3 32omfattashet och av
sanktionsmöjlig-beträffande1994/95:50 335förarbetena prop. s.

skatteadministrativaandraellervitesföreläggandenvarkenheter att
företagetutländskatillgripa detmöjligttordesanktioner att omvara

detanför iregeringenuppgiftsskyldighet. Vadfullföljer sininte av-
bärkraft.alltjämt haseendet synes

Finansinspektionen ärinformeratsUtredningen har att avom
inspektio-tillförbindelseskyldigheten lämnauppfattningen attatt
Riksskat-tillförbindelselämnaskyldighetbör attersättas enavnen

skyl-inspektionenVidareskattemyndighet.ellerteverket attanser
fysiskaharföretagetutländskade fall dettillbör begränsasdigheten

kunder.sompersoner
ordningennuvarandeuppfattning denutredningens attEnligt är
samband mediredanförbindelse skall lämnasnämligenföredra, att

verksam-bedrivadetanmälerföretagetutländskadet attattatt avser
utländska företagetdetuppmärksammasHärigenomi Sverige.het

dess-ankommeruppgiftsskyldigheten. Detstadiumtidigtett om
hemlandettillsynsmyndigheten iinformerainspektionen attutom
Samarbe-uppgiftsskyldighet.brister i sinföretagetutländskadetom
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mellan Riksskatteverket och Finansinspektionen bör dock inten-tet
sifieras detta område. Om utländskt företag saknar kunderett som

fysiska föreligger ingenär skyldighet lämna kontroll-attpersoner
uppgift. Eftersom det i efterhand svårt kontrollera detär att ut-om
ländska företaget har kommit anlitas fysiska iatt ärav personer,
kontrollhänseende föredra förbindelsen lämnas redan iatt att sam-
band med anmälan, företaget vid påbörjande verksam-oavsett om av
heten har fysiska bosatta i Sverige kunder eller inte.personer som

Vid prövningen det lämpligt i enlighet med Riks-är att t.ex.om
revisionsverkets förslag införa någon ytterligare form sanktionav

skattskyldig underlåter förbindelse mås-mot atten som ge m.m.,
i enlighet med vad påtalats den skattskyldigete vägas attovan

enligt gällande kan föreläggas med vite avsluta kontoträtt elleratt
depån förbindelse inte eller uppgiftsskyldigheten inte full-om ges

Vidare kan avkastningen inte redovisasgörs. i deklarationenom
såväl skattetillägg enligt skattebrottslagen aktualiseras.som ansvar

sanktionEn skulle sikte den skattskyldiges underlåten-tasom
het förbindelse e.dyl. torde behövas beroendeatt görasge av om
avkastningen redovisas i deklarationen. sådant fallI skulle såvitt

inlåningskonton och utländska värdepapper kunna aktualiserasavser
till fyra olika sanktioner för i det gärning. Ennärmasteupp samma

sådan ordning inte acceptabel. Utredningen föreslårär därför inga
ytterligare sanktionsmöjligheter.

finnsDäremot anledning omarbeta bestämmelserna angåen-att
de i vilka fall behållning och skall undantagna från skyl-ränta vara
digheten förbindelse lämna kontrolluppgifter. Enligtatt attge om
utredningen finns många skäl för slopa undantagsreglema.att
Administrativa och praktiska skäl talar dock för beloppsgränsenatt
bör behållas. ochEn beloppsgräns bör dock gälla för samt-samma
liga konton i utlandet. föreslåsDet därför förbindelse läm-att attom

kontrolluppgift för behållning och avkastning på konto inte be-na
höver lämnas den sammanlagda behållningen på eller fleraettom

Övrigakonton utomlands inte överstiger motvärdet kr.50 000av un-
dantag föreslås slopas. Möjligheten ansöka dispens från skyl-att om
dighet lämna förbindelse bör dock kvarstå.att
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12 Tredjemanskontrollen

12.1 Förelägganden

12. Inledningl

Tredjemanskontrollen främst näringsidkare väsentligt inslagär ettav
i skattemyndighetens kontrollarbete. I 3 kap. LSK finns rad be-en
stämmelser reglerar skattemyndighetens respektive i fallnågrasom
Riksskatteverkets befogenhet förelägga den skattskyl-att änannan
dige inkomma med kontrolluppgifter föratt tredje imanannan
skilda avseenden. Bestämmelserna har vuxit fram under längreen
tid. Flertalet bestämmelserna specificerade uppgifterav avser som
skall lämnas särskilt angivna uppgiftslämnare. Med tredjemans-av
kontroll således i detta sammanhang skattemyndigheten iattavses
syfte kontrollera skattskyldig fullgjortatt sin deklarations-om en
och uppgiftsskyldighet inhämtar uppgifter från någon Be-annan.
teckningen tredje man således något missvisandeär eftersom det
i allmänhet bara fråga den skattskyldigeär ochom en annan person.
I undantagsfall det bokstavligen frågaär även tredjemanskontrollom

deni meningen uppgifter inhämtas hos någonatt om en annan per-
förhållanden har betydelse för tredje taxering.sons som en persons

Den formen kontroll dock ovanlig.ärsenare av
När skattemyndighetens tredjemansrevisionrätt avskaf-göraatt

fades den 1 juli 1994 tredjemansrevisionsinstitutet återinfördes från
och med den 1 november 1997, 1996/97:100 infördes i ställetprop.

befogenhet för skattemyndigheten förelägga främsten att när-
ingsidkare lämna kontrolluppgift avseendeatt rättshandlingar som
den förelagde vidtagit med kap.3 50 § LSK prop.annan, se a
1993/94:15l.

Enligt direktiven skall utredningen efter utformasträva att ett
regelsystem så enkelt och enhetligtär möjligt. Regeringensom som
påtalade, i samband med den utvidgade möjligheten till tredje-att
mansföreläggande enligt 3 kap 50 § LSK infördes, det nöd-äratta
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föreläggandebestämmelsernatekniskmedvändigt översyn aven
1993/94:151, 92.prop. s.

relativt§kap. 503harSkattemyndigheten enagenomnumera
uppgifter angå-lämnanågonföreläggabefogenhetomfattande attatt

föreläggandeföreskriftema i LSKäldreFlertalet deende avannan.
obehövliga. Ut-betraktakap. 50 §införandet 3efter attär somaav

kontrolluppgiftsskyldigheten harobligatoriskavidgningar i den
ellerföreläggandeföreskriftervissa ärmedförtdessutom att mer

och LSK.kap. 33 34obsoleta, 3mindre t.ex.se
tredjemanskontroll ibestämmelsernaUtredningen att omanser
lätthanterliga deochtillämpaenklareskulleLSK att ommervara

undersökasdärförbörparagrafer.fåtal Detsamordnas tillkunde ett
skattemyndig-reglerarföreskrifterdeutsträckningi vilken som

kontrollupp-medinkommaföreläggamöjlighethetens attatt annan
gifter kan slopas.m.m.

Gällande12.1 rätt

bestämmelseröverfördes deför kap. 50 § LSKundantag 3Med a
förelägga någonbefogenhetskattemyndighetensreglerar attattsom

gamlaoförändrade från deniuppgifterlämna settstortannanom
närvarandeföriSammanlagt finns LSK1956:623.taxeringslagen

skatteförvaltningens be-reglerarbestämmelsertjugotal olikaett som
kontroll-lämnaförelägga någonavseendeni olikafogenhet attatt

bestämmelsemasföljande återgesdetför Iuppgift person.annan
ändamål.huvudsakliga

kap. denenligt 4 §uppgiftsskyldig 3Den3 kap. 5 är somsom
skatte-eller förmånersättningskattepliktig utgörhar gett ut som

kontroll-lämnaföreläggandeefterskallintäkt tjänstpliktig ävenav
omfattasinteoch förmånerersättningaruppgift sådana avsomom

obligatoriska ersättningarkontrolIuppgiftsskyldigheten,den t.ex.
krkr 1 000100överstiger beloppsgränsema samtinte resp.omsom

kostnadsersättningar.vissa

skyldighetunderstödsföreningsFörsäkringsföretag och3 kap. 18
namngivenkontrolluppgift förlämnaatt person.

skyldighetpenninginrättningarsoch andraBankers att243 kap.
namngiven borgenär.förfordrankontrolluppgiñ ochlämna räntaom
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Skyldighet den3 för andra uppgiftsskyldigakap. 25 än som avses
i kap. lämna kontrolluppgift för borgenär erhållen3 24 § rän-att om

fordran.och borgenärensta

Skyldighet för fysisk juridisk inte3 26 ellerkap. person som
omfattas fordranbestämmelsen i kap. § och haft3 25 a som enav

efter föreläggande lämna kontrolluppgift utgiftsränta ochatt om
skuldbelopp för namngiven gäldenär.

3 Värdepappersinstituts skyldighet lämna kontroll-kap. 33 att
uppgift för namngiven avseende sådana uppgifterperson om av-
yttring finansiella instrument i avräkningsnota.tasav som

m.fl.Valutahandlares och Värdepappersinstituts skyl-3 kap. 34
dighet lämna kontrolluppgift för namngiven avseende ut-att person
ländsk aktie eller utländskt värdepapper förvaras i depåannat som
eller kontoförs uppgiftsskyldige.hos den

eller Skattemyndigheten efter Riksskatte-Riksskatteverket -
får förelägga uppgifts-verkets bemyndigande demäven ärsom-

kontrolluppgift förskyldiga enligt kap. och 34 lämna3 33 att
namngivna personer.

föreläggande Skattemyndigheten skall den3 Efterkap. 35 av som
liknandeuppburit ersättning för fördelas inom arbetslag elleratt ett

lämna kontrolluppgift för medlem gruppen.grupp av personer av

har betalat ersättning för till den3 arbetekap. 37 Den utsom
innehar både F-skatt-innehar enbart F-skattsedel ellersom enen

skallsedel och A-skattsedel och skriftligen åberopat F-skattsedeln
efter föreläggande lämna kontrolluppgift för tagitden emotsom er-
sättningen.

kontrolluppgiftEfter föreläggande skall slakteri lämna3 kap. 38
för den fått prisstöd lagen avgifter vis-enligt 1990:615som om

jordbruksproduktersa m.m.

i bedriven förmed-3 § jämförd 3 42 Denkap. 41 med kap. som
förmedlat arbete,lingsverksamhet eller liknande verksamhet

skall kontrolluppgift för namngi-uppdrag eller sålt egendom lämna
förmedlats.avseende den ersättning eller dyliktven somperson

18-04558
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Näringsidkare och den innehaft privatbostadsfas-3 43kap. som
efter föreläggande lämna kontrollupp-tighet eller privatbostad skall

gift för namngiven näringsidkare ersättningar avseende köptaom
ersättningar föreller sålda respektive utbetalda eller mottagnavaror

närings-utförda tjänster. Föreläggandet får också namngivenavse
idkare.

m.fl. efterBostadsrättsförening, bostadsaktiebolag skall3 44kap
föreläggande kontrolluppgiñ värdet medlems ellerlämna enom av

bolagets behållna förmögenhet.delägares andel i föreningens eller

följer denBostadsrättsförening skall vad3 45kap. utöver som av
kontrolluppgiñsskyldigheten efter föreläggande lämnaobligatoriska

betydelse för beräkningde ytterligare upplysningar ärsom av av rea-
bostadsrätt.lisationsvinsten vid medlems avyttring sinaven

föreskriven uppgiñsskyldighet efter föreläggande3 46 45 §kap. I
för ekonomisk förening bostadsrättsföreninggäller även änannan

och bostadsaktiebolag m.fl.

Efter föreläggande skall juridisk förvaltar3 kap. 49 person som
samfällighet inte skattskyldig till förmögenhet lämnaoch ärsom

delarna i samfällig-kontrolluppgiñ till ledning för värdesättning av
heten.

Efter föreläggande skall den eller kan3 kap. 50 är antassoma
jord-bokföringsskyldig eller skyldig föra räkenskaper enligtattvara

bruksbokföringslagen eller juridisk dödsbo,är änsom annan person
kontrolluppgift rättshandling den föreläggslämna mellanom som

särskil-och den med vilken han ingått rättshandlingen. det finnsOm
näringsidkare juridisk före-da skäl får ochäven änannan person

läggas.

före-Aktiebolag och ekonomisk förening skall efter3 kap. 51
uppgift tillgångar och skulderläggande lämna särskild samtom om

omständigheter betydelse för värdesättning bolagetsandra av av
aktier eller föreningens andelar.

Fåmansföretag och handelsbolag skall efter föreläg-3 53kap.
uppgifts-gande till Skattemyndigheten lämna de uppgifter desom

skyldiga skyldiga lämna företagsledare och delägare för deär att att
företaget.skall kunna beräkna sin skattepliktiga inkomst från
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obligatoriskainte fullgjort sinuppgiñsskyldig643 kap. En som
sammandrag kontroll-kontrolluppgift ellerskyldighet lämnaatt av

uppgiftsskyldigheten.får föreläggas fullgörauppgifter att

tredjemanskontroll namngivenbestämmelsernaFlertalet avavserav
får föreläg-i regelocksåbestämmelsernaI somanges vemperson.

föreläggandet.får inhämtasvilka uppgifteroch genomsomgas
försäkringsföretag ochExempelvis i kap. 18 § LSK3 att un-anges

kontrolluppgiftskall lämnaefter föreläggandederstödsförening av-
Kontrolluppgiften skall bl.a.seende namngiven artenavseperson.

avgift,ellerpremie någonförsäkring, beloppetuppgiven annanavav
Jämförutbetalt försäkringsbelopp.sådan mottagitstid då ävensamt

skyldighetpenninginrättningsbank ellerkap. 24 §3 attt.ex. annan
borgenärföreläggande för namngivenkontrolluppgift efterlämna

skyldig-värdepappersinstitutsvalutahandlares ochoch kap.3 34 §
kontrolluppgift för namngivenlämnahet efter föreläggandeatt

fall enbartnågra enstakaeller depåinnehavare. Ikonto- attanges
de upplysningarföreläggas lämnauppgiñsskyldig fården är attsom

kontrollarbetet, kap. § LSK.betydelse för 3 45är t.ex.sesom av
före-Skattemyndigheten befogenhetharEnligt kap. 50 §3 atta

kontrolluppgifter förlämnalägga uppgiftsskyldigeden att namn-
enligt kap.befogenhet finns 3Motsvarandegivna ävenpersoner.

kan Riks-kap. och 34Med stöd 3 33och 34 4333 samt av
föri syfte få in underlagförelägga tredjeskatteverket attt.ex. man

rik-kontrollinsatser skallskattskyldiga ytterligarebedöma vilkaatt
underlag för s.k.föreläggandena kan inhämtasGenomtas mot.

Flertaleträttshandlingar.kontroller vissagenerella typer avavav
bestämmelserna Skattemyndigheten befogenhettillsyftar dock att ge

uppgiftsskyl-finns hos denbestämd uppgiftkontrolleraatt somen
mednamngiven ingåtträttshandlingdige eller personsom enen

denne.

§Något 3 kap. 50 LSKom a

befogenhet föreläggaSkattemyndighetenkap.3 50 § LSK atta ger
juridiskräkenskapsskyldig ellerbokförings- ellerden är annansom

kontrolluppgift rättshandling mellandödsbo lämnaän att omperson
enligtföreläggandeoch Ettden uppgiftsskyldige annan person.

uttryckligen det lö-november 1997får fr.o.m.3 kap. § l50 avsea
beskattningsåret.pande
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får således före-Med stöd kap. § Skattemyndigheten3 50 aav
lägga lämna kontrolluppgift rättshandling mellan dennågon att om

Uppgiftsskyldigheten förutsätteruppgiftsskyldige och annan person.
tredje har ingått rättshandling medatt man en annan.

dödsbo kan före-fysisk inte näringsidkare ochEn ärperson som
läggas lämna uppgifter någon med vilken han ingått rätts-att om en

föreligger särskilda skäl for föreläggande. Enligthandling det ettom
förarbetena till bestämmelsen 1993/94: 182 f.prop. 151, s. avses
bl.a. den situationen fysisk sålt egendom för betydandeatt en person
belopp till näringsidkare och fånget till grund for avdrags-lagtsen

for näringsidkaren.rätt
föreläggande enligt kap. kan formuleras så denEtt 3 50 § atta

förelagde skall lämna uppgift viss rättshandling ellertypom en av
berördarättshandlingar Skattemyndighetenutan att anger personer

till Föreläggandet kan också formuleras så uppgifternamnet. att om
rättshandlingar med viss bestämd skattskyldig skall lämnas ut.en
Rättshandlingama behöver i det fallet inte specificeras.senare

Till skillnad från vad gäller för förelägganden skatte-desom
kap. ochmyndigheten har befogenhet utfärda med stöd 3 33att av

behöver inte Riksskatteverkets bemyndigande inhämtas innan34
tredje föreläggs lämna kontrolluppgiñer for namngivnaattman
personer.

överväganden och förslagl2.1.3

Flertalet foreläggandeforeskrifter i upphävs ochFörslag: LSK er-
generell föreskrift föreläggande. generellaDensätts av en om

föreskriften utformas Rek-med ledning kap. 50 § LSK.3av a
visitet rättshandling slopas och med kraversätts ett att upp-
giften skall betydelse for kontroll deklarations- ellerattvara av av

uppgiftsskyldighet enligt fullgjorts riktigt full-LSK ochNannan
ständigt eller uppgiften betydelse för kontroll för-äratt attav av
utsättningarna finns fullgöra uppgiftsskyldighet kanatt antassom

föreläggs.uppkomma enligt denna lag för denänannan som
Andra fysiska näringsidkare får föreläggas med stödänpersoner

den generella föreskriften särskilda skäl föreligger.endastav om
får Skattemyndigheten förelägga fysisk ochDärutöver person

dödsbo lämna kontrolluppgift betalats tillersättningatt utom som
namngiven näringsidkare från namngiveneller erhållitsränta som
gäldenär.
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Allmänt

Enligt utredningens uppfattning det upphäva de be-angelägetär att
stämmelser efter tillkomsten 3 kap. § LSK får50som av a anses
obehövliga. Vidare bör undersökas i vilken utsträckning kap.3

kan förtydligas eller för50 § omarbetas underlättasättannat atta
tillämpningen bestämmelsen. skatteförvaltningenFrån har påta-av
lats efter tillkomsten kap. saknar flera andra bestäm-3 50 §att av a
melser reglerar skattemyndighetens befogenhet föreläggaattsom

den skattskyldige betydelse. del bestämmelsernaEnänannan av an-
vänds sällan i kontrollarbetet därföroch kan i det betraktasnärmaste

obsoleta. Erfarenheterna från skatteförvaltningens kontroll-som
arbete visar också i de flesta situationema utfärdas föreläggandenatt

med stöd kap.3 50numera av a
Vid tillämpningen förelagts3 kap. § har den i några50av a som

fall hävdat föreläggandet fårenbart omfatta kontrolluppgifter föratt
kontrollera den ingått rättshandlingen med den förelagda. Iatt som
avgörande från kammarrätten i StockholmKammarrätten 1997-ett

i mål ansåg majoriteten06-03 4371-1996 bestämmelsen inteattnr
innefattar befogenhet inhämta uppgifter för denänatten somannan
ingått rättshandlingen förelagda.med den Vidare har såväl skatte-
förvaltningen företrädare för näringslivet till utredningen på-som
talat rekvisitet rättshandling i kap.3 50 § har upphov tillatt getta
tillämpningsproblem. bankhåll har hänsynFrån med bl.a. till bank-
sekretessen framhållits vikten intedet får råda någon oklarhetattav
rörande vilka uppgifter skattemyndigheten har få med stödrätt att ut

föreläggande.ettav
fråga vilken utsträckningEn bör uppmärksammas iärannan som

föreläggande kontrolluppgift skall få uppgift angåendeett om avse
det löpande beskattningsåret. Skatteflyktskommittén föreslog i be-

Översyntänkandet revisionsreglema samtligaSOU 1996:79 attav
förelägganden enligt få3 kap. skulle uppgift det lö-LSK avse om
pande beskattningsåret. dock införandetRegeringen uttalade att av

sådan generell regel samtliga förelägganden enligt kap.om 3atten
skall fåLSK löpande beskattningsår inte bör införas utanavse en

analys prop. l996/97:l0O, 486.närmare s.
kan vidare hävdas det föreligger diskrepans mellanDet att en

kap.3 50 § och övriga föreläggandeföreskrifter i den meningen atta
skattemyndighetens befogenhet bestämmelser inskränkti flertalet är
till föreläggande avseende namngivna och specifika uppgif-personer

medan motsvarande begränsning inte föreligger i det fallter, ett
föreläggande utfärdas med stöd kap.3 50av a
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generell föreläggandeföreskriflEn

Enligt bedömning iutredningens 3 kap. 50 § LSK stor ut-synes a
sträckning tillgodose skattemyndighetens behov kunna före-attav
lägga tredje uppgifter för generell före-lämna Enattman annan. ny
läggandeföreskrift därför före-bör utformas med 3 kap. 50 §a som
bild. påtalats har dock vissa problem uppmärksammatsSom ovan
rörande tillämpningen kap. Vidare behovet3 50 måsteav a av

för nödvändigtskydd den enskildes integritet beaktas. Det är att
ingripandeSkattemyndigheten inte väljer för den enskilde alltfören

kontrollåtgärd.
kap. behålls i sin nuvarande lydelse torde flertaletOm 3 50 §a av

bestämmelserde Skattemyndigheten befogenhet inhämtaattsom ger
uppgifter kunna slopas. några fall det dock tveksamt deI är om upp-
gifter kan inhämtas med Stöd andra bestämmelser i kap.3som av
lika väl skulle kunna inhämtas med stöd kap.3 50 t.ex.av a se

kap. och härtill och3 44 45 49 51 § 53 Med hänsyn mot
rekvisitetbakgrund de problem rättshandling upphovav synes ge

Skalltill i tillämpningen bör förtydligas vilka uppgifter kunnasom
inhämtas med stöd kap.3 50av a

Syftet med bestämmelse, Skattemyndigheten befogen-en som ger
het efter föreläggande inhämta föruppgifter till ledning taxeringatt

uppgifterden föreläggs, naturligtvis fåän är attav annan avsom
betydelse för den andra taxering, dvs. kontrolleraatt attpersonens
den lagstadgade deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts

riktigt uppgiftEftersom betydelse förSätt. ärett en som ann-av
taxering i regel direkt eller indirekt kan hänföras till rätts-ans en- -

handling den förelagde vidtagit det således oftast frågaärsom om
kontroll rättshandling. Till hör det i flertaletsaken också attav en
fall Skattemyndigheten förelägger någon komma mednär att upp-
gifter, krävs det vilken rättshandling föratt attanges som avses upp-
giftslämnaren Skall vilka uppgifter Skattemyndigheten efter-veta
frågar. dockUndantagsvis kan uppstå situationer där det oklartär
vilken rättshandling som avses.

Skattemyndigheten i föreläggande tydliggöra vilka speci-Kan ett
fika uppgifter eller vilken uppgifter hän-typ utan attav som avses
föra specifik rättshandling,dem till torde inte föreläggandeten ge
upphov till några tolkningsproblem vad efterfrågas.angående som

borde bakgrund de tillämpningsproblem påta-Tvärtom mot av som
lats angående rekvisitet rättshandling, Slopandet rättshandlings-av
begreppet bestämmelsens innebörd Härigenomtydligare. tyd-göra
liggörs också den efterfrågade uppgiften nödvändigtvisinteatt
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måste specifik rättshandling.avse en
En aspekt bör beaktas tredjemansrevisions-är attannan som

institutet har återinförts. Skattemyndigheten har således återigennu
befogenhet besluta taxeringsrevision för inhämtaatt uppgifterattom

betydelse för kontroll någon den revideras.änom av annan som
Enligt utredningens mening får det i allmänhet prak-mestanses

tiskt, för såväl Skattemyndigheten den uppgiften inhämtassom som
från, kontrollen utförs med hjälp förelägganden.att Föreläggan-av
deföreskriften bör därför sådan utformning kan und-attges en man
vika situationer där Skattemyndigheten på grund osäkerhetav om
dess räckvidd sig tillgripa revision för inhämtatvungen att attanser
uppgifter lika väl skulle kunna inhämtas med hjälp före-som ettav
läggande. Föreläggandebestämmelsen bör därför utformas så sätt

uppgifter kan inhämtas tredjemansrevisionatt alternativtsom genom
skall kunna inhämtas föreläggande. En sådan utformningettgenom

bestämmelsen kan inte heller avvika från syftet med 3 kap.av anses
50 syfteDess Skattemyndigheten befogenhetatta attvar ge

föreläggande inhämta uppgifter Skattemyndighetengenom som
tidigare endast kunde få del tredjemansrevision. Enligtav genom
utredningens bedömning skulle slopande rekvisitet rätts-ett av
handling således i högre grad i dag säkerställa Skattemyndig-än att
heten inte behöver välja för den enskilde ingripande kon-en mer
trollåtgärd nödvändigt.än ärsom

bakgrundMot vad har anförts och hänsynmed tillav som ovan
utredningen inte rekvisitet rättshandlingatt attanser av annan an-

ledning bör kvarstå, förutsättningenbör uppgiften skallatt avse en
rättshandling slopas i den utformningen lagtexten.nya av

Eftersom ändamålet med föreläggandeföreskriften skat-är att
temyndigheten skall få inhämta uppgifter till ledning för kontroll av

taxering den föreläggs bör detta framgåän lagtexten.annans som av
Det därför lämpligt utformaär lagtexten med ledning denatt av nu
återinförda regeln tredjemansrevision. Av lagtexten bör såledesom
framgå uppgiften skall betydelse för kontrollatt vara av av annans
taxering enlighetI med vad kan lagtextensagtsm.m. ut-som ovan
formas så det i den densätt föreläggs skallatt attanges som
lämna uppgift betydelse för kontroll deklarations- ochattav av

uppgiftsskyldighet enligt denna lag fullgjorts riktigt och full-annan
ständigt den föreläggs".änav annan som

I övrigt kan den nuvarande lydelsen 3 kap. 50 § i huvudsakav a
läggas till grund för utformningen den generella föreläggan-av nya
deföreskriften. likhetI med kap.3 kan50 § bestämmelsen såledesa
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användas till såväl tredjemanskontroll namngiven förav person som
kontroll namngivnaav personer.

Under utredningsarbetet har från uppgiftslämnarhåll framförts att
den föreläggs lämna uppgifter få ned betydandekan läggaatt attSom

förarbete kunna fullgöra uppgiftsskyldigheten och det äratt att
oskäligt uppgiftslämnaren Skall få bära dessa kostnader. harDetatt
bl.a. framförts det lämpligt domstol kunde befogen-att attvore ges
het lämpligheten i utfärdat föreläggande i Samband medprövaatt ett

prövning handling eller uppgift från förelägg-Skall undantasen om
andet.

förutsättasEnligt utredningen får det Skattemyndigheten inteatt
använder förelägganden i nödvändigt.utsträckningStörre än ärsom

betonas uppgif-Detta också i lagtexten det föreskrivsatt attgenom
skall av betydelse för kontroll deklarations- ochten vara av annan

uppgiftsskyldighet. varje enskilt fall Skall naturligtvis skatte-I
myndigheten föreläggande lämplig och nöd-överväga ärettom en
vändig ingripandeåtgärd. fråga tredjemanskontroller tordeI om mer
det såväl för Skattemyndigheten för tredje föredraattsom man vara

uppgifterna inhämtas revision. avvägning fårEn görasatt genom
från fall till fall. allmänhet betraktastorde dock föreläggandeI ett

mindre ingripande revision. Utredningen förutsätter iänsom en
likhet med såväl skatteflyktskommittén regeringen sesom prop.
1996/97:100 Skattemyndigheten487 SOU 1996:79, 78 atts. resp. s.
väljer hämta uppgifterin revision den förelagtsatt genom somom
invänder fullgörandet föreläggandet Skulle innebära betydandeatt av
arbete eller kostnader.

Kompletterande föreskrifter föreläggandeom

krävs särskilda för få föreläggaDet skäl Skattemyndigheten skallatt
andra näringsidkare lämna uppgifter stöd kap.med 3 50 §än att av a
LSK. Eftersom utredningen inte det lämpligt utvidgaär attattanser
den generella bestämmelsens tillämpningsområde i det avseendet,

det nödvändigt behålla de bestämmelser i i dagLSKär att Som ger
Skattemyndigheten befogenhet uppgifterinhämta frånatt personer

inte näringsidkare, jämför kap. 26 37 och 43 §§3är t.ex.som ,
LSK.

föreslagnaDen generella föreskriften rörande Skattemyn-ovan
dighetens befogenhet förelägga skattskyldige bördenänatt annan
i enlighet med gällande inskränkas intetill näringsidkarerätt om
särskilda skäl föreligger. Skäl förutsättningen för fåändraatt att
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generellamed stöd dennäringsidkareförelägga andra än avpersoner
före-därför särskiltbörföreskriften kan inte föreligga. Detanses

förelägga fy-särskilda skäl förfall det inte krävsskrivas i vilka att
dödsbonäringsverksamhet ochinte bedriversisk attperson som

uppgifter.lämna
sådana före-tillräckligtbedömning detEnligt utredningens är att

för utfört arbete harersättningkan utfärdas avseendelägganden som
och fordran däruppgiftertill näringsidkarebetalats räntasamtut om

endast fåförelägganden börden förelagda borgenär. Dessa ut-är
färdas för namngivna personer.

Övriga skattemyndighetens befogenhetberörbestämmelser som
inte omfat-kontrolluppgiftertredje lämnaförelägga attatt somman

enligt utredning-uppgiftsskyldigheten börobligatoriskadentas av
uppfattning slopas.ens

föreläg-generellautformningen denden föreslagnaMed avnu
omfatta löpan-med kap. 50 §gandeföreskriften bör den i likhet 3 a

tidsperiod liggerdock givetvis intede beskattningsår, änsom senare
utfärda föreläg-Bestämmelsenföreläggandets datum. rätt attom

in-löpande beskattningsåretuppgifter detlämnaganden att omom
delenanförde i denRegeringenfördes 1996/972100.prop.genom

inte framgickkap. 50 § LSKdet utformningen 3s. 486 att aavav
period.begränsats till avslutad Enkontrolluppgiftsskyldighetenatt

undanröjatillåtet dock fördetbestämmelse är atttogsattom
börbakgrund däravi det avseendet. Moteventuella tveksamheter

avseende förhållanden detföreläggaföreskriften rätten att omom
beskattningsåret kvarstå.löpande

intekontrolluppgiftsbestämmelsema i NLSKtillMed hänsyn att
till ledningskall lämnasomfatta uppgifterenbart kommer att som

rättshand-föreslår begreppetför taxering till utredningen attsamt att
inhämtaföreskriftenlagtexten,ling bort bör rätten attäventas omur

utred-Enligtbeskattningsåret omarbetas.det löpandeuppgifter om
med ledningdel utformasbestämmelsen iningen bör dennaäven av

första stycket; SFSrevisionsbestämmelsema jfr. kap. 8 § TL3
ocksåskattemyndighetendärförUtredningen föreslår1997:494. att
bety-uppgiftm.fl. lämnafår förelägga näringsidkare äratt avsom

uppgifts-finns fullgöraförutsättningardelse för kontroll attattav
för denenligt NLSKkan uppkommaskyldighet änantas annansom

föreläggasfårpersonkretsenföreläggs. Skäl utvidga attatt somsom
beskattningsåret har intelöpandekontrolluppgifter detlämna om

föreligga.ansetts
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l 2.2 ADB-registrering kontrollupp gifterav

m.m.

12.2.1 Bakgrund och gällande rätt

Enligt skatteregisterlagen 1980:343 får för vissa i lagen angivna
ändamål skatteregister föras med hjälp automatisk databehand-av
ling. Riksskatteverket förfogar centralt registeröver förs förett som
hela riket. Skattemyndigheten i respektive län förfogar över ett re-
gionalt skatteregister för just det länet. Respektive skattemyndighet
förfogar vidare uppgifter i det centralaöver registret hänförs tillsom
det länet.

Skatteregistret används vid beskattning för bl.a. samordnad regis-
terföring identifieringsuppgifter, revisions- och kontroll-av annan
verksamhet och taxering. Registren skall underlätta planeringen,
samordningen och uppföljningen revisions- och kontrollverksam-av
heten. detI centrala skatteregistret bl.a. uppgifter från kon-tas
trolluppgifter lämnats enligt LSK. Enligt 7 § 12 skatteregis-som
terlagen får i registret endast uppgifter från sådana kontroll-tas
uppgifter skall lämnas föregående föreläggande.utansom

Beträffande uppgifter från kontrolluppgifter har skattemyndig-
heten terminalåtkomst endast i den mån uppgiften hänför sig till
länet eller skattskyldiga beskattasrör i länet.som

Överväganden12.2.2 och förslag

Förslag: Uppgift från kontrolluppgift lämnats efter föreläg-som
gande utfärdat Riksskatteverket eller, efter verkets bemyndi-av
gande, skattemyndighet för namngivna fårav taspersoner
i det centrala skatteregistret. Detsamma föreslås gälla för uppgift

inhämtats revision enligt kap.3 8 § andra stycket TL,som genom
förutsatt uppgiften betydelse för kontrollatt är taxeringav av av

den revideras.änannan som

En målsättning vid bestämmelsernaöversynen i LSK rörav som
skyldighet lämna kontrolluppgifter föregående föreläggandeatt utan
har varit bort sådana bestämmelser kan betraktasatt ta obe-som som
hövliga. Om uppgifterna i kontrolluppgift inte behövs för regi-en
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strering skatteavdrag och inte heller används aktivt i skatte-av
myndighetens taxerings- och kontrollarbete har utredningen utgått

därförfrån bestämmelsen skall kunna bort. bl.a. utred-Det äratt tas
ningen föreslår flertalet de bestämmelser närings-röratt av som

skyldighet kontrolluppgift föregående före-idkares lämnaatt utan
läggande bör slopas. förutsättning härför dock kontroll-En är att
behovet kan tillgodoses på andra sätt.

Skatteförvaltningen kan jfrmed stöd 3 kap. 50 § LSKav a
kap. förberedande14 6 § NLSK använda förelägganden som en

införåtgärd allmän kontroll skattskyldiga.en av
Enligt utredningens uppfattning tillgodoser föreläggandeinstitutet

i vissa fall kontrollbehovet lika obligatorisk kontroll-bra som en
uppgiftsskyldighet. inhämtas föreläg-de uppgifter medFör att som

skallganden kunna handhas effektivt och alltför mycket admi-utan
nistrativt merarbete, bör de kunna hanteras och behandlas samma

Ävenandra kontrolluppgifter. sådana kontrolluppgifter börsätt som
därför kunna i det centrala skatteregistret.tas

Något behov kunna kontrolluppgifter isamtliga skat-att taav
teregistret föreläggandehämtas finns dock inte.som genom
Uppgifter inhämtas för kontroll viss angiven s.k.som personav
tredjemanskontroll behöver normalt inte hanteras med stöd av

andra fall, där det kan bli aktuellt hämta mängderADB. I att stora
uppgifter berör skattskyldiga flera olikai län, dock ADB-ärsom

förutsättning förhanteringen uppgifterna skall kunna hanterasatten
effektivt.

Utredningen föreslår därför uppgifter från kontrolluppgifteratt
hämtats föreberedande åtgärd för allmän kontrollsom som en en

skall kunna i det centrala skatteregistret. Effektivitetsskäl ochtas
integritetsskäl talar för urval vilka uppgifterlämpligt görsatt ett av

denna grund skall få i det centrala skatteregistret.på tassom
lämpligen lösas endast uppgifterDetta kan på så in-sätt att som

hämtas riktade kontroller avseende icke namngivnagenom personer
efter förelägganden efterutfärdade Riksskatteverket, eller verketsav
bemyndigande i fallet, skattemyndighet, fårdet enskilda itasen
registret. Utredningen föreslår sådan lösning. Med hänsyn tillen
integritetsaspekter bör skattemyndighetens terminalåtkomstm.m. -

likhet kontrolluppgifteri med uppgifter från andra begränsas till-
uppgifter hänför till skattskyldiga beskat-sig länet eller rörsom som

i länet. Syftet med den föreslagna ändringen i skatteregis-tas nu
terlagen i första hand inledningsvis påtalats skapa för-är attsom- -

för Skatteförvaltningen effektivt skall hanterautsättningar kunnaatt
uppgifter komma inhämtas riktade kontroller o.d.kan attsom genom
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Eftersom avsikten tredjemansrevisionsinstitutet och föreläg-är att
gandebestämmelsema skall ha räckvidd och hänsyn tillmedsamma

skatteförvaltningen bör välja den for uppgiftslämnama minstatt
betungande insamlingsmetoden, kan blidetnämntssom ovan- -
aktuellt inhämta uppgifter iaktuella tredjemansrevisionatt genom

förstället föreläggande. normalfallet torde det dockIettgenom
enklast inhämta den uppgifter blikan aktuellaatt typvara av som

vid bred riktad kontroll forelägganden. det fallFör atten genom
uppgifterna inhämtats tredjemansrevision bör det därför fin-genom

motsvarande möjlighet dem i det centrala skatteregistret.att tanas
Även i det fallet bör krävas Riksskatteverket,det ellerärattsenare
efter verkets bemyndigande i det enskilda fallet, skattemyndighet,en

beslutat revisionen for uppgifter från de granskade hand-attsom om
lingama skall få i registret. Utredningens förslag innebär änd-tas
ring skatteregisterlagen.7 § 12av
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Utlandstransaktioner13

Utlandsbetalningar13. 1

Kontrolluppgiftsskyldigheten13.1

Enligt gällande lydelse 3 kap. 50 § LSK skall kontrolluppgiftavnu
lämnas för fysiskden eller dödsbo förmedlat betal-som personav
ning till eller från Sverige, direkt eller indirekt, från respektive till
utländsk juridisk eller fysisk inte bosatt iärperson person som
Sverige. Kontrolluppgiften skall varje betalning överstigeravse som

Uppgiftsskyldighet föreligger för mindre betalningar75 000 kr. även
dessa delbetalningar överstigerutgörom av en summa som

000 kr.75
Skattemyndigheten i kontrollarbetet behov få tillgångHar attav

till uppgifter betalning juridisk dödsboänsomom annan person
gjort eller från utlandet kan Skattemyndigheten föreläggatill betal-
ningsförmedlaren lämna kontrolluppgift förmedlade belopp.att om

Skattemyndigheten medAlternativt kan stöd kap.3 16 TL göraav
framställan till Riksbanken den skall lämna uppgiftutatten om som

Skattemyndigheten förbehöver taxeringen.
Enligt lagen22 § Sveriges riksbank skall Riks-1988: 1385a om

banken lämna uppgiften föreligger Särskilda Skäldet inteut attom
underlåta lämna den.att ut

iRiksbanken har beslutat underlag för betalningsstatistikenatt
fr.o.m. Skall i identifierbart skick individ i1995 två år ochsparas per
sedan gallras.

Skatteförvaltningen har behov uppgifter betalningarav om Som
förmedlats för juridisk för betydligt längre tid tillbaka tvåänperson
år. Företrädare för skatteförvaltningen har till utredningen framfört
önskemål få inflytande hur uppgifterna avseende för-överattom
medlade belopp skall specificeras. Vilka uppgifter Riksbankensom
samlar för statistikändamål fastställs nämligen bankengenom av
utfärdade föreskrifter. Med anledning bör undersökashärav hur
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skatteförvaltningens behov få uppgifter betalningarav om som
förmedlats för juridiska bäst kan tillgodoses.personer

13.1 Uppgifter betalningar till eller frånom
utlandet lämnas till Riksbankensom

Enligt lagen22 § 1988:1385 Sveriges riksbank denär ut-om som
för valutatransaktion skyldig till Riksbanken lämna uppgiftatten

valutatransaktionen. Detsamma gäller den för räkning trans-om vars
aktionen utförs. Den skyldig till valutafönnedlaren bl.a.är attsenare
lämna identifieringsuppgiñer sig själv och betalningsmottagarenom

vad betalningen deAv föreskrifter Riksbankensamt ange avser. som
har utfärdat följer valutahandlare skall redovisa förmedlade betal-att
ningar överstiger kr.75 000 betalningsförmedlareAnnan skallsom
anmäla förmedlade betalningar överstiger 10 miljoner kr.som

Enligt uppgift från Riksbanken förmedlas varje år ungefär mil-2
joner betalningar till frånoch utlandet, 50 000 betalningarvarav ca

fysiska Varje månad sänder Riksbanken ungefärutavser personer.
7 000 påminnelser för få korrekta uppgifter till utlandsbetal-att
ningsstatistiken. Riksbankens statistikinsamling sker huvudsakligen

den s.k. BOK-rapporteringen. Bankerna lämnar två gångergenom
månad uppgifter till Riksbanken. Från förmedlare överförsstörreper

uppgifterna till Riksbanken via dataförbindelser.

Överväganden13.1.3 förslagoch

BetalningsförmedlaresFörslag: skyldighet lämna kontroll-att
uppgift förmedlade betalningar till frånoch utlandet utvidgasom
till omfatta förmedlingar för juridisk räkning.ävenatt persons

Utredningen det i kontrollhänseende värdefullt skatte-att är attanser
förvaltningen får tillgång till och möjlighet bearbeta uppgif-attges

förmedlade betalningar till och från landet för juridiskater om per-
räkning. Behovet uppgifterna tillställs skatteförvalt-attsoners av

ningen Riksbanken inte uppgifternaaccentueras attav numera sparar
längre två år.än
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behovbedömning kan skatteförvaltningensEnligt utredningens
tillgodoses olika alter-tillgång till uppgifterna på Ettfå sätt.attav
årligen till Riksskatteverketnativ Riksbanken åläggs över-är attatt
för statistikändamål. lös-sända uppgifter insamlats Ende annansom

Riksbankenden nuvarande ordningen bibehållsning är attatt men
insamlade uppgifterna i identifierbart skick iåläggs bevara deatt

fem efter transaktionsåret.år
framhållitFöreträdare för Riksbanken har till utredningen att en

uppgifterbankens skyldighet rutinmässigt lämnautvidgning attav
skulle urholka det gällande sekretesskyddettill skatteförvaltningen

inte oproblematiskt.och det uppgiftslämnande redan sker äratt som
uppgifter medhar vidare påtalats möjligheten lämnaDet att att ut

Riks-riksbankslagen provisorisk lösning. Enligtstöd 22 § ärav a en
därföruppluckring sekretesskyddet svårbanken ytterligareär en av

framhållits bankens statistiksystemförsvara. Slutligen har äratt att
basera verksamheti stark förändring varför det vanskligtär att annan

detpå systemet.
bibehålla detUtredningen det inte effektivtäratt att nuva-anser

uppgif-skatteförvaltningen dels inhämtarrande varigenomsystemet
uppgifter frånkontrolluppgifter, dels har begära fåvia utter att att

säkerställa Skattemyn-Riksbanken i det enskilda fallet. För attatt
i kontrollarbetetdigheten får tillgång till de uppgifter behövssom

bör uppgiftsskyldigheten följa bestämmelserna i LSK.av
Riksbanken skyldighet enligt LSKvalet mellan åläggaI attatt en

vidarebefordra de statistikuppgiñer samlatstill Riksskatteverket som
kontrolluppgiftsskyldig-eller utvidga betalningsförmedlamasatt

fönnedlingar förjuridiska räkninghet till omfatta ävenatt personers
föredra. Häri-i skattekontrollhänseende det alternativetär attsenare

tillämpningsföreskrifterRiksskatteverketkan styra,genom genom
form uppgifternadels vilka uppgifter skall lämnas dels i vilkensom

Skatteförvaltningens möjlighet kontrolleraskall lämnas. attatt upp-
också betyd-giftsskyldigheten fullgörs korrekt underlättaspå sättett

skatteförvalt-ligt. Alternativet Riksbanken årligen skall tillställaatt
uppgifter kritiseras den grundenningen insamlade kan dessutom

ochuppgifter Riksbanken för statistikändamåldessa samlasatt av
valutaregleringen iinte för skattekontroll. Visserligen användes

får Riksbankens roll skattekon-skattekontrollsyfte, numeramen
eftersomtrollområdet begränsad. Till saken hör också attanses

utfärda före-i riksbankslagen fårRiksbanken bemyndigandegenom
uppgifterskrifter beloppsgränser respektive vilken typ m.m.avom

Riksbanken därigenomskall lämnas i statistikhänseende, skullesom
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indirekt befogenhet bestämma kontrolluppgiftsskyldighetensattges
omfattning. sådanEn lösning inte acceptabel. Uppgiftsskyldig-är
heten enligt LSK bör därför riktas direkt till betalningsfönnedlama.

Bankföreträdare har till utredningen framfört det i admini-att
strativt och kostnadshänseende önskvärt uppgifter skallär att samma
kunna lämnas till skatteförvaltningen och Riksbanken. Företrädare
för skatteförvaltningen har framfört önskemål det i kontroll-attom
hänseende föredra den nuvarande beloppsgränsenattvore om om

000 kr kunde75 sänkas.
uppgifterDe i dag lämnas i enlighet med bestämmelserna isom

kap.3 50 § LSK i allt väsentligt med de uppgifteröverensstämmer
lämnas till Riksbanken. Enligt utredningens uppfattning börsom

med hänsyn till uppgiftslämnamas behov inte åsamkas alltförattav
betungande administrativa rutiner eftersträvas uppgifteratt samma
lämnas till skatteförvaltningen till Riksbanken. Eftersom Riks-som
banken, själv får bestämma bl.a. beloppsgränsennämnts, detärsom
önskvärt Riksbanken samråder med Riksskatteverket och berördaatt
uppgiftslämnare ändra beloppsgränsen. Medöverväger attom man
hänsyn till uppgiftslämnamas intresse utredningen belopps-attanser

enligt börLSK ligga kvargränsen på den nuvarande nivån om
kr.75 000 Utredningen förutsätter vidare Riksbanken och Riks-att

skatteverket söker uppnå vilka uppgifter skall läm-samsyn om som
nas.

Från uppgiftslämnarhåll har framförts utvidgningatt en av upp-
giftsskyldigheten till omfatta förmedling för juridisk räk-att persons
ning skulle medföra betydande merkostnader, bl.a. grund skyl-av
digheten tillställa den kontrolluppgift lämnats för meddela-att som
nde innehållet i lämnad kontrolluppgift.om

Enligt utredningen saknas anledning utsträcka denatt senare upp-
giftsskyldigheten till omfatta dessa kontrolluppgifter. Eftersomatt
fråga i princip uppgifter förmedlama redanär läm-om samma som

till Riksbanken torde inte merkostnaden lämna motsvarandeattnar
uppgifter till Riksskatteverket bli alltför betungande för betalnings-
förmedlama.

Utredningens förslag medför bestämmelsen kontrollupp-att om
gifter betalning till och från utlandet utvidgas till omfattaattom

förmedlingarockså för juridisk räkning.persons
Bestämmelsen bör vidare tydliggöras så det framgår kon-att att

trolluppgift skall lämnas i de fall förmedlingenäven sker till kon-ett
i utlandet tillhör i Sverige bosatt Regeln i 22 §to som en person. a

riksbankslagen bör dock alltjämt kvarstå eftersom det i kontrollhän-
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inhämtakunnaSkattemyndighetenförintresseseende kan attvara av
i andraellerkoncemföretagmellannettninguppgifter s.k.bl.a. om

sigföretagsvensktnettning görMedsammanhang. att ettt.ex.avses
företagetfordrankvitta skuldenskuldfri från motatt engenomen

Riks-tillRapporteringsskyldighetenföretag.utländskhar på ett
nettningstransak-Eftersoms.k. nettningar.omfattarbanken även

kon-de intebetalningar omfattasnågraintetionerna avgenererar
trolluppgiftsskyldigheten i LSK.

förUppgiftsskyldighet13.2 personer
utlandetibosatta

gällandeBakgrund och rätt13.2.1

till led-lämnasbestämmelserna i LSKenligtlämnasUppgifter som
Uppgifter1990:324taxeringslagenenligtför taxeringning m.m.

själv lämnasuppgiftslämnarenandrataxeringförtill ledning änav
LSK.§jfr. med kap. 1 § I3kontrolluppgifter kap. lli form av

kontrolluppgifts-bestämmelsernatillämpningenpraktiskaden omav
det för-tillsystematiken i LSKtillmed hänsynskyldighet har, samt

kontrolluppgift i vissaföljerLSKkap. 63 §det 3hållandet attatt av
skatterättsligtmedförfall skall lämnassärskilt angivna personer

kontrolluppgiftlämnaskyldighetutlandet,hemvist i attansetts att
ersättning e.dyl.föreligger ärendastenligt LSK mottagaren avom

bestämmelsernaenligtlandet, dvs. hanskattskyldig ioinskränkt om
landet. Fysiskibosattkommunalskattelageni §53 är att somanses

i lagenbestämmelsernautomlands enligtbosatt ärärperson som
SINKutomlands bosattaförinkomstskattsärskild1991:586 om

ersättninghar betalatinkomster. Denskattskyldig för vissa utsom
särskildskattskyldig förmotsvarande till någoneller ärsom

kontrolluppgift pånämnda lag lämnaskall enligt 18 §inkomstskatt
källskatt. Ettinkomstskattensärskildaersättning. ärutbetald Den en

stöd bestäm-medkontrolluppgifter lämnasskälen till att avav
möjlighetskall haSkattemyndighetenmelserna i SINK attär att

be-skattskyldige skallsig denefterhand visaridet atttaxera om
sigdet visari landet. Omskattskyldig häroinskränkttraktas attsom

landet kan skatte-skattskyldig här ioinskränktskattskyldigeden är
identifiera skatte-kontrolluppgiñenstödmedmyndigheten av
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beloppet och kreditera den skattskyldige den avdragna skatten som
preliminär skatt.

Riksskatteverket får med stöd kap.3 63 § LSK föreskrivaav om
skyldighet lämna kontrolluppgift för den till inågon utlandetatt som
utbetalat belopp eller lämnat förmån skulle föranlettha skyldig-som
het lämna kontrolluppgift den utgivits till i Sve-att mottagareom en
rige. paragrafens andraI stycke bestämmelserna i kap.3attanges
22-26 skall gälla§§ i fråga uppgifter fysiskaäven om som avser

bosatta utomlands, dvs. i fråga inkomst- ochärpersoner som om
utgiftsränta.

I RSFS har Riksskatteverket1992:4 föreskrivit kontroll-att
uppgift skall lämnas för vissa betalningar till ityper mottagareav
främst de nordiska länderna ytterligare några andra länder. En-samt
ligt RSFS 1992:4 gäller den föreskrivnaRSV uppgiftsskyldig-av
heten endast skyldighet lämna kontrolluppgift inte föl-redanattom
jer bestämmelserna i LSK eller SINK.av

de fallI någon i Sverige betalar ersättning till fysiskut person
inte vistas i landet har utbetalaren således ställning tillatt tasom om

enligt bestämmelserna i kommunalskattelagen be-är attpersonen
trakta bosatt i landet eller han skattskyldig till särskildärsom om
inkomstskatt eller skyldighet lämna kontrolluppgift ändåattom
föreligger enligt de Riksskatteverket utfärdade föreskrifterna.av

Uppgiftsskyldighetema skiljer isig den meningen de tvåatt
förstnämnda syftar till täcka behovet uppgifter skall läm-att av som

för taxering oinskränkt respektive inskränkt skattskyldiga härnas av
i landet för beskattning enligt medan den sistnämndaSINK,samt
har till ändamål fånga utbetalningar inte skatteplik-äratt upp som
tiga i landet, grund ömsesidigt avtal medt.ex. ettmen som av an-

land skall tillhandahållas vederbörande myndighet i det landet.nat
Ytterligare form uppgiftsskyldighet föreligger avseende så-en av

dana inkomster inte oinskränkt skattskyldig förärmottagarensom
här i landet. Enligt lagen3 § 1959:551 beräkning pensions-om av
grundande inkomst enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom
skall arbetsgivare i ordning gäller för kontrolluppgiftersamma som
lämna särskild uppgift avseende inkomst anställning för vilkenav
svensk lagstiftning social trygghet skall gälla.om

Uppgiftsskyldighet enligt kap.3 63 kan användas också i de§
fall då det råder tveksamhet viss inkomst skall beskattas härom en
i landet eller inte. Hittills har Riksskatteverket dock uteslutande an-

sin befogenhet föreskriva skyldighet lämna kontroll-vänt att attom
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särskildaomfattasde fall uppgifternauppgift enbart i överens-av
andra länder.uppgiftslämnande tillautomatisktkommelser om

kanför utfört arbeteersättningi Sverige betalatnågonOm ut
föreligga någonkontrolluppgift sålundaskyldighet lämnaatt av

oinskränkt eller in-angivna grunder. Omnedan ärmottagaren
kommu-bestämmelserna ienligtskattskyldig för inkomstenskränkt

bestämmelsernakontrolluppgift enligtlämnasnalskattelagen skall
tillskattskyldigutomlands ochbosatti OmLSK. ärmottagaren

enligt bestäm-kontrolluppgift lämnasskallinkomstskattsärskild
och in-utomlandsbosattmelserna i SINK. Om ärmottagaren

beräk-beaktas vidsocialförsäkringskonvention skallenligtkomsten
uppgift lämnasskall särskildpensionsgrundande inkomstning av

pensionsgrundande in-lag beräkningbestämmelserna ienligt avom
Även uppgift inte skallsärskildkontrolluppgift ellerkomst. om

situationemaangivnaunder punkterna 1-3delämnas enligt någon av
stödRiksskatteverket medkontrolluppgift ändå lämnasskall avom

kontrolluppgift skallföreskrivitharbestämmelsen i kap. 63 §3 att
lämnas.

överväganden förslagoch13.2.2

för inkomst-skall lämnasKontrolluppgift enligt NLSKFörslag:
tjänsthänföra till intäktoch ersättningar ärränta att avsomm.m.

landet eller inte.bosatt iäroavsett mottagarenom

tillutbetalningarkontrolluppgifterSkyldigheten lämnaatt m.m.om
svenskainternai Sverige enligtinte bosattaantas varasompersoner

lagstiftning-flera ställen ipåtalats påSkatteregler regleras som ovan
Överskådligheten förbättrasskulle kunnai regelsystemet genomen.

och i NLSK.bestämmelserna förs tasatt samman
bedömningenbör beaktasaspektEn är att av om ensomannan

landetiskall bosatthänseendeskatterättsligti varaansesperson
Avgörandet ifallet.enskildai deteller inte, kan svår göraattvara

och inteSkattemyndighetenhand liggabör i förstasådana frågor
uppgiftsläm-i sakensnaturligtvisutbetalaren. liggerDet natur att

uppgiftenställning till den ärändå har attatt ta avsersomomnaren
skatte-bedömaeftersom han måstei landetbetrakta bosatt omsom

uppgiftsskyldighetenutbetalningen. Genompåavdrag skall göras att
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beroende skyldighetenär skatteavdrag kan skatte-göraattav
myndigheten därigenom kontrollera utbetalaren fullgjort sinom
skyldighet skatteavdrag.göraatt

Enligt kap3 63 skall§ kontrolluppgift enligt reglerna i kap.3
22-26 lämnas för bosatta utomlands,även härigenompersoner
omfattas också uppgifter utgiftsränta den utvidgadeom av upp-
giftsskyldigheten. kontrollhänseendeI torde uppgifter utgifts-om

mindre intresse.ränta Uppgifter utgiftsräntor intevara av om synes
heller ha nämnvärd betydelse för Sveriges informationsutbyte med
andra länder inom skattekontrollområdet. Uppgifter skulder ochom
utgiftsräntor kan därför undantas från den utvidgade uppgiftsskyl-
digheten.

Utredningen föreslår uppgiftsskyldigheten enligt LSK böratt ut-
vidgas till gälla för samtliga ersättningar, förmåneratt m.m. som
objektivt hänföra till intäkt tjänstär se kap.sett 5 1 §att NLSK,av

bosatt eller inte i landet.oavsett ärmottagaren Upp-attom anse som
giftsskyldigheten för inkomsträntor bör kvarstå.

Vad gäller utdelning till fysisk inte bosatt i landetärperson som
vilken kupongskatt skall innehållas enligt bestämmelserna i ku-

pongskattelagen 1970:624 skall bl.a. Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolag och förvaltare innehålla kupongskatt och till skatte-
myndigheten lämna uppgift utdelningen. Kupongskattelagensom
bestämmelser för närvarande föremål förär Kupong-Översyn av
skattelagsutredningen dir. 1996:76. Utredningen föreslår därför
ingen utvidgning uppgiftsskyldigheten enligt LSK avseende deav
uppgifter VPC och förvaltare skall lämna enligt 7-12 §§ ku-som
pongskattelagen. Behovet eventuell utvidgning uppgifts-av en av
skyldigheten i för dessaNLSK utdelningar får undersökas i Ku-
pongskattelagsutredningens fortsatta arbete.

Uppgiftsskyldigheten för utdelning från andra aktiebolag än av-
stämningsbolag s.k. kupongbolag behandlas i avsnitt 10.

konsekvensI med uppgiftsskyldigheten för inkomsträntoratt
och sådana ersättningar hänföra till intäkt tjänstär attm.m. som av
enligt NLSK skall gälla oberoende skatterättsligamottagarensav
hemvist, kan kap.3 63 § LSK slopas och kontrolluppgiftsskyl-
digheten enligt bestämmelserna i SINK flyttas till NLSK. Härige-

kan den i lag3 § beräkningäven pensionsgrundandenom om av
inkomst föreskrivna skyldigheten lämna särskild uppgift slopasatt
och också den den utvidgade kontrolluppgiftsskyldig-ersättas av
heten.
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Utländsk betalningsmottagares13.3

skatteregisternummer

Bakgrund och gällande13.3.l rätt

Riksskatteverket i hemställan till Finansdepartementet denhar 17en
föreslagit uppgiftsskyldigheten enligt1995 Fi95/1809 attmars

utvidgas till omfatta betalningsmottagarens skatteregister-LSK att
i det land där han hemmahörande eller bosattär samtnummer nam-

detta Bakgrunden till Riksskatteverkets hemställanland. är attnet
inte föreligger skyl-det enligt gällande bestämmelser i LSK någon

dighet för uppgiftslämnaren på kontrolluppgift utländsktatt ange
skatteregistemummer för betalningsmottagaren. Framställan har re-
missbehandlats har inte lett fram till någon lagstiftningsåtgärd.men

kap. följer i varje kontrolluppgift skall3 § LSKAv 57 att anges
eller organisationsnum-och postadress samtnamn personnummer

för uppgiftsskyldige uppgiftensåväl den den Omsom avser.mer
föreller organisationsnummer inte kan denangespersonnummer

uppgiften skall enligt kap. § andra stycket i stället dennes3 57avser
födelsetid kontrolluppgiften.redovisas

rekommendationerOECD:s13 .2.3

Identifi-användningen skatteregistemummerFrågan Taxom av
inom förcation Number har sedan tid diskuteratsen ramen samar-

fastställd denbetet i Rådet har i rekommendationOECD. 13en
konstaterat föreligger behov1996 C9729 det attatt ettmars av

förbättra det internationella skatteinformationsutbytet för undvikaatt
därför medlemssta-skatteundandragande. OECD rekommenderar

införa skyldighet utländskt skatteregistemum-terna att atten ange
vid utlandsbetalningar.mer

non-resident recipients of incomeMembers should encourage
Identification Numberdisclose their residence Taxto country

this disclosureMembers should consider makingTIN.
for of incomemandatory. When mandatory the recipent

of income,disclose his residence theTINto country to payer
mandatory requirement for thethere should be to passa payer

of thethe the administrationTIN country.to tax source
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Riksskatteverkets13 förslag

Enligt Riksskatteverkets förslag bör i nuvarande 3 kap. 57 § LSK
dels bestämmelse föreskriver den kontrollupp-tas atten som om
giften bosatt eller hemmahörande i utlandet skall skattere-äravser
gistemummer eller motsvarande i bosättnings- eller hemviststaten
liksom på denna dels det föreskrivsnamnet stat att attanges, rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall kunna med-

undantag från skyldigheten skatteregistemummer ellerattge uppge
motsvarande. Riksskatteverket förutsätter vidare det skall ankom-att

på verket föreskriva vad beträffande viss skallatt statma som avses
med skatteregistemummer eller motsvarande och vilka uppgifter

skall lämnas saknar någon form skatteregis-när statsom en av
eller dessa inte offentliga eller tillgängliga för denternummer är

skattskyldige.
praktiska skäl förordarAv Riksskatteverket övergångs-att en

period två skallår gälla beträffande skyldigheten skatte-att ange
registemummer för avtalsförhållanden har inletts före den före-som
slagna bestämmelsens ikraftträdande. Verket föreslår uppgifts-att
lämnama efter utgången övergångsperioden fåskall söka dispensav
med stöd nämnd bestämmelse.av ovan

framställan framhållerI bl.a.RSV följande till stöd för behovet
utvidga uppgiftsskyldigheten till omfatta utländskatt ävenattav

betalningsmottagares skatteregistemummer.

Sverige har avtal informationsutbyte med antalett stortom
Sådant informationsutbyte kan ske på begäran,stater. spon-

eller automatiskt. Föreliggande förslag syftar i förstatant
hand till effektivisera den information lämnasatt auto-som
matiskt.

deEtt praktiska problemen med utländsk informa-störstaav
tion identifiera den uppgiften skapaär Föratt attsom avser.
möjligheter till maskinell identifiering föreslår RSV atten
LSK ändras så skyldighet inträder utländsktatt atten ange
skatteregistemummer svenska kontrolluppgifter som avser
utlänningar. Avsikten Sverige med andra skallär att stater
kunna avtala motsvarande få kontrolluppgifteratt sättom
med svenska personnummer.

Skyldigheten skatteregistemummer föreslås bliatt ange ge-
nerell och alltså oberoende den uppgiftenav om som avser
bor i avtalsland eller inte. Sannolikt innebär detta mindreett
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praktiska problem för uppgiftslämnaren ha olika rutinerän att
beroende den uppgiften bosatt. Förär att un-var avser

ocksåderlätta den maskinella hanteringen föreslår verket att
enhetliga landskoder skall användas.

Syftet med eller organisationsnummer är attatt ange person-
säkerställa identifieringen den uppgiften iattavser,av som

maski-görligaste undvika förväxling underlättamån samt att
kontrolluppgifter.nell avstämning av

förhållanden blir identi-Vad gäller internationella naturligen
fieringsproblemen därför angelägenDetän större. är en upp-
gift för Sverige verka för uppgiftslämnandetatt att staterna

snabb ochemellan utformat på möjliggörär sättett som en
identifiering den skattskyldige i densäker maskinell mot-av

tagande underlätta sådana överenskommelserFör attstaten.
lagstiftningenden svenska interna utformas så kon-bör att

innehåller uppgift dettrolluppgifter för utlänningar ut-om
ländska skatteregistemumret.

Remissutfallet

Vid remissbehandlingen avvisade flertalet remissinstanser Riksskat-
ochteverkets förslag. grundläggande behovet förbättratDet ettav

effektivare information förslaget kritise-utbyte ifrågasattes inte,av
huvudsakrades andra skäl. Remissinstansemas kritik kan i sam-av

manfattas enligt följande.
Sverige bör inte ensidigt fram med lösningar. Avegna-

principiella och skäl den internationellatekniska bör avvaktaman
utvecklingen och Standardisering området.en

tillförslaget genomförs bör uppgiftsskyldigheten inskränkasOm-
de fall kontrollupp-där Sverige slutit särskilda avtal utbyte avom
gifter.

otillräcklig.föreslagna övergångstiden tvåDen RSV ärav om-
skall kontrollera skatte-framgår inte hur kunnaDet rättattman-

registemummer anges.
Integritetsaspektema belysas.måste-

kostsamt och betungande för uppgiftslämnama samlaDet är att-
informationen.
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Det tekniskt svårt ADB-systemen till utländskaär att anpassa--
skatteregistemummer.

Övervägandenl3.3.4 och förslag

Förslag: skyldig lämna förDen kontrolluppgift utbe-är attsom
talad ersättning hänföra till intäkt tjänst ellerär attm.m. som av
till utbetalad eller gottskriven skall, bosattränta ärmottagarenom
i utlandet, utländska skatteregistemummer ellermottagarensange
motsvarande i uppgiften.

fråga identifieringsuppgifterI den skattskyldige kontroll-om av som
uppgiften föreslår utredningen kontrolluppgift skall in-attavser, en
nehålla de uppgifter behövs för identifiera den uppgiftsskyl-attsom
dige kap. dvs. uppgifter11 6 § NLSK, postadress samtom namn,

eller organisationsnummer jfr kap3 57 § LSK.person- m.m.
Införandet skyldighet i kontrolluppgift utländsktattav en en ange

skatteregistemummer betydelse i två avseenden, dels för denär av
interna kontrollen, dels för öka möjligheten få motsvarandeatt att
uppgifter från andra länder.

Vad den interna kontrollen kan hävdas krav påatt ett attavser om
utländskt skatteregistemummer och i konsekvens därav ävenange

skyldighet för den enskilde till den uppgiftsskyldige sittatten uppge
registemummer införs, får det till följd uppgiftslämnama medatt

säkerhet i dag kan skatteavdrag skall ellerstörre än avgöra görasom
inte utbetalning. och för sig skall det inteIgöras avgö-en vara

Årande för bedömningen skattskyldigheten. andra sidan skulleav
frånvaron skatteregistemummer kunna incitamentutgöraett ettav
för Skattemyndigheten undersöka eventuellanärmareatt personens
skattskyldighet i Sverige.

Får skatteförvaltningen tillgång till den skattskyldiges utländska
skatteregistemummer skulle vidare informations- och handräck-
ningsåtgärder i andra länder kunna genomföras betydligt enklare, till

för såväl Skattemyndigheten den enskilde.gagn som
Företrädare för Riksskatteverket har till utredningen framfört att

införandet skyldighet utländskt skatteregistemummerattav en ange
skulle medföra Sverige skulle kunna pådrivande iatt änvara mer
frågan inom Enligt utredningensOECD. uppfattning bör fästas stor
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Införandetrekommendationer.sinauttalat ivad OECDvikt vid av
förut-skatteregistemummerutländska ärskyldighet att enangeen
inomeffektivtskall fungerainformationsutbytetförsättning att
fort-uppfattningutredningensenligtSverige bör ävenochOECD

avseendet.i detpådrivandesättningsvis agera
enligtremissbehandlingen harunderframfördeskritikDen som

skyldighetervad vilkaoch då främstviss bärkraftutredningen avser
påbörjadekompletteraefterhandihauppgiftslämnama bör att en-

uppgifter.medgagemang nya
hänseende inteprincipielltdet idockUtredningen attanser

bosatti utlandetintegritetskränkandeskulle att per-enavmervara
identifieringsuppgifter, krävadenne lämnar änkräva attattson

Sverige bosattför iuppgiftermotsvarande person.en
identi-korrektenskilde intedenBeträffande risken för att anger

uppgiftslämnaren,tillanmälsinterespektive ändringarfikation att
in-torde haberörsdeflertalet egetkan anföras att personer somav

korrektae.dyl.pensionsutbetalarentill banken,atttresse angeav
långtgå-relativtredan i dagm.fl. har dessutomBankeruppgifter.

föridentitetkontrolleraskyldigheterende att somen personm.m.
tillomständligtalltfördärför intekankonto. attDetöppnar ett anses

skatteregistemum-utländsktefterfrågarutinfogadessa rutiner atten
mer.

till vad Riks-med hänsynochanförtsbakgrund vadMot ovanav
in-angående behovetframställananför i sinskatteverket i övrigt att

kontroll-lämnadeiskatteregistemummerskyldighetföra att angeen
Medinföras.skyldighet börsådanutredningenuppgifter att enanser

remissbehand-framfördes undersynpunktertill debl.a.hänsyn som
i någramodifierasförslagRiksskatteverketsdocklingen bör

avseenden.
uppgiftsskyldighet in-omedelbarskulleförslagverketsEnligt en

föreslårpågåenderedanför konton Förföras engagemangm.m.nya
kontobeträffande visstSkulleövergångsperiod två år.verket en
dennafram inomkunnauppgifterna inteskattskyldigvisseller tas

fråndispensansökafåuppgiftslämnarenenligt förslagettid skall om
bestämmelsen.

remissinstansemaframförde någraremissbehandlingenUnder av
för-kunde visauppgiftsskyldigeräcka dendet borde attatt manatt

uppgifter.nödvändigafåsökt att
Riksskatte-medi enlighetböruppfattningutredningensEnligt

gällaidentifikationsnummerskyldighetenförslagverkets att ange
naturligt-ikraftträdandet,eftersamtliga kontonför öppnassomm.m.
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vis under förutsättning den skattskyldige har utländskt skatte-att ett
registemummer eller motsvarande. Vad gäller pågående engage-

bör i enlighet med Riksskatteverkets förslag i första handmang an-
komma den kontrolluppgiftsskyldige komplettera kontroll-att
uppgiften med skatteregistemummer.

Om den enskilde i strid med bestämmelsen i kap.12 4 § NLSK-
lämna föreskriven uppgiftvägrar till den kontrolluppgiftsskyldige-

avseende såväl pågående engagemang skall detta förhål-nytt som
lande anmälas till Skattemyndigheten, 12 kap. tredje4 § stycketse
NLSK. Det således tillräckligt den uppgiftsskyldigeär försöktatt
förmå den enskilde lämna erforderliga uppgifter. får förut-Detatt

det ligger i uppgiftslämnamassättas intresse få aktuellaatt att
uppgifter. kanDet därför Skattemyndigheten inte i alltförantas att
många fall kommer behöva förelägga den enskilde deatt att ge
uppgifter uppgiftslämnama misslyckats med införskaffa.attsom

Den uppgiftsskyldige kan inte hållas ansvarig den enskildeom
felaktigt Eftersom uppgiften lämnas under straffan-uppger nummer.

jfr första7 § stycket skattebrottslagen1 1971:69 får förut-svar
den enskilde korrektsättas till den kontrollupp-att anger nummer

giftsskyldige.
Den föreslagna uppgiftsskyldigheten medför onekligen ettnu

merarbete för uppgiftslämnama. Utredningen dock det all-attanser
behov få dessa uppgiftermännas bör i förgrunden.att sättasav

börDet uppdras Riksskatteverketåt tillämpningsfö-att genom
reskrifter föreskriva vad beträffande viss skall medstatsom avses
skatteregistemummer eller motsvarande och vilka uppgifter som
skall lämnas saknar någon form skatteregistemummernär staten av
eller dessa inte offentliga eller inte tillgängliga förär den skattskyl-
dige.
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Besked14 kontrolluppgifts-om

skyldighetens omfattning m.m.

Bakgrund14.1 och gällande rätt

Beslut förelägganden enligt bestämmelserna i fårLSK inte över-om
klagas. kan den föreläggsDäremot lämna kontrolluppgiftattsom an-
söka i allmän förvaltningsdomstol uppgift eller handling skallattom
undantas från föreläggandet kap.3 3 § LSK. Därvid skall bestäm-
melserna i kap.3 tillämpas.13-14 §§ TLc

Enligt kap.3 skall från föreläggande12 § TL undantas handling
inte får i beslag enligt 27 kap. 2 rättegångsbalken§tas samtsom an-

handling med betydande skyddsintresse handlingens in-ettnan om
nehåll grundpå särskilda skäl inte bör komma till någonav annans
kännedom. I det fallet gäller skyddsintresset skallattsenare vara

handlingens betydelse för kontrollen.större Vadän sägssom om
handling gäller i tillämpliga delar också föreläggande lämnaatt upp-
gift. kap. bAv 3 14 § andra stycket följerTL enskildatt som anser

uppgift inte omfattas kontrollen kan få den fråganatt även prö-en av
vad i ordning begäran undantagande.samma som en om

förelagtsDen lämna kontrolluppgift kan således begäraattsom
uppgiften skall undantas olika grunder: uppgiftenatt ärtre om
sådan karaktär den omfattas bestämmelserna i kap.27 2 §attav av

rättegångsbalken. uppgiftens skyddsintresse dessär större änom
betydelse för kontrollen. begärd uppgift inte omfattas kon-om av
trollen. finns däremotDet ingen möjlighet for enskild begäraatten

uppgifter honom inte skall lämnas efter föreläggande riktadatt om
mot annan.

Lagligheten i föreläggande kan föremålbli för prövningävenett
domstol i samband med utdömande vite Skattemyndighe-av av om

förenat föreläggande med vite och den förelagts inteten ett som
efterkommit föreläggandet.

Eftersom bestämmelserna undantagande från föreläggandeom
enbart omfattar kontrolluppgifter skall lämnas först efter före-som
läggande, torde uppgiftslämnare inte kunna få till stånd rättsligen en
prövning uppgiftsskyldighetens omfattning underlåtaattav genom
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lämna sådan kontrolluppgift kan omfattas den obligato-att som av
riska uppgiñsskyldigheten och därefter låta föreläggassig fullgö-att

uppgiftsskyldigheten. de fallenI prövning kontroll-ra synes en av
uppgiñsskyldighetens omfattning enbart kunna komma under pröv-
ning i domstol Skattemyndigheten ansöker utdömandeattgenom om

vite.av
Till utredningen har framförts det önskvärt det införsäratt att en

möjlighet för eventuell uppgiftsskyldig få överklagbart be-att etten
sked från Skattemyndigheten det gäller räckvidden skyldig-när av
heten lämna sådana kontrolluppgifter skall lämnas före-att utansom
gående föreläggande.

Enligt gällande fastställer Riksskatteverket vilka uppgifterrätt
skall ingå i kontrolluppgiften fastställa formulär förattsom genom

kontrolluppgift. Riksskatteverket får vidare besluta medgeattom
kontrolluppgift får lämnas i ordning på blankett enligtatt änannan

fastställt formulär.
förhållandetDet Riksskatteverket enligt förordningen3 §att

1982:668 statliga myndigheters inhämtande uppgifter frånom av
näringsidkare har samråda med organisation eller kanatt annan som

företräda de näringsidkare skall lämna uppgifterna innananses som
beslut formulär till blankett medför frågortas ett nytt attom om
kontrolluppgiftemas utformning kan bli belysta, säkerställermen
inte nödvändigtvis kontrolluppgiñens utformning ochatt samsyn om
i praktiken kontrolluppgiftsskyldighetens omfattning uppnås.

beslutEtt Riksskatteverket i fråga i vilken ordningav om en en-
skild uppgiftslämnare får lämna kontrolluppgifter betraktaär att som

förvaltningsbeslut innefattar myndighetsutövningett motsom en-
skild med enskild i förvaltningsrättslig mening inte baraavses en-
skilda individer också företag och andra privaträttsliga subjekt.utan

aktuellt hänseendeI kan myndighetsutövningen också komma att
riktas offentligrättsliga subjekt.mot

beslutDe Riksskatteverket angående uppgiftsskyldighetenav
fattas fastställandet formulär för blankett för kontroll-som genom av

uppgift får innefatta både form verkställighet vadanses en av av
föreskrivs i lagen och beslut med rättsverkningar for denettsom en-

skilde, under förutsättning verket stöd sin föreskrivnings-medatt av
bestämmer vissa uppgifter skall redovisas i kontrolluppgiften.rätt att

Det kan hävdas Riksskatteverkets beslut i detatt även senare avseen-
det har inslag myndighetsutövning.av

Enligt utredningens uppfattning kan det inte tillfredsställ-anses
ande finnsdet inte någon möjlighet få lagligheten iatt att ettannan
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ställningstagande från Riksskatteverkets sida angående kontrollupp-
giftsskyldighetens räckvidd prövad i utdömandeän en process om

vite.av
Enligt utredningens förslag kommer vissaNLSK i avseenden att

inslag ramlagstiftning, bl.a. i den meningen detaljföre-attges av
skrifter i utsträckning tidigare skall bestämmas till-större än genom
lämpningsföreskrifter. Enligt uppfattningutredningens accentueras
härigenom behovet kunna få kontrolluppgiftsskyldighetensattav
räckvidd fastställd överklagbart beslut.ettgenom

överväganden14.2 och förslag

Utredningen föreslår det i införs förFörslag: NLSK rättatt en
den kan skyldig lämna kontrolluppgift hosantas att attsom vara
Riksskatteverket begära besked kontrolluppgiftsskyldighetensom
räckvidd. Riksskatteverkets besked skall kunna överklagas till all-

förvaltningsdomstol.män

14.2. Allmänna utgångspunkter1

Behovet kunna få till stånd formnågon rättslig prövningattav av
beslut kontrolluppgifter torde, i de fall skattemyndig-utöverav om

heten fattat beslut föreläggande, huvudsakligen aktualiseras närom
tveksamhet iråder något avseenden: nämligen huruvidatre ut-av en
betalning eller rättshandling huvud omfattas kontroll-över taget av
uppgiftsskyldigheten, har lämna kontrolluppgiftatt samtvem som
vilka uppgifter skall lämnas i kontrolluppgiften.som

Vad gäller frågan behovet få till stånd prövningattom av en av
utbetalning e.dyl. huvud omfattas den obliga-över tagetom en av

toriska kontrolluppgiftsskyldigheten, ersättning ärt.ex. attom en
hänföra till intäkt tjänst jfr i utredningenskap. § förslag5 1av
eller utbetalning kan följande anföras.utgör ränta,om en

Frågeställningar slag får i första handnämntav nyss anses upp-
komna grund oklarheter det materiellai rättsläget. Sådanaav
oklarheter har inte sin upprinnelse i och det kan därför hävdasLSK

de bör lösas inom för traditionell rättsskipningatt samtramen ge-
utnyttjande möjligheterna förhandsbeskedansökaattnom av om

enligt bl.a. enligt lagen förhandsbesked i1951:442 taxerings-om
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frågor. Utredningen har också uppmärksammat Skatteflyktskom-att
Översynmittén i betänkandet skatteflyktslagen SOU 1996:44av

föreslagit det allmänna Riksskatteverket skall kunnaatt genom
initiera förhandsbeskedsprövningar. Regeringen föreslår i prop.
1997/98:65 försådan Riksskatteverket skall införas. Ge-rättatt en
nomförs förslaget torde oklarheter i den materiella snabbarerätten

i dag kunna få sin lösning.än
Problemet dock den uppgiftsskyldig inte iär är äratt partsom

taxeringsärendet och i princip saknar möjlighet initiera för-att en
handsbeskedsprövning. Enligt utredningens uppfattning borde därför

uppgiftslämnare kunna få till stånd prövning denäven en en av
materiella innebörd det betydelse för bedömningenrättens ärom av

dennes skyldighet lämna kontrolluppgift. detta sammanhangIattav
bör enligt uppbördslagen kunde44 § 1953:272, skatte-nämnas att
myndigheten lämna besked bl.a. skyldigheten skatteav-göraattom
drag. Med hänsyn till frågan skyldigheten skatteav-göraatt attom
drag i vissa fall har gjorts beroende skyldighet lämnaattomav
kontrolluppgift enligt LSK föreligger, kunde uppgiftslämnareen ge-

begära besked enligt uppbördslagen indirekt få44 § tillattnom
stånd prövningar materiell karaktär jfr Regeringsrättens avgöran-av
de i1997-06-27 mål 2706-1996. Någon bestämmelse med mot-nr
svarande innehåll har inte tagits i skattebetalningslagen.

Som inledningsvis påtalats kan behovet rättslig prövningav en
aktualiseras i andra fall materiellai frågor, vissäven än t.ex. om en

har kontrolluppgiftlämna eller i frågan Riksskattever-attperson om
ket haft stöd i lag för föreskriva viss uppgift skall redovisasatt att
i kontrolluppgiften. Frågeställningama kan lösas olika Densätt.

frågeställningen torde dock förutsätta beslut varigenomettsenare
Riksskatteverket till känna uppfattning vilka uppgifterger en om
verket kontrolluppgiften skall innehålla.attanser

Alternativa lösningar14.2.2

bakgrund vad anförts kan följandeMot lösningar kommaav ovan
i fråga för förbättra den enskildes behov få räckviddenatt attav av
den obligatoriska kontrolluppgiftsskyldigheten fastställd. En ut-
vidgning möjligheten begära undantag från föreläggande görs.attav

överklaga beslut RiksskatteverketEn varigenom deträtt att ett av
fastställs vilka uppgifter skall med i kontrolluppgifttassom en
införs. Någon form förhandsbesked införs.överklagbartav av
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Alternativet den enskilde överklaga beslut vari-att rätt att ettge
Riksskatteverkets fastställer uppgiftervilka skall ingågenom som

i kontrolluppgift skulle troligen få utformas sådant detsätt atten
förfarande vilket verket fastställer utformningen olikagenom av
kontrolluppgifter skall i överklagbart beslut. Frågautmynna ett upp-
kommer dock hur sådant beslut skall tillkänna, vilkaett ges som
skall få överklaga beslutet hur överklagandefristema skall be-samt
räknas. Beslutet torde dessutom betraktanärmast attvara som en
form normbeslut. kan därför inteDet framkomligt lösaattav anses
behovet få till stånd rättsliga prövningar kontrolluppgifts-attav av
skyldighetens räckvidd genom införa beslutsinstitut iatt ett nu

hänseende. Utredningen ställer sig därför avvisandenämnt till en
sådan lösning.

relativtEn enkel åtgärd, skulle förbättra den enskildes rätts-som
säkerhet, utvidga möjligheten till begära undantag frånär att att ett
föreläggande. Om begära undantag utvidgas tillrätten att ävenatt
omfatta förelägganden avseende kontrolluppgifter skall lämnassom

föregående föreläggande kan lagligheten i sådan kontroll-utan en
uppgift komma under prövning domstol, Skattemyndig-utan attav
heten behöver ansöka utdömande vite.om av

Ett sådant förfarande torde relativt enkelt hantera,attvara men
förutsätter såväl Skattemyndigheten föreläggger den uppgiftsskyl-att
dige fullgöra enligt det allmännas uppfattning rådande obliga-att en
torisk uppgiftsskyldighet förelagdeden begär undantag frånsamt att
föreläggandet. Enligt utredningens uppfattning sådan lösningär en
varken tillräcklig eller särskilt effektiv.

Utredningen förordar i stället det införs ordning enligt vil-att en
ken det allmänna Riksskatteverket på begäran enskildgenom av
lämnar överklagbart besked kontrolluppgiftsskyldighetensett om
räckvidd. sådant institutEn skulle utformaskunna med ledning av
den avskaffade möjligheten begära besked enligt 44 §attnumera
uppbördslagen.

14.3.2 Utformningen beskedsinstitutetav

På begäran sökande skall således besked kunna lämnasav en om
uppgiftsskyldighetens räckvidd. besked bör delsI kunna besvarasett

den söker beskedet huvud uppgiftsskyldig,över ärtagetom som
dels vilka uppgifter skall redovisas i kontrolluppgiften. För attsom
uppnå enhetlighet i tillämpningen bör beskeden lämnas Riks-av



Besked256 kontrolluppgmsskyldighetens omfattning SOU 1998:12om

skatteverket. beskeden lämnas kan dessaOm verket dessutom gö-av
bindande för skattemyndigheten.ras
Eftersom besked bör lämnas endast begäran någonav som

frågan kan föreskrivasangå bör besked endast skall lämnasantas att
på begäran sökande eller kan uppgiftsskyldigär antasav som vara
i aktuellt hänseende. fall dådet den söker besked inte kanI som ens

uppgiftsskyldig skall ansökan avvisas.antas vara
valet vilken myndighet beskeden skall kunna överklagas till1 av

får lämpligast de, förpå gällde beslutsättatt ettanses samma som
enligt bl.a. 44 § uppbördslagen, överklagas till allmän förvaltnings-

saknas.domstol. Skäl frångå instansordningen Riksskatteverketsatt
beslut bör därför kunna överklagas till länsrätt med krav pröv-
ningstillstånd i kammarrätten. Forum blir således i Stock-Länsrätten
holms län. Förvaltningslagens bestämmelser överklagandefristerom

blir tillämpliga. eventuell domstolsprocess blir Riks-Im.m. en
skatteverket i enlighet med bestämmelsen i förvaltnings-7 §a
processlagen sökandes motpart.

Utredningens förslag framgår kap. och 915 8 NLSK.av
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Meddelande15 om

kontrolluppgifter

Bakgrund15.1

skyldigskall denkap. §NLSKEnligt kap. 59 § LSK 12 l3 ärsom
taxeringsåretjanuari underkontrolluppgift den 31lämna senastatt

uppgiftermeddela vilkakontrolluppgiñen skriftligentill den avser
Motsvarande tidpunkt gällerskattemyndigheten.har lämnats tillsom

för kontrolluppgiñenenligt kap. l kap. §NLSK3 58 § LSK 1 1 när
skattemyndigheten.skall ha lämnats tillsenast

meddelande-omfattarutredningens förslag till NLSKEnligt
föreläg-kontrolluppgift har lämnats eftervarkenskyldigheten som

har lämnats till Riksskatte-kontrolluppgiñereller sådanagande som
till eller från utlandet.betalningarverket avseende förmedling av

möjligtfråga väckts detutredningsarbetet harUnder om är att se-
kontrolluppgiftentidpunkten för dennarelägga närnär avsersom

kontrolluppgiften.innehållet iskall underrättatsha om

överväganden och förslag15.2

föreskriven tid lämnaförhindrad inomFörslag: Den är attsom
kon-med lämnakontrolluppgift skall kunna beviljas anstånd att

särskildamedges krävstrolluppgiften. anstånd skallFör attatt
beviljas längre tillAnstånd skall inte kunnaskäl föreligger. än

februari taxeringsåret.och med den 20

frågan detRiksskatteverketsUtredningen har inhämtat äromsyn
tidpunkt.senarelägga nämndalämpligt att

följande:med anledning däravRiksskatteverket har uppgett
lämnadfår innehållet iskattskyldige deldenGenom att av

uppgiften rik-kontrollerakontrolluppgift möjlighethar han ärattatt

9 18-0455
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tig och uppgiften felaktig kontakta uppgiftslämnaren och beärom
denne uppgiften. För Skattemyndigheten skall hinnarätta beaktaatt
rättade kontrolluppgifter vid förtryckningen deklarationsblanket-av

måste rättelsen ha kommit in den första veckan iten senast mars
månad. Uppgiftslämnaren måste i sin ha tid på sig göratur att
erforderliga korrigeringar. Rör det genomgående fel för ett stort an-
tal kan datakömingar krävas.personer nya

Beräkning slutlig skatt enligt kap.19 § skat-ränta 5görsav
tebetalningslagen med utgångspunkt från den februari13 taxerings-
året. På belopp betalas den februari13 beräknas ingensenastsom
kostnadsränta. detI skattekontosystemet kommer det attnya vara av
vikt för många kunna preliminär beräkning den slutli-göraatt en av

skatten för de skall de måste kompletterandeatt veta göraga om en
inbetalning skatt före den februari.13 detAv skälet behöver ko-av
pia kontrolluppgift lämnas till den skattskyldige vid tidav samma

för närvarande gäller för den skattskyldige skall hinnaatt görasom
skatteberäkning.en
Från uppgiftslämnarhåll har framhållits det inför uppgiftsläm-att

nandet avseende års taxering1998 råder mycket tidspressad situ-en
ation för uppgiftslämnama på den finansiella marknaden enbartsom
beror den införda uppgiftsskyldigheten vid fönnögenhetsredo-att
visningen lämna uppgift marknadsnoterade räntebärande värde-om

marknadskurs vid årsskiftet. dettaI sammanhang varjeärpappers
senareläggning tidpunkten för lämna kontrolluppgiftattav av
betydelse.

bakgrundMot vad Riksskatteverket har påtalat det inteav synes
möjligt senarelägga tidpunkten för de skatt-nämnvärtatt närvara

skyldiga skall ha underrättats innehållet i kontrolluppgift. Vadom en
gäller tidpunkten för kontrolluppgiften skall ha lämnatsnär senast
till Skattemyndigheten föreslår utredningen det införs möj-att en
lighet för uppgiftslämnaren få anstånd med lämna kontroll-att att
uppgift. Den särskilda skäl förhindrad inom föreskri-är attsom av

tid lämna kontrolluppgift bör få anstånd med lämna uppgif-attven
dock längst till och med den februari20 under taxeringsåret.ten, Det

innebär dock inte nödvändigtvis uppgiftslämnaren alltid i be-att är
hov motsvarande förskjutning tidpunkten för lämnaatt mot-av av
svarande uppgifter till den skattskyldige. Med hänsyn härtill och den
enskildes behov i tid få underlag för kunnaatt göraattav en pre-
liminär beräkning den slutliga skatten utredningen tid-attav anser
punkten för den skattskyldige uppgiftslämnaren skallnär senastav
ha underrättats innehållet i kontrolluppgift inte bör ändras, medom
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skattebe-för kostnadsränta enligtmindre beräkningsgrundemaän att
talningslagen över.ses
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sanktionerAdministrativa16

Förseningsavgift16.1

Bakgrund16.1.1

självdeklarationavseendeförseningsavgiftBestämmelserna om
Förseningsavgiften1990:324, TL.finns kap. taxeringslageni 5 §5

deklarationsskyldigedenutgåradministrativ sanktionär omsomen
tidföreskrivensjälvdeklaration inominte kommit medhar en

bristfälligthar såsjälvdeklarationlämnateller han har somenom
taxering.till grund förliggauppenbarligen inte kaninnehåll denatt

tillför aktiebolagförseningsavgiftenstycket uppgårEnligt första
enkelkraktiebolag till 500skattskyldigaför andra1 kr och000 än

avgift.
skall lämna sådanskattskyldigdeklaration frånHar utansom

augusti under taxerings-föreläggande den linte kommit senast
bristfälligt in-har den sååret, kommitdeklarationeller har men

taxeringtill grund förliggauppenbarligen inte kannehåll denatt
förseningsavgift medförhöjdställetandra stycket, ipåförs, enligt en

skattskyldiga.övrigakr föroch med 2 000för aktiebolag000 kr4
förenklad själv-den harstycket skallEnligt tredje avgettsom en

föreläg-följtinte harföreskriven tiddeklaration inom ettmen som
inom den tidsjälvdeklarationsärskildgande att som angesavge en

bestämmelsernaförseningsavgift enligtföreläggandet påföras enkeli
första stycket.i

dekla-tid lämnatföreskrivenskattskyldige inomdenHar en
inteundertecknad ellerbehörigeninterationshandling är somsom

stycketföreskrivs i fjärdedokument,elektroniskti form attär ettav
inte avhjälps inombristenendastförseningsavgift skall tas ut om

endastsådant fallföreläggande. Iföreskrivs iden tid tasettsom
enkel förseningsavgift ut.

påföras vid underlå-förseningsavgiftskallfemte stycketEnligt
registreringspliktigt fartygrederi förhandelsbolag ochtenhet attav



262 Administrativa sanktioner SOU 1998:12

lämna uppgifter till ledning för delägares taxering enligt 2 kap. 25 §
LSK och stiftelser och föreningar lämna särskild uppgiftattav om
inkomst och förmögenhet inte skall beskattas enligt 2 kap. 26 §som
LSK. Förseningsavgift kan utgå med enkel förhöjdoch avgift.

Stiftelse och förening kan befrias för viss tid lämna särskildatt
uppgift. Blanketten för dessa deklarationsskyldiga är numera en
kombinerad blankett så den innehåller både den särskilda själv-att
deklarationen och den särskilda uppgiften.

Vid 1996 års taxering lämnade i runda tal miljoner7 skattskyldi-
självdeklaration medan handelsbolagen lämnade 137 000 nä-ga ca

ringsuppgifter. 5,4 miljoner skattskyldiga redovisade inkomster
blankett för förenklad självdeklaration och 636 blankett1 000 för
särskild självdeklaration. Samma påfördesår totalt 80 000 skatt-ca
skyldiga förseningsavgifter. fördeladeDessa sig enligt följande i
runda tal: 15 700 avseende förenklad självdeklaration och 50 700
avseende särskild självdeklaration lämnade fysiska ochav personer
dödsbon. Vidare påfördes 8 800 aktiebolag, sparbanker och utländs-
ka juridiska förseningsavgift, ekonomiska föreningar350personer
förseningsavgift 4 600 ideella föreningar handelsbolagoch för-samt
seningsavgift.

överväganden16.1 och förslag

Förslag: Förseningsavgift påförs grund den skatt-attsom av
skyldige inte har lämnat självdeklaration den maj2senast taxe-
ringsåret skall utgå med 3 000 kr för aktiebolag och ekonomiska
föreningar och med 1 000 kr för övriga skattskyldiga. Vid ytterligare

månads dröjsmål utgår i stället tredubblad förseningsavgift.en en
deklarationenHar inte kommit inom ytterligare månader utgårtre

sexdubblad förseningsavgift. Den maximala förseningsavgiftenen
kan utgå således kr för18 000 aktiebolag och ekonomiskaärsom

föreningar och kr för6 000 övriga deklarationsskyldiga.
Förseningsavgift skall inte påföras den fysiska eller detperson

svenska dödsbo endast skall deklarera inkomst tjänst ellersom av
kapital eller få underlag för statlig fastighetsskatt fastställt för sig

deklarationen kommer föräven Förseningsavgift skallsent.om
däremot utgå för andra deklarationsskyldiga deklarationen inteom
kommer i tid.
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handelsbolag, rederi förockså utgå förFörseningsavgift skall
läm-och förening interegistreringspliktigt fartyg, stiftelse som

tid.och NLSK iuppgift enligt kap. 24 l rättnar
möjlighetföreslåsden har fått anståndFör attsammasom

har gåttförseningsavgift anståndstidenpåföras ut utan attom
kommit in.deklaration harnågon

självdeklarationörseningsavgifi för den skall lämnaF som

försvå-medför betydande merarbete ochskatteförvaltningen detFör
försjälvdeklarationgranskningen skattskyldiga lämnar sentattrar

med deklaration. Skatte-kommereller huvud inteöver taget en
kompletterandetid på sigmyndigheten får också kortare göraatt

utredningar,mindre tid till andrautredningar. medför i sinDet tur
Därtill kommerinkomstbortfall för det allmänna.vilket leder till

taxering blir svården principiella svaghetengivetvis rätt attatt
åsätta fallet.i det enskilda

finns motverkaradministrativa sanktionermedDet system som
för Emellertiddeklarationer lämnasvisserligen till del sent.stor att

förfall deklarationema lämnasåterstår, framgått, antal därettsom
många deklarationerdär de inte alls kommer in. såeller Attsent

för-lämnas skattskyldige drabbasför denför risken attsent trots av
avgiften. Belop-bero storlekenseningsavgift kan till viss del av

skattskyldiga,överkomliga dekanske i vissa fall upplevs avpen som
dek-det kostnaden inte lämnaandra ordmed värt attanses vara

Enligtden huvudlarationen i tid eller inte lämna över ut-taget.att
därförförseningsavgiftemaredningens mening får höjning an-en av

deklarationenskattskyldiga lämnapåkallad för förmå fler attattses
skallförslag, allaSärskilt viktigt blir det utredningenstid.i attom

genomförs.den maj,lämna sin självdeklaration 2kunna senast
effektivbör avgifterna fungerarAvgiftsnivån såsättas att som en

avgifter-får så högtpåtryckning, samtidigt nivån inte sättas attsom
fråganåterkommer nedan tillframstår oskäliga. Utredningenna som

storlek.förseningsavgiftemasom
utredningen disku-höjda avgifter harsamband med fråganI om

augustiförhöjd avgift efter denden differentiering med 1terat om
utvecklas vidare.innebär börtaxeringsåret nuvarande systemsom

nuvarande bestämmelserinledningsvis innebärharSom attnämnts
efter detta datum.med fyrdubbelt beloppförseningsavgiften utgår

skattskyldigapåtryckning för förmå deytterligareSom attatten
fastställ-efter denmöjligtlämna deklarationen så även attsnart som
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da tidpunkten för inlämnande deklarationen har börpasserats,av
enligt utredningens mening tidsgräns införas.ännu en

Enligt nuvarande bestämmelser i kap.5 § har uppdelningen5 TL
de skattskyldiga gjorts sådan, aktiebolag påförs högreattav en av-

gift övriga skattskyldiga. Utredningenän ekonomiskaävenattanser
föreningar bör åsättas den högre avgiften. fårDet väsentligt attanses
aktiebolag och ekonomiska föreningar fullgör sin skyldighet i tid
och på behörigt För den fysiska och detsätt. svenskaett person
dödsbo skall lämna allmän självdeklaration finns i utsträck-storsom
ning kontrolluppgifter från arbetsgivare, banker m.fl. detNär gäller
aktiebolag och ekonomiska föreningar finns inte detta material som
grund. Därtill kommer det material deklarationen innehålleratt som
i dessa fall väsentligt omfattande och därmed tidskrävandeär attmer
granska. Det således mycket viktigt skattemyndigheten fårär att
dessa deklarationer inom tid för kunna utföra sitt arbete.utsatt att

Det också viktigt de fysiskaär och dödsbon iatt personer som
dag lämnar särskild självdeklaration kommer in med den i tid.en
Utredningen lägger i detta betänkande fram förslag dels om en ge-

deklarationstidpunkt för alla, nämligen den 2 maj,senastmensam
dels alla fysiska och svenska dödsbon skall erhållaattom personer

förtryckt allmän självdeklaration. kan finnasDet anledning atten
utvärdera resultatet dessa förslag innan det övervägs ävenattav
påföra dessa den högre förseningsavgiñen.grupper

Såsom utredningen tidigare har i avsnitt föreslås4.3.2.nämnt att
den fysiska och det svenska dödsbo skall lämna allmänperson som
självdeklaration där alla uppgifter har förtryckts för in-men som
komst tjänst och kapital underlag för statlig fastighetsskattsamtav

korrekta, skall bli undantagen från skyldighetenär lämna själv-att
deklaration. hanKommer inte med någon deklaration hantaxeras
i enlighet med inkomna kontrolluppgifter och andra uppgifter som
Skattemyndigheten har tillgång till. Taxering ske när taxe-anses
ringsuppgiftema skatteregistret för bilda grundvalen förtas ut attur
det grundläggande beslutet slutlig skatt 11 kap. 9 § SBL. Enom
deklarationsblankett eller meddelande därefter kommerannat som

från sådan skattskyldig skall behandlas begäransom en om om-
prövning taxeringen. dessa fallFör torde därför inte någon sank-av
tion till följd för inkommen deklaration aktuell. Någonsentav vara
sanktion bör inte heller påföras sådan skattskyldig kommersom
med ytterligare uppgifter efter den 2 maj innan taxerings-ettmen
beslut har fattats. finns riskDet sådan bestämmelse skulleatt en ver-
ka återhållande på den har missat deklarationstidpunktensom men
vill för sig.göra rätt
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ochföreslår således den fysiska detUtredningen att person svens-
tjänst eller kapitaldödsbo endast skall deklarera inkomstka avsom

för sig inte skallför statlig fastighetsskatt fastställteller få underlag
efter deklarationstidens utgångpåföras förseningsavgift detom

inte heller utgåFörseningsavgift föreslåskommer deklaration.en
tid efter meddelat anstånd. Ut-deklarationen inte kommer iom

möjlighet påföraföreslår i stället i avsnitt l6.2.2redningen atten
och svenskt dödsboskattskyldig fysiskskattetillägg personom en

de förtrycktadeklaration,inte kommer in med någon trots att
inkomstsla-angivnauppgifterna inte korrekta såvitt deär avser ovan

gen.
förseningsavgiñ framdeles skallUtredningen dock ävenattanser

efter föreläg-påföras deklarationsskyldig endastkunna den ärsom
deklarationförseningsavgift påförasgande. Då skall kunna om en

föreläggande deklarera harinte kommer sänts ut.att ett atttrots
påföras vissa deklara-förslaget förseningsavgift skallFör att

belopp kantionsskyldiga belopp talar också demed högre att som
aktiebolag ochkomma fråga påtryckningsmedel för förmåi attsom

framstådeklarationer i tid kanekonomiska föreningar lämnaatt som
mindre inkomst närings-oskäliga för fysiska med endast avpersoner

förseningsavgiftema också lättöver-verksamhet. medSystemet är
skådligt och lättadministrerat.

F örseningsavgifiens storlek

aktiebolagBeträffande föreslår utredningenavgiftemas storlek att
med krekonomisk förening skall påföras förseningsavgift 3 000och

maj taxeringså-självdeklaration inte har kommit den 2senastom
ytterligare månad,deklarationen inte kommit inomHarret. en

förseningsavgifttredubbladden juni, utgår i ställetdvs. 2senast en
ytterligarekommit inomeller 9 000 kr. deklarationen inteHar tre

förseningsavgiftenmånader, dvs. den den september, utgår2senast
eller kr.med gånger det ursprungliga beloppet 18 000sex

undantag för fysiskövriga deklarationsskyldiga, medFör person
inkomst tjänstdödsbo skall deklareraoch svenskt endast avsom

skall förseningsavgifteller kapital eller underlag för fastighetsskatt,
inte har kommitpåföras med kr deklarationen1 000 senastom

inom ytterli-maj taxeringsåret. deklarationen inteden 2 Kommer
förseningsavgiñi ställetmånad, dvs. den 2 juni, utgårsenastgare en

kommit inom ytterligaremed kr. deklarationen inte3 000 Har tre



266 Administrativa sanktioner SOU 1998: 12

månader, dvs. den 2 september, utgår förseningsavgiftsenast med
gånger det ursprungliga beloppet eller kr.6 000sex

Förseningsavgift föreslås dock alltid utgå för den skallsom
lämna självdeklaration efter föreläggande sådan inte kom-en om en

in.mer
Förhöjd förseningsavgift föreslås således påföras redan efter en

månad. Skälet till detta den deklarationsskyldigeär incita-att ettge
lämna deklarationen så tidigtment att möjligt. Ju dekla-som senare

rationen kommer in, desto högre blir således förseningsavgiften.
Den avgift totalt kan komma påföras kr18 000 6 000ärattsom resp.
kr. Samtidigt det maximala beloppet får ha tillräckligtsom anses en
avhållande verkan bör det betonas det i första hand beror på denatt
deklarationsskyldige själv hur hög avgiften blir. Utredningen vill i
detta sammanhang påminna möjligheten till anstånd med attom
lämna deklaration. Utredningen återkommer till denna fråga längre
fram i avsnitt 16.1.3.

F örseningsavgift för den skall lämna uppgiftervissasom

Uppgift enligt 4 kap. 1 § NLSK skall lämnas till ledning försom
taxering delägare i handelsbolag och rederi för registrerings-av
pliktigt fartyg skall enligt vad tidigare har föreslagits in-som vara
kommen den maj.2 Utredningen föreslår förseningsavgiftsenast att
skall kunna påföras med kr1 000 uppgiften inte inkommer den-om

dag. Kommer uppgiften inte inom ytterligare månad dvs.na en
den juni,2 utgår i stället tredubblad förseningsavgift, eller 3000 kr.
Har uppgiften inte kommit inom ytterligare månader, dvs. dentre
2 september, utgår förseningsavgiften med gånger detsex ursprung-
liga beloppet, eller kr.6 000

Anledningen till den lägre avgiftsnivån föreslås för dennaatt
den följer huvudregelnän för juridiskagrupp ärsom attpersoner,

det de enskilda delägarnaär beskattas för sin andel verksam-som av
heten. förseningsavgiftsavseendeI bör denna därför behandlasgrupp

fysiska andel i handelsbolagäven kan ägassom personer ettom av
aktiebolag.

Stiftelse och förening yrkar bli frikallad från skattskyl-attsom
dighet skall enligt kap.4 2 § NLSK lämna särskild uppgift in-om
komst och förmögenhet de inte skall beskattas. Uppgiftensom anser
skall, enligt vad utredningen tidigare har förslagit, lämnas densenast
2 maj. Utredningen föreslår förseningsavgift skall kunna påförasatt
enligt Ärregler gäller för handelsbolag och rederier.samma som
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stiftelsen eller föreningen skyldig lämna självdeklarationäven att
deklarationen. Inkommer inte dekla-ingår den särskilda uppgiften i

dockrationen vari den särskild uppgiften skall lämnas bör endast en
förseningsavgift handling skall in.det endastärtas ut, somen ges

självdeklarationFöreläggande komma medinatt

föreslåsinte lämnar självdeklaration efter föreläggande bliDen som
påförd förseningsavgift i enlighet med huvudförslaget. Försenings-

deklarationenavgiften kommer inte kommerdå uppatt trappas om
in.

behörigen undertecknad deklaration alternativt formInte inte i av
elektroniskt dokumentett

för inteEnkel förseningsavgift i dag inlämnad under-tas ut men
uppfyllertecknad självdeklaration och för deklaration inte för-som

utsättningarna för elektroniskt dokument, bristen inteett om av-
hjälps inom i föreläggandet. kan emellertidden tid Detsägssom
hända misstag eller förbiseende harden deklarationsskyldigeatt av

fullständigtunderlåtit underteckna deklarationen eller ettatt avge
elektroniskt dokument.

enkel förseningsavgift skall kunna påföras bör därför,För att
enligt nuvarande bestämmelser, förelägg-gällersätt ettsamma som

uppgiftsskyldigeande avhjälpa bristen ha och den hasäntsatt ut un-
derlåtit inom tid i föreläggandet.detta dengöraatt som anges

i fall, efter-Förhöjd förseningsavgift kan inte påkallad dessaanses
Skattemyndigheten har fått inkomstuppgifter blan-ävensom om

fullständigt.ketten inte undertecknad eller dokumentetär

Deklarationsskyldighet efter föreläggande

inte obligatoriskt deklarationsskyldig enligt kap.Den 2 4-ärsom
kan föreläggas lämna självdeklaration enligt9 §§ NLSK att en

kap. sådant fall skall lämna självdek-14 § den i3 NLSK. För som
laration först efter föreläggande föreslås förseningsavgift skallatt
kunna påföras kr deklarationen intemed 3 000 kr 000lresp. om

i föreläggandet.kommer in inom den tid Utredningensom anges
föreslår förhöjd förseningsavgift.inte dessa skall påföras någonatt
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Lagrum

Utredningens förslag framgår 5 kap. 5 § TL.av

16.1.3 Särskilt anståndom

Som utredningen tidigare har det inte ovanligt den skatt-ärantytt att
skyldige medges anstånd med lämna självdeklaration. Särskiltatt
vanligt det i de fall den skattskyldige bedriverär näringsverksamhet.
S.k. byrâanstånd meddelas regelmässigt, skattskyl-ävenmen annan
dig kan beviljas anstånd han visar han på grund särskildaattom av
skäl förhindrad lämna självdeklarationär inom föreskriven tid.att

minstDet lika angelägetär tidsgränsema följs i anståndsfallenatt
i de fall då något anstånd inte har beviljats, eftersom de tids-som

Skattemyndigheten har till sitt förfogande ytterligare inskränksramar
anståndet. Samtidigt innebär anståndsinstitutet bättre förut-genom

sättningar för deklarationen blir riktig från början.att
Utredningens förslag höjda förseningsavgifter f°ar motsvaran-om

de effekt beträffande de fall däräven anstånd har meddelats. Den
har medgetts anstånd med självdeklaration, skall så-attsom ge en

ledes påföras förseningsavgift med utgångspunkt i den dag deklara-
tionen skulle ha varit inlämnad till Skattemyndigheten enligt beslutet

anstånd. Inkommer inte deklarationen inom föreskriven tid, dvs.om
den dag anståndet går skall förseningsavgift påföras.senast ut,

Kommer deklarationen inte in därefter tillämpas de förhöjda förse-
ningsavgiftema.

Exempel: Ett aktiebolag har medgetts anstånd den juni15 ocht.o.m.som som
inte kommer med sin självdeklaration dennadag påförs förseningsavgiftsenast en
med 3 000 kr. Har deklarationen inte kommit den 15juli skall tredubbladsenast
förseningsavgiñ utgå. deklarationenHar inte kommit den 15 oktobersenast
bestämsförseningsavgiñen i stället till gånger det ursprungliga beloppet, ellersex
18 000 kr.

Beträffande handelsbolag och rederi har medgetts anståndsom
med inkomma med sådan uppgift skall lämnas enligt kap.att 4som
1 § NLSK skall förseningsavgift kunna påföras med 1 000 kr om
uppgiften inte kommer tid.i Därefter utgår förseningsavgift enligt
huvudregeln, dvs. tredubblad förseningsavgift uppgifterna in-en om

har inkommit etter ytterligare efter månadte och det sexdubblaen
etter ytterligare månader. Motsvarande bestämmelser gällertre av-
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för stiftel-föreskrivsuppgiftsskyldighetensärskildaseende den som
kap.och föreningar i 4 2 § NLSK.ser

Skattetillägg16.2

Gällande16.2.1 rätt

1990:324, TL,taxeringslagenSkattetillägg skall, enligt kap. 1 §5
uppgiftoriktigmuntligen lämnarpåföras den sätt änannatsom

lämnaduppgiftMed oriktigtill ledning för taxeringen. attavses upp-
deklarationen eller iden skattskyldige igift felaktig eller annatär att

uppgiftunderlåtit lämnamuntligen harmeddelande inte sker attsom
riktig taxering. Skat-för åsättaupplysning behövseller att ensom

oriktigskattskyldig lämnarskall också utgå förtetillägg som upp-en
efter prövninguppgiften inte har godtagitsgift i mål taxeringom om

ha skett frånskall avvikelseskall påförasi sak. skattetilläggFör att
uppgiftenden oriktigakrävs vidareden oriktiga uppgiften. Det att

ellerhade blivit för lågtmedfört skatteuttagetskulle ha attatt annars
ha fastställts tilleller tjänst skullei näringsverksamhetunderskott ett

för högt belopp.
stycketkap. § första TLpåförs vidare enligt 2skattetillägg 5 om
skönstaxering.självdeklarationavvikelse har skett från genomen

följd skönstaxeringen på-tillTillägget beräknas den skatt avsom
påförtsskulle haförs skattskattskyldige denden utöver som annars

honom.
påförasskattetilläggskallkap. andra stycketEnligt 2 § TL även5

självdeklarationuteblivenskett grundskönstaxering har på avom
föreläggande harkommitsjälvdeklaration inte haroch trots att

den skatt-således inteskattskyldige. krävstill den Det attsänts ut
räcker det hardethar tagit del föreläggandetskyldige attutanav

undertecknadickesker grundvaltaxering påEnsänts ut. av ensom
skönstaxeringocksåfrån den skattskyldigedeklaration vara enanses

deklarationsskyldigheteneftersomavsaknad självdeklaration,i av
skattetillägg utgår däre-Sådanthar fullgjorts riktigtinte sätt.ett

lämnarmuntligenhaninte de uppgifter sätt änannatmot som
skönstaxering iformelltskattemyndigheten. Sker dettill av-en

till beloppundertecknad deklarationsaknad sommen sammaav en
blanketten, kan hanundertecknaderedovisat i den intehan har

skattskyldigeskattetillägg. denpåföras något Hardärmed inte heller
handlingenundertecknadeoriktig uppgift i den intedäremot lämnat

skattetillägg påföras i denna del.kan
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Enligt kap.5 3 § skall beslutTL skattetillägg enligt kap.5 2 §om
andra stycket undanröjasTL självdeklaration har kommitom en
till skattemyndighet eller allmän förvaltningsdomstol den 31senast
december året efter det år då beslutet fattades. Kan den skattskyldige

sannolikt han inte har fåttgöra kännedom skattetilläggsbe-att om
slutet, skattsedeln eller handling med uppgift skattetilläg-annan om

storlek inom tvâ månader före nämnda tidpunkt,gets skall till-ovan
lägget undanröjas han kommer med deklaration inom tvåom en
månader från det han fick sådan kännedom.att

skattetillägg enligt 5 kap. 4 § TL inte vid rättelse fel-tas ut av
räkning eller misskrivning uppenbart framgår självdek-som av
larationen eller meddelande inte muntligt, inte hellerett ärav som
vid rättelse oriktig uppgift i fråga inkomst tjänst eller ka-av om av
pital har eller hade kunnat medrättats ledning kon-rättassom av
trolluppgift skall lämnas föreläggande och varit till-utansom som
gänglig för Skattemyndigheten före november månads utgång under
taxeringsåret. sistnämndaDet gäller dock inte kontrolluppgifter en-
ligt kap.3 32 eller44 45 § LSK. skattetillägg vidare inte itas ut
den mån avvikelsen bedömning yrkande och avvikelsenettavser av
inte gäller uppgift i sak eller den skattskyldige frivilligt har rättatom

oriktig uppgift.en
Taxeringsåret 1996 påfördes totalt 45 600 fysiska ochca personer

dödsbon skattetillägg. dessaAv hade 9 800 förenkladavgettca en
självdeklaration och 35 800 särskild självdeklarationavgettca en
eller skönstaxerats i avsaknad självdeklaration. Påfört skattetill-av
lägg uppgick till 595,3 miljoner kr, 25,6 miljoner krrunt varav ca
för dem lämnade förenklad självdeklaration och 569,7 miljo-som

kr för de fysiska och dödsbon lämnade särskildner personer som
självdeklaration inkl. de skönstaxerades.som

Runt 5 500 juridiska påfördes miljoner207 kr i skatte-personer
tillägg taxeringsåret 1996. Huvuddelen dessa lämnade den sär-av
skilda självdeklarationsblanketten för aktiebolag, ekonomiska före-
ningar, sparbanker och utländska juridiska SD2.personer
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överväganden och förslag16.2.2

beslut skattetillägg uteblivenFörslag: För på grundatt om av
självdeklaration skall kunna undanröjas automatiskt skall en
självdeklaration ha kommit till skattemyndighet eller allmän
förvaltningsdomstol inom eftertvå månader utgången det årav

beslutet fattades.då
skattskyldige kan sannolikt han inte har fåttDen göra attsom

kännedom skattetilläggsbeslutet e.dyl. månadertvåsenastom
före den sista februari efteråret skattetilläggsbcslutet, skall fort-
farande ha möjlighet få beslutet undanröjt han kommeratt om

med deklaration inom två månader från det han fickatten
sådan kännedom.

skattetillägg skall vid rättelse oriktig uppgift i själv-tas ut av
deklaration i fråga inkomst tjänst eller kapital oberoendeom av

rättelsen har gjorts eller hade kunnat med ledninggörasav om
kontrolluppgift skall lämnas föreläggande ochutanav som som

kommer november månads utgång.t.o.m.
skattetillägg skall kunna påföras fysisk och svensktperson

dödsbo skall lämna allmän självdeklaration på grundsom en av
förtrycktade uppgifterna avseende inkomst tjänst elleratt av

kapital eller underlag för statlig fastighetsskatt inte korrekta,är
underlåter lämna deklarationen.attmen som

Undanrájande skattetillägg har påförts vid skönstaxering iav som
avsaknad självdeklarationav

särskild fråga bestämmelsernaEn i kap. 3 undan-5 § TLrör om
röjande skattetillägg har påförts vid skönstaxering i avsak-av som
nad självdeklaration. Bestämmelserna fick sin nuvarande utform-av
ning i samband med införandet den taxeringslagen. Utform-av nya
ningen motiverades beslut skattetillägg normalt skickas iattav om
lösbrev krav delgivningserkännande från den skattskyldige.utan
Reglerna har kritiserats för de den skattskyldigeatt utrymme attger
underlåta deklarera i tid och i stället avvakta skönstaxerings-att ett
beslut innan deklaration lämnas in.en

Skattetillägget i denna del, konsekvens nuvarandeär som en av
regler och administrativa rutiner, trubbigt instrument dekla-ett mot
rationsförsumlighet. Skattetillägg skall enligt första stycket undan-
röjas automatiskt deklarationen kommer före utgången åretom av
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efter det år då skattetillägget beslutades. Efter denna tidpunkt kan,
enligt andra stycket, skattetillägget undanröjas den skattskyldigeom
kommer med självdeklaration och sannolikt han inte hargör atten
fått del skattetilläggsbeslutet alls. kanDet också undanröjasav om
han sannolikt han integör fick del beslutet denatt 31senastav
oktober året efter beslutsåret han kommer in med deklarationenom
inom två månader från det han faktiskt fick denna kännedom.att

Det tidigareär väsentligt deklarationsskyldighe-nämnts attsom
fullgörs och de uppgifter lämnasten och fullständi-att ärsom sanna
Skattetillägget är påtryckning denutöva skatt-avsett attga. en

skyldige komma med självdeklaration.att Ett undvikasätt att att
den skattskyldige felaktigt påstår han inte har fått del beslutetatt av

skattetillägg skulle kunna införa delgivningsförfaran-attom ettvara
de. Bestämmelser fordrar delgivning beslut dock krävandeärsom av
från administrativ synpunkt. lösaAtt problemet generelltattgenom
skicka skattetilläggsbeslut i rekommenderatut brev med mottag-
ningsbevis därför enligt vår meningär inte framkomlig väg.en

Inom utredningen har diskuterats modell går på iut att,en som
stället för det skattetillägg undanröjs, påföra den skattskyldigesom

särskild förseningsavgift räknat från dagen för beslutet sköns-en om
taxering till den dag självdeklarationen kommer in. Den särskilda
förseningsavgiften skulle kunna utgå med visst belopp påbörjadper
tremånadersperiod. Denna regel skulle då endast tillämpas på de fall
där deklarationen faktiskt kommer den 31 december åretsenast
efter taxeringsåret. de fall deklarationenI kommer skullesenare
möjligheten till undanröjande skattetillägget slopas. En sådanav
modell beskrivits skulle dock kunna tyckas mindre till-som nu vara
talande då den inte hänsyn till storleken det belopptar av som om-
fattas underlåtenheten deklarera.attav

Inte heller skulle modell går skattetillägget iut atten som
stället för undanröjas ned till hälften i fallatt sätts de själv-t.ex.
deklarationen kommer innebära hållbar lösning på problemet.en

skulleDet kunna anföras beloppet blir oskäligt högt i de fall däratt
endast mindre försening ligger den skattskyldige till last. Vidareen
uppstår den olägenheten skattetillägget aldrig kan undanröjasatt
helt, inte då det ostridigt den skattskyldigeär inte har fått delattens

beslutet skattetillägg förrän efter det lång tid har förflutit.av attom
Utredningen har slutligen diskuterat den modellen deklara-att

tionen skall ha kommit under februari månad året efter detsenast
då beslutet skattetillägget fattades för detta beslut skall kunnaattom
undanröjas. Den har underlåtit deklarera och därför blirattsom som
skönstaxerad skulle också lämna deklarationen påtvungen attvara
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för fåfrivillig skattetillägget undanröjt. Denväg att som genom
massmedia får reda viss för revision elleräratt uttagenen grupp

får honom ellerkännedom revision skall skesättannat attom av
uppgifter begärs honom och därför sänder deklarationatt om en

skulle kunna få Utredningen tänker dåinte skattetillägget undanröjt.
på parallell till frivilligt rättande oriktig uppgift i kap. 4 §5en av
första stycket 4 TL.

förslag praktiskt alla skattemyndigheter hadeDetta vore om sam-
rutiner så det fanns bestämt datum efter vilket alla skatte-att ettma

myndigheter ställning till skall bli föremål för revisiontar vem som
och den tidigast kan börja. Så fungerar det emellertid inte. Varjenär
skattemyndighet tidpunkt den självbestämmer själv vid en som

föremållämplig revision skall ske och skall blinäranser vem som
för revisionen. till nackdel för den skattskyldige inte haDet är att

tid sig bosatt under vilken avlämnandet kanäränsamma var man
frivilligt. Tidsfristen blir i stället beroende varje skat-anses vara av

temyndighets snabbt den bliagerande, hur bestämmer skallvem som
föremål för utredning och hur det meddelas.

Utredningen förordar den tidsfrist, inom vilken den skatt-att
skyldige enligt kap. första stycket kan komma med5 3 § TL en
självdeklaration med följd beslutet skattetillägg grundpåatt om av
utebliven självdeklaration skall undanröjas förkortas, så deklara-att
tionen skall ha kommit till skattemyndighet eller allmän för-
valtningsdomstol inom månader efter utgången det då be-två årav
slutet fattades. i princip ordning gällde föreDetta denmotsvarar som
taxeringsreformen förstaenligt 116 d § stycket taxeringslagen
1956:623, deklarationen efter den sista februariGTL. Kommer

efteråret det skattetillägget beslutades, skattskyldigemåste den
i dag sannolikt har fått kännedomhan intesätt göra attsamma som

beslutet eller skattetilläggets inom den tidstorlekom om som anges
i andra stycket. Utredningen föreslår första stycketkap. 3 § TL5att
ändras i överensstämmelse härmed.

Utredningen föreslår åliggerdetta med beaktande det denattav
skattskyldige självdeklarationHan har inte lämnatatt agera. en
och måste medveten skall intedetta. gåDetantas attvara om spe-
kulera i Skattemyndigheten skönstaxerar och det till så lågtatt ett
belopp det tillsammans med skattetillägget innebär den slut-att att
liga därmed understiger den rätteligen bordeskatt hansumman
betala.

Skattskyldig skönsmässigt avsaknad självdekla-itaxerassom av
ration skall ha denerhållit sitt besked slutlig skatt 15senastom
december under taxeringsåret. Tiden återstår, minst två måna-som
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der, får fullt tillräcklig. innebärDet allt förlängningtrotsanses en
deklarationstiden. Deklarationen skall egentligen inne denav vara

2 maj.
dettaI sammanhang vill utredningen betona det förslag höjdaom

och skärpta förseningsavgifter utredningen i avsnittpresenterarsom
16. ochl också kan förväntas inverka positivt viljanpå hos desom
skattskyldiga i högre utsträckning i dag lämna deklarationenatt än
i tid.

Exempel: X underlåter år 2000 deklarera inkomst näringsverksamhetatt ävenav
efter föreläggande och blir därför skönstaxerad med 200 000 kr för taxeringsåret
2000. Han påförs också skattetillägg på detta belopp. För X skall kunna fåatt
skattetillägget undanröjt måste han ha kommit med självdeklaration senasten
under februari månad år 2001.

Kan X sannolikt han integöra den 31 december 2000 har fåttatt kän-senast
nedom skattetillägget har han två månader sig från det han fick denna kän-om att
nedom komma med självdeklaration för fåatt skattetillägget undanröjt.atten

Lagtexl

Utredningens förslag framgår kap.5 3 § TL.av

Skattetilläggför den felaktiginte uppgift har för-rättarsom som
tryckts den allmännai självdeklarationen eller underlåter lämnaatt
uppgift saknassom

Utredningen föreslår skattetillägg skall kunna påföras dels denatt
inte lämnar in deklaration med rättelse förtrycktsom en en av en

uppgift i inkomstslaget tjänst eller kapital den förtryckta uppgif-när
inte med det verkliga beloppet,stämmerten dels den inte läm-som

deklaration det uppgift helt saknas.är Samma för-nar en om en som
hållande gäller uppgifter har förtryckts underlag för statligsom som
fastighetsskatt.

harSom anförts i avsnitt l6.2.1 skall skattetillägg påföras den
lämnar oriktig uppgift till Skattemyndigheten, antingen densom en

lämnade uppgiften felaktig eller den skattskyldigeär när underlåter
lämna uppgift eller upplysning i deklarationenatt behövs fören som
åsätta taxering. Detta då sikterätt på denatt faktiskt lämnartar som

in självdeklarationen.
Utredningen föreslår emellertid, framgår avsnitt 4.3.2, attsom av

den fysiska erhåller förtryckt blankett för allmänperson som en
självdeklaration inte skall behöva underteckna blanketten och lämna
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korrektaförtryckta uppgifternatill Skattemyndigheten deden ärom
eller underlag för statliginkomstslaget tjänst eller kapitalavseende

enligt kap.inte deklarationsskyldig 2fastighetsskatt och ärpersonen
Är uppgifter korrekta i den förtrycktaalla nämnda8 NLSK.§ ovan

skyldighetenskattskyldige undantagen frånblanketten denär att
föreslåsförhållande gällasjälvdeklaration. Sammalämna en

dödsbo.svenskt
y underlåterregler skattetillägg påföras denMed dagens kan som

enligtförutsättningar för skönstaxering föreliggerdeklareraatt om
skattetillägg förutsätterandra stycket Påförandetkap. 2 § TL.5 av

Skattemyndigheten har före-deklaration inte har kommit in, attatt
ändå inte kom-skattskyldige deklarera, deklarationlagt den attatt

deklarationsskyl-därefter. Taxeringoch taxering skeratt avmer
självdeklaration alltid skönstaxe-sker i avsaknaddig ärav ensom

ring.
uppgifter på-skönstaxering i avsaknadåsättsDen av egnasom en
stycketförs taxeringen kap. andra TL.skattetillägg på hela 5 2 §

undanröjas enligt kap. §skattetillägg kan 5 3 TL.Detta
erhåller förtryckt blankettmed utredningens förslagDen ensom

kontrolluppgift saknas ochför allmän självdeklaration där någon
därmed enligtlämna deklarationen skulleunderlåter att nuva-som

deklara-påföras hela taxeringenrande regler skattetillägg på om en
föreläggande.tion inte kommer efter

skall införas möjlighetUtredningen föreslår emellertid detatt en
det beloppskattetillägg och endast på grundvalpåföraatt av som

förtrycktainte inte de belopp finnseller kompletteras, pårättas som
självdeklaration ochblanketten för allmän är rätt.som

skall före-vidare Skattemyndigheten inteFörslaget innebär att
inkomstden skattskyldige deklarera dennalägga utanatt man

kontroll-inkomst föreligger enligtmeddelar ytterligare t.ex.att en
honom för denna inkomstuppgift och övervägeratt att taxeraman

grundval inkomst.och påföra skattetillägg på av samma

föranställningar. förtrycks på blankettenExempel: har hañ inkomst två EnX av
uppgår kr. andra inkoms-den allmänna självdeklarationen och den till 150000 Den

har lämnats in såuppgår kr kontrolluppgift den inkomstentill 50 000ten ommen
underlåterinte hinner förtryckas på blanketten. Xarbetsgivaren den attsent attav

kontrolluppgiñenuppgiftema. Genomlämna in deklaration med de rätta atten
Skattemyndigheten meddela den skattskyldigekommer in blir det signal till atten

påförakontrolluppgift ochmyndigheten har erhållit denna överväger attatt att man
med anledning denna inkomst.honom denna inkomst skattetilläggsamt av

lämnabör dock i de fall underlåtenhetenDet attattnoteras en
kontrollmaterialuppgift i självdeklaration framgår nor-av somen
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malt tillgängligt för Skattemyndigheten ochär varit till-ävensom
gängligt före november månads utgång taxeringsåret, skall skattetill-
Iägget nedsättas till hälften med stöd kap.5 l § sjätte stycket TLav
i utredningens förslag.

Samma förhållande gäller i dag falli de oriktig uppgift har rät-en
eller hade kunnat med sådant kontrollmaterial nuvarandetats rättas

lydelsen kap.av5 l § tredje stycket TL. den delen innebärI utred-
ningens förslag ingen förändring.

Lagtext

Utredningens förslag framgår kap.5 1 § TL.av

Rättelse med ledning kontrolluppgifiav

Som tidigare har gäller enligt kap. första5 4 § stycketnämnts 2 TL
oriktig uppgift har lämnats i fråga inkomstnär tjänst elleratt om av

kapital, skall skattetillägg inte skatt belöper på det be-tas ut som
lopp har eller hade kunnat med ledning kon-rättats rättassom av
trolluppgiñ skall lämnas föreläggande och tillgäng-ärutansom som
lig för Skattemyndigheten den 30 november taxeringsåret.senast

Bestämmelsen i kap. första5 4 § stycket 2 infördes iTL samband
med det förenklade deklarations- och taxeringsförfarandet för hu-att
vuddelen landets löntagare och pensionärer infördes vid 1987 årsav
taxering l 16 f GTL.§ Motivet till bestämmelsens införande är att
risken för den oriktiga uppgiften skall undgå upptäckt obe-att är
tydlig.

förenkladeDet deklarationsförfarandet gick då på denut att
skattskyldige skulle markera med kryss i de kontroll-ett rutaen om
uppgifter han fått riktiga. dag har förfarandetI utvecklats så attvar
alla uppgifter omfattas den obligatoriska kontrolluppgifts-som av
skyldigheten enligt LSK förtrycks den blankett för förenklad
självdeklaration sänds till den skattskyldige. Tillsammansutsom
med blanketten får den skattskyldige specifikation kon-även en av
trolluppgiftema. har såledesHan i dag väsentligt bättre möjligheten

ställning till hans inkomster har redovisats korrekt dåatt ta änom
regeln infördes. Deklarationsförfarandet förutsätter också denattnu
skattskyldige kontrollerar de förtryckta uppgiftemas riktighet.

Utredningen den skattskyldige därför bör haävenattanser ansva-
påtala någon kontrolluppgift, vad gäller inkomst tjänstret att om av
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kontrolluppgift saknas elleroch kapital för vilken skall lämnas, är
felaktig.

fysiska och svenska döds-Med utredningens förslag att personer
uppgifter-bon inte skall lämna självdeklaration de förtrycktaen om

kapital underlag för statlig fastig-i inkomstslagen tjänst och samtna
fått för-hetskatt korrekta det rättvisekrav den harär är ett att som en

tryckt blankett för allmän självdeklaration kontrollerar dessa och in-
förlitar sig diskrepanser intealt. inte bryr sig eventuellate attom

skattskyldig harkommer till skattemyndighetens kännedom. En som
vetskap de förtryckta uppgifterna inte korrekta ellerärattom som
underlåter kontrollera uppgifterna bör påföras skattetillägg. Enatt
rättad kontrolluppgift november underkommer den 30senastsom

inte skall påföras.taxeringsåret bör inte medföra skattetilläggatt
skattskyldige skall inte förlita sig på tredje dels lämnarDen att man

korrekta kontrolluppgifter, dels kontrollerar lämnade kontroll-att
uppgifter korrekta.är

Även taxeringsförfarandet till baserashar övergått att ettom
övervägande delenantal lämnade kontrolluppgifter till ärstort som

korrekta måste det åligga den skattskyldige kontrollera deatt att
förtryckta uppgifterna korrekta. lika klandervärt under-Detär är att
låta felaktig uppgift lämna oriktig uppgift. Deträttaatt atten som en
handlar inskärpa för förockså den skattskyldigeatt att ansvaretom

uppgiftema korrekta inte har gått på den kontrollupp-är överatt
giftsskyldige.

utredningens förslag kan det anföras den har fåttMot att som en
kontrolluppgift från denskall kunna utgå den ochär rättatt att som
lämnar felaktig kontrolluppgift inte det medvetet. kanHärgören
dock framföras den förtrycktdet skattskyldigeatt attsom ser en
uppgift i självdeklarationsblanketten väsentligt avviker från den rätta
uppgiften uppgiften i förhoppning-kan frestas underlåta rättaatt att

tillingen kommer märka felaktigheten. rättelse inKommeratt atten
skattemyndigheten taxeringsåret ris-den 30 november undersenast
kerar han i dag inte sanktion. den inte har hannågon Kommer
undgått betala skatt den inte deklarerade inkomsten.att

kontrolluppgifter till skatte-antal rättade kommerAtt ett
myndigheten positivt. tanken framförasDiskussionsvis kan denär

vetskapen hos deklarationsskyldig rättad kontrolluppgiftatt atten en
medför skattetill-kommer före november månads utgång intesom

lägg kan honom benägen kontrollera den förtrycktamindregöra att
blanketten Samtidigt för denför självdeklaration. kan det också som
lämnar rättad kontrolluppgift mindre obehagligt rättaatt enen vara
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kontrolluppgift för låg det inte medförär någon sanktion försom om
den skattskyldige.

Sett skattemyndighetens perspektiv det naturligtvis före-är attur
dra rättade kontrolluppgifter skall kunna lämnasatt denutan att
skattskyldige riskerar påföras skattetillägg för underlåtenhetenatt att
deklarera belopp. Därigenom åsätts skattemyndighetensrätt genom
service taxering någon drabbasrätt sanktion.utan att av en

Utredningens förslag skattetillägg bygger på den tanken attom
det dagens klart framgår specifikationen kontroll-systemav av av
uppgifterna vilka inkomster förtryckta i blanketten för själv-ärsom
deklaration och det den skattskyldige skallär föratt attsom ansvara
uppgifterna korrekta. Han skall inte förlitaär sig på kontroll-att
uppgiftslämnaren i efterhand kontrollerar uppgifternaatt är rätta.

Lagtext

Utredningens föreslår kap.5 första4 § stycket 2 och andra styck-att
TL upphävs.et
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Förseningsavgift kontroll-17 när

uppgift inte har lämnats i före-

skriven tid

Inledning17.1

möjliggöra riktig taxering avlämnas antal kon-För att ett storten
trolluppgifter varje år. Kontrolluppgiftema den väsentli-är numera

förutsättningen för taxering skall kunna detåsättasrättgaste storaatt
flertalet skattskyldiga.

väsentligt från skatteförvaltningens uppgif-Det synpunktär att
kommer i tid och de då korrekta eftersom taxerings-ärterna att

förfarandet, tidigare allt har kommit baserasnämnts, attsom mera
på uppgifter från tredje Med utredningens förslag fysiskattman.

eller dödsbo inte har tillägga eller ändra i dennågot attperson som
förtryckta blanketten för allmänna skallden självdeklarationen inte
behöva underteckna blanketten och lämna den till Skattemyndig-
heten det väsentligare kontrolluppgiftema kommer inomär än att
föreskriven tid.

Enligt gällande ordning påföra admi-saknas möjlighet att en
nistrativ sanktion kontrolluppgift kommer för ellersentom omen

inte möjlig tillgripaden kommer alls. påtryckningDen är attsom
förelägga den uppgiftsskyldige inkomma med kontrollupp-är att att

gift enligt kap. kap. och förena detta3 64 § LSK 14 2 § NLSK
föreläggande med vite enligt kap. 14 kap. §NLSK.4 5 § LSK 9

Frågan införandet sanktion form förseningsavgiftiom av en av
beträffande avlämnade kontrolluppgifter har varit föremål försent
överväganden i olika sammanhang bl.a. 1984/85: 180,se prop.prop.

Översyn1995/962170 delbetänkandeoch Skattebrottsutredningens
skattebrottslagen, förslag till lagstiftningSOU 1995:10. Någotav

har dock inte lagts fram.
uttalarI 1995/96: skattebrottslagen170 översynprop. om rege-av

ringen den vill avvakta denna utrednings förslag innans.145 att
den ställning det administrativatill frågan förändringar itar om
sanktionssystemet på skatteområdet.

förFrågan införandet någon fomi administrativ sanktionom av
den således varit aktuelllämnar kontrolluppgift för harsentsom un-
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der antal år har inte lett fram till något lagstiftnings-ett ännumen
förslag. Enligt utredningen bör därför undersökas det går attnu om
utforma praktiskt hanterbar administrativ sanktion kanen som an-
vändas påtryckningsmedel för få kontrolluppgifter iatt rättsom
tid.

17.2 Förseningsavgift på andra områden

Möjlighet påföra Förseningsavgift förutom i taxeringslagen,att ges,
i flertal andra lagar. Syftet med sanktionen iett samtliga fallär är att
den skall fungera påtryckningsmedel för få deklara-ett attsom en
tion eller form redovisning i tid. Förseningsavgift kanrättannan av
påföras enligt bl.a. kap.7 § lagen5 1984:151 punktskatter ochom
prisregleringsavgifter LPP kap.18 42 § och kap.26 4 § fas-

,
tighetstaxeringslagen 1979:1 152, 87 § tullagen 1994:1550 och

kap.10 32 skattebetalningslagen§ 1997:483. Förseningsavgiften
med bestämt belopp. Avgiftenstas storlek varierar iut ett de olika

lagstiftningama mellan 300 kr och kr.2 000 flertalet fallI kan en
förhöjd avgift den uppgiftsskyldige inte efterkommittas ut ettom
föreläggande eller anmodan fullgöra uppgiftsskyldigheten. Förse-att
ningsavgiften kan i samtliga fall efterges.

formEn förseningsavgift finns i årsredovisningslagenannan av
1995:1554. Den få bestyrkta kopior aktiebolags års-attavser av
redovisning och revisionsberättelse. Aktiebolagens uppgiftsskyldig-
het sanktionerad med förseningsavgiftär kan uppgå till totalten som
40 kr för000 publikt aktiebolag och till 20 000 kr förett privatett

Ävenaktiebolag kap.8 och5 6 §§. Förseningsavgift påförssom
med stöd årsredovisningslagen kan efterges.av

17.3 1993 års skattebrottsutredning

Skattebrottsutredningen påtalade vikten kontrolluppgifteratt attav
kommer inom föreskriven tid och de sanningsenliga haräratt
ökat. dettaMot ställde utredningen det förhållandet Riksskatte-att
verket till utredningen hade framfört med försenings-att ett system
avgift skulle innebära merarbete för skattemyndighetema eftersom
ADB-stödet redan hårt och det inte fanns någonansträngt rutinvar
för ankomstregistrera kontrolluppgiftema.att
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Skattebrottsutredningen bl.a. under hänvisning till de be-ansåg
flertalet kon-tänkligheter Riksskatteverket fann, med hänsyn till att

dåtrolluppgifter för ändå kom under den tid be-kom sentsom
pågick, inte skälredningen de uppgifter kommit i tidrättav som

form forseningsavgift Skatte-föreslå införandet någon seatt av av
brottsutredningens delbetänkande SOU 1995:10 297-299.s.

uppgifterNågra statistiska17.4

miljonerungefär uppgiftslämnare 40Varje år lämnar 315 000 över
kommer för eller överhu-kontrolluppgifter. mångaHur sent,som

vudtaget inte lämnas, mycket svårt uppskatta.är att
Riksskatteverkets för-Skattebrottsutredningen inhämtade genom

Örebro frånuppgifter från län Södermanland ochtvå samtsorg
länsskattekontoret Stockholm hur många kontrolluppgifteri somom

januari taxeringsåret. två länenkom för dvs. efter den 31 Desent,
Stockholmskontoretrepresentativa normallän, medanansågs som

grund det hanterar flera landetsvaldes på störstaattut av upp-av
giftslämnare.

Skattemyndig-kontrolluppgifter vidAntalet för inkomnasent var
Örebro inkomna uppgifter och vidheten i län antalet9 procent avca

flestaSkattemyndigheten i Södermanlands län cirka 5,8 Deprocent.
Örebro febru-uppgifter kom dock under perioden den 10-15i län

i Stockholm kom kontrollupp-ari. Vid länsskattekontoret l 800ca
svarade två ingivaregifter från företag avseende löner av dessaåtta

uppgiftsvkontrolluppgifter från tvåstycken och 2 700för 1 483 ca
avseende forlämnare ränta sent.

fram stati-utredningen har Riksskatteverket tagitPå uppdrag av
kontrolluppgifteri hur fall påminnelser lämnastik mångaöver att

vilka efter avstämning kontroll-till arbetsgivare, för detsänts ut av
inlämnadeuppgiftssystemet det hanterarmot system upp-som

kontrolluppgifter saknats.bördsdeklarationer, kunnat konstateras att
påmin-skickades det 000 påminnelser, 1996 24 0001995 22ut caca

påminnelser. Angående statistikennelser och 40 0001997 närmare
missvisandeRiksskatteverket denför har1997 äruppgett att

drift under och deldatarutiner i 1996grund togs attatt ennyaav
uppgifter missades vid inläsningen.

skickasRiksskatteverket kan antalet påminnelserEnligt utsom
börochnormalår uppskattas till mellan 20 000 25 000. Dettaett

uppgiftslämnare lämnari relation till det totala antaletsättas att som
stycken.kontrolluppgift på lön arbetsgivare 300 000är ca
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överväganden17.5 och förslag

FörseningsavgiftFörslag: skall påföras kontrolluppgiftom en
inte lämnas inom föreskriven tid. Avgiften skall kr.500 Harvara
kontrolluppgift inte lämnats påminnelse påförssäntstrots att ut

förhöjd avgift 000 kr. Avgiften skall1 maximalt kunna be-en om
till kr uppgiftskyldig.25 000 Förseningsavgiftenstämmas per

skall helt eller delvis kunna efterges.

Allmänna utgångspunkter

bör inledningsvis framhållasDet uppgiftslämnandet iatt stort sett
fungerar tillfredsställande och det mycket vanskligtäratt att upp-
skatta hur många kontrolluppgifter kommer för Stati-sent.som
stiken antalet påminnelser skickats enbart sådanaöver utsom avser
kontrolluppgifter med ledning lämnade uppbördsdek-som man av
larationer kan sluta tillsig sig uppgiftslämnarna inte lämnat. Enatt
överväldigande andel kontrolluppgiftema lämnas storaav av upp-
giftslämnare via ADB-medium. de fallenI torde relativt fåtalsett ett
kontrolluppgifter lämnas för Tillgänglig statistik tyder dock påsent.

antalet kontrolluppgifter inte lämnas i tid totaltatt rätt settsom upp-
går till inte obetydligt antal år. Troligtvis också risken förett ärper

kontrolluppgifter lämnas för bland de uppgiftslämnarestörreatt sent
inte har skatteavdrag på gjorda utbetalningar.göraattsom

Företrädare för Riksskatteverket har till utredningen uppgett att
verket befintliga påtryckningsmedel otillräckliga. Ettärattanser
införande förseningsavgift dock förenat med vissa problem.ärav en
Bl.a. har framhållits det finns risk för uppgiftslämnarna iatt atten

utsträckning i dag kommer lämna ofullständiga uppgif-större än att
för efterkomma fristema. Vidare har påtalats administra-ter att att

tiva rutiner måste tillskapas.
Syftet med förseningsavgift förmå samtliga uppgifts-är atten

skyldiga fullgöra uppgiftsskyldigheten inom föreskriven tid, inteatt
enbart de uppgiftslämnare Skattemyndigheten har kännedom om ge-

de registrerade hos Skattemyndigheten grund deärattnom av
tidigare lämnat kontrolluppgifter. Uppgiftslämnandet fungerar i
huvudsak bra det gäller uppgiftslämnarede har lämnanär att ettsom

antal uppgifter, arbetsgivare, banker, och försäk-störrestort t.ex.
ringsbolag. Gentemot dessa uppgiftslämnare har skatteförvaltningen
etablerat samarbete innebär Skattemyndigheten vanligtvisett attsom
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har god kontroll läget och snabbt får informationöver någotom
problem skulle uppstå medför kontrolluppgiftema blir någotattsom
försenade. Skatteförvaltningen har påtalat särskilda åtgärder iatt
form påminnelser och förelägganden främst kommit till använd-av
ning mindre arbetsgivare, bostadsrättsföreningargentemot och andra

inte lämnar kontrolluppgiftema via ADB-medium.som
inte föreskrivenLämnas kontrolluppgift i tid drabbas skatte-rätt

myndigheten administrativa merkostnader i samband med utskickav
påminnelser Förseningsavgiften därför i första handärav attm.m.

påtryckningsmedel för undvika administrativaett attsomse mer-
kostnader hos skattemyndigheten. Däremot förseningsavgift iär en
regel för uddlöst påtryckningsmedel för förmåett den inteatt som
vill lämna kontrolluppgift fullgöra sin uppgiñsskyldighet. delatt
situationema har Skattemyndigheten andra påtryckningsmedel till
sitt förfogande.

Enligt utredningens uppfattning det inte möjligt utformaär att
avgiften så vissa potentiellasätt uppgiftslämnareatt grupper av
undantas från sanktionssystemet. Sanktionen måste således göras
generell och oberoende den uppgiftsskyldige och hurärav vem
kontrolluppgiften lämnas.

Förseningsavgiften kan utformas enligt två huvudmodeller.
Alternativ A: Den inte kommer in med kontrolluppgiftsom en

föreskrivet datum, enligt huvudregeln densenast januari,31 eller se-
den dag uppgiften skall ha kommit enligtnast meddelat anstånd,

skall påföras förseningsavgift med bestämt belopp kon-etten per
trolluppgift.

Alternativ B: förseningsavgiftEn påförs baserad det underlag
skulle ha redovisats i kontrolluppgiftema. På den totalasom sum-
för alla kontrolluppgifter försenade frånärman som samma upp-

giftslämnare förseningsavgift med visstas ut procentsats.en
huvudsakligaDen invändingen den modellenmot är attsenare

hänsyn inte till antalet kontrolluppgifter skall lämnas,tas utansom
enbart till den förseningsavgiften baseras på.summa som

nackdelEn med alternativ denA medför den skallär att som
lämna antal kontrolluppgifter kommer bli påfördett stort att en avse-
värd förseningsavgift de lämnas i sammanhang,även ett t.ex.om

datamedium.ett
valetI mellan de två modellerna förordar utredningen alternativ

A. En sådan modell harmonierar också bäst med hur andra förse-
ningsavgifter utformade.är

variantEn alternativ A förseningsavgiften enbartär att tasav ut
i de fall Skattemyndigheten skickat påminnelse lämna kon-ut atten
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trolluppgift. Nackdelen med sådan ordning enbartärett att man
fångar de uppgiftsskyldiga skyldiga lämnaärvet attupp som man
kontrolluppgift. kan dock lämpligtDet kombinera alternativattvara

med bestämmelseA Skattemyndigheten möjlighet på-atten som ger
föra förhöjd förseningsavgift kontrolluppgiften inte har kommitom
in har påminnelse säntstrots att ut.

utformningen förseningsavgiften.Den närmare av

enlighetI med vad bör förseningsavgift kon-sägs uttasovan en om
trolluppgift inte kommit inom föreskriven anståndtid. medHar

komma med kontrolluppgift meddelats kommer försenings-att
avgift påföras kontrolluppgiften inte har kommit innanatt om
fristen för anståndet löpt ut.

Enligt utredningens bedömning kan kr betraktas500 som en
lämplig nivå förseningsavgiften. förseningsavgiftEn 500 krom
skall således för varje kontrolluppgift inte har kommituttas som
inom föreskriven tid. För undvika uppgiftslämnare inteatt att som
kommit med kontrolluppgift i tid skall sakna incitiamenträtt att
lämna kontrolluppgift efter påminnelse bör förhöjd försenings-en
avgift kontrolluppgift inte lämnas påminnelse hartas ut trots attom

förhöjda avgiftenDen bör bestämmas till kr.l 000sänts ut.
Förseningsavgiften skall kontrolluppgiftnågon övertas ut om

huvd inte har lämnas. Vanligtvis har uppgiftsskyldigedentaget en-
bart lämna kontrolluppgift exempelvis lämnaratt en per person, en
arbetsgivare kontrolluppgift för ersättningar och förmåneren som
tillhandahållits anställd. bank kan dock ha lämna flera kon-En atten
trolluppgifter för och exempelvis för inkoms-en samma person,

utgiftsränta och avyttring. Förseningsavgiften bör förtränta, tas ut
varje för lämnad kontrolluppgift.sent

Förseningsavgift skall inte lämnad kontrolluppgifttas ut om en
bristfällig i något avseende. Uppgiftslämnaren riskerar såledesär

inte påföras förseningsavgift han i efterhand tidigareatt rättarom en
i tid lämnad kontrolluppgift för denrätt personen.

förAvgörande bedömningen lämnad kontrolluppgift ärom en
bristfällig eller den huvud inte skall ha lämnats,över tagetom anses
bör det uppgiftspliktiga beloppet skulle ha redovisats i denvara om
kontrolluppgift i och för sig har lämnats, inte innehöllsom men
uppgiften, eller kontrolluppgift huvud har lämnats.över tagetom

Vilka uppgifter skall redovisas i kontroll-ochsom en samma
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uppgift bestäms enligt gällande ordning Riksskatteverket efterav
samrådsförfarande med förträdare för uppgiftslämnama.

förhöjdaDen avgiften skall endast kunna för sådana kon-tas ut
trolluppgifter omfattas den obligatoriska kontrolluppgifts-som av
skyldigheten. Kontrolluppgifter inhämtas efter föreläggandesom
skall i enlighet med gällande endast kunna sanktioneras medrätt
vite.

Som har påtalats lämnar enskilda banker, försäkringsbolag,ovan
arbetsgivare m.fl. mängd kontrolluppgifterstörre år. Förstoren per

dessa uppgiftslämnare inte skall drabbas orimligt högaatt sank-av
tioner bör den totala förseningsavgiñen kan enskildtas utsom av en
uppgiftsskyldig bestämmas till högsta belopp. Enligt utredning-ett

bedömning bör detta takbelopp bestämmas till 25 000 kr, vilketens
50 kontrolluppgifter.motsvarar

Takregeln bör kompletteras med möjlighet jämka förse-atten
ningsavgiften, kontrolluppgiftema har kommit bara nå-t.ex. om

eller några dagar för förseningsavgiftEn har påförtssent.gon som
grund för lämnad kontrolluppgift bör, i likhet med övrigasentav

förseningsavgiñer påförs enligt taxeringslagen, kunna efterges.som
Enligt de nuvarande eftergiñsreglema kan förseningsavgift enbarten
efterges helt. Eftergiñsreglema bör därför kompletteras med möj-en
lighet jämka förseningsavgiñ har påförts på grund föratt en som av

lämnad kontrolluppgift. En sådan förseningsavgift bör medsent and-
ord kunna efterges helt eller delvis. Jämkning bör i första handira

komma i fråga kontrolluppgiften kommit någon ellernär några
dagar för och förseningen framstår ursäktlig. hel be-sent Försom
frielse från påförd förseningsavgiñ gäller de grunder isom anges

kap.5 6 § TL.
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Skatteavdrag18

Allmänt18.1 och gällande rätt

Utredningens direktiv berör inte frågan skatteavdrag. Enligt di-om
rektiven dock utredningen oförhindrad andra frågor medär att ta upp
anknytning till kontrolluppgiftsskyldighetens fullgörande. Skyldig-
heten skatteavdrag korresponderar i allt väsentligt med skyl-göraatt
digheten lämna kontrolluppgift utbetalda ersättningar föratt om ar-
bete respektive lämnad och utdelning.ränta

Enligt kap.5 skattebetalningslagenl § den betalarSBL är som
ersättning för arbete, eller utdelning skyldig skatte-räntaut göraatt

avdrag vid varje tillfälle då utbetalning sker. skyldighetNågon att
skatteavdrag från utbetalda reavinster föreligger dock inte.göra I

delbetänkandet Kontroll Reavinst Värdepapper SOU 1997:27 över-
vägde utredningen det borde införas skyldighet göraattom en
skatteavdrag reavinst vid avyttring aktier och andra finansiellaav
instrument. Utredningen dockansåg sådan skyldighet inte bor-att en

införasde delbetänkandetse 165s.
Beträffande skyldigheten skatteavdrag från ersättningargöraatt

och förmåner hänföra till intäkt förtjänstär att mottagarensom av
i kap. 2 § skatteavdrag5 SBL skall från kontanter-att görasanges

sättning för arbete och andra i paragrafen angivna ersättningar som
likställs med ersättning för arbete vad skyldigheten göraattavser
skatteavdrag sjukpenning, pension, livränta och vissa andra i 2 §
angivna ersättningar. kap.I 5 3-5 SBL i vilka fall skatte-anges
avdrag inte skall från de i 2 § nämnda ersättningama. Avgöras

kap.5 följer10-11 SBL slutligen Skattemyndigheten be-kanatt
sluta befrielse från skyldighet skatteavdrag frångöra ersätt-attom
ning för arbete i vissa fall angivna fall. Skattemyndigheten har t.ex.
befogenhet medges befrielse från skyldigheten skatte-att göraatt
avdrag skatteavdraget, med hänsyn till den skattskyldiges in-om
komst- eller anställningsförhållanden eller på grund andra särskil-av
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arbetsgivaren kap.för 5avsevärda besvärmedföraskäl, skulleda
10 § 2.

från ochskatteavdragskyldigheten räntaBeträffande ut-göraatt
från så-skallskatteavdragSBL görasföljer kap. 8 §delning 5 attav

kontrollupp-ochilämnasutdelningochdan ränta sompengarsom
enligt kap.eller 3ochkap. 22 23för enligt 3skall lämnasgift

fråninteskatteavdragskallSBL görasEnligt kap. 9 §527 § LSK.
följande fall. Förutdelning iellerränta

kronor,mindre 100konto, änärräntanränta ett om
förmed undantagjuridiskautdelning tillellerränta personer,

svenska dödsbon,
bosatta iintetill fysiskautdelning ärellerränta personer som

iSverige,
heltdubbelbeskattningsavtalenligtutdelning ärellerränta som

Sverige,beskattning ifrånundantagen
mindre l 000förfogandekonto, änpå räntan ärränta ett om

kronor,
klientmedel.förkontoränta ett

detbelopp,medtillsammansbetalas annatettränta ut omsom
utbetalningendel utgörutbetalaren hurförokänt storär somav

ellerränta,
kon-skall lämnautländskt företagutdelningeller ettränta som

bkap. 32 § LSK.trolluppgift för enligt 3

överväganden18.2

betalarvilka fall denreglerar i ersätt-Bestämmelserna utsomsom
betala preli-ochskall innehållautdelningellerarbete,ning för ränta

vid till-omarbetadesochskatteavdrag sågsskattminär övergenom
skälsaknadärförfårskattebetalningslagen. Det attkomsten ansesav
deskatteavdragreglernaändringar änföreslå andra somomavnu

till lagförslagutredningensanledningmednödvändigaär omnyav
kontrolluppgifter.självdeklaration och

kon-lämnaskyldighetförslagutredningensBeträffande attom
utred-kap. NLSKtjänst 5intäkttrolluppgift anserm.m.avom
skatte-skyldighetenreglerar görabestämmelsernaningen attatt som

lik-för arbetemed ersättningarbete ochförfrån ersättningaravdrag
behöverintedesådantutformade påersättningarställda sättär att

till LSK.förslagetanledningomarbetas med nyav
skatteavdragskyldighetbestämmelsernaEftersom göraattom

bestämmelsernatillhänvisarutdelning direktochlämnadfrån ränta
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skyldighet lämna kontrolluppgift och utdelning ochräntaattom om
dessa bestämmelser har omarbetats och utvidgats i utredningens för-
slag, krävs vissa konsekvensändringar i dessa delar.att görs

Utredningen föreslår skyldigheten lämna särskild uppgiftatt att
enligt kap.3 28 § LSK skall slopas och kontrollupp-ersättas av en
giftsskyldighet. det avseendet kommerI skyldigheten skatte-göraatt
avdrag utvidgas. beträffarVad utdelning andelar i svensk eko-att
nomisk förening, s.k. kupongränta utdelning från utländsk juri-samt
disk inte redan omfattas kontrolluppgiftsskyldighet,person som av
saknas skäl inte låta dessa utbetalningar omfattas skyldighetenatt av

skatteavdrag. Däremot utredningen skyldighetgöraatt attanser en
skatteavdrag från utdelning från s.k. kupongbolag integöra kanatt

genomföras analys. Tills vidare bör därför utdelningnärmareutan en
från s.k. kupongbolag undantas från skyldigheten skatteav-göraatt
drag.

förslagetEnligt till NLSK föreslås regeringen få befogenhet att
föreskriva frånundantag skyldigheten lämna kontrolluppgiftattom
i vissa fall 15 kap. 5 § NLSK. det fall viss formFör räntaen av
eller utdelning undantas från kontrolluppgiftsskyldigheten bör mot-
svarande undantag gälla beträffande skyldigheten skatteav-göraatt
drag.

Undantaget i kap.5 9 § punkt 2 SBL beträffande ochränta
utdelning lämnas till andra juridiska svenskaänsom personer
dödsbon kan slopas. Detsamma gäller undantaget i kap. punkt5 9 §
3 SBL beträffande eller utdelning lämnas till fysiskaränta som

8i§inte bosatta i Sverige. stället bör i kap.I 5 SBLärpersoner som
förskrivas skatteavdrag skall från och utdelninggörasatt ränta som

till fysisklämnas bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Enligtperson
förslaget till NLSK skall kontrolluppgift inte lämnas för ränta om

understiger 100 kronor. därförDet inte nödvändigträntan haär att
motsvarande undantag beträffande skyldigheten skatteav-göraatt
drag.

18-045510
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någraFörenkling19 av

beskattningsregler

Inledning19.1

kontrolluppgiftsskyl-förslag i delbetänkandet rörandeUtredningens
reaförlust aktier och andra finansiella in-dighet reavinst och påom

föreslagna ordningen skattskyldigaoch den i avsnitt 4 attstrument
uppgifterna i deklaratio-inte har något tillägga till de förtrycktasom

självdeklaration ska-inte skall behöva sända undertecknadnen en
deklarationsfcârfarande.förutsättningar för förenklatgoda ettpar

förenklas ytterli-deklarationsförfarandetEnligt utredningen kan
schabloniseringar sådana beskatt-förenklingar ochgare avgenom

tilläggsuppgifter.ningsregler antalett stortgenererarsom
förutsättningar förUtredningen vidare det bör skapas attattanser

sådana innehas bredafönnögenhetsskattepliktiga tillgångar som av
skall förtryckas i deklarationen.skattskyldiga kunna För attgrupper

personbil skall kunna förtryckas krävsvärdet innehavt.ex. avav
därför värderingsregler införs.enhetliga och schablonmässigaatt

inlämnade förenkladeantaletSom tidigare har uppgårangetts
till knappt miljoner,självdeklarationer år för närvarande 5,5per

tilläggsuppgif-innehåller någon formungefär 30 procent avvarav
ter.

tilläggsuppgifter kommerofrånkomligt antalDet är att stortett
utredningens bedömningbehöva lämnas i framtiden. Enligtävenatt

finns löntagarbeskattningens områdeemellertid på bl.a. utrymme
bl.a. nedbringaför förenklingar beskattningsreglema i syfte attav

del tilläggsuppgif-antalet tilläggs- och ändringsuppgiñer. En stor av
främst två särskildaberör inkomst tjänst och då poster,terna av

mellan bostaden och arbetsplatsennämligen avdrag för samtresor
avdrag för övriga kostnader.

föravdragTaxeringsåret 1996 yrkade drygt 800 000 personer
inkomstslaget tjänst,mellan bostad och arbetsplats i varavresor

jämförelse medförenklad självdeklaration.633 000 blankett för I
yrkadetaxeringsåret totalt 0001995, då 1 150närmare personer av-

har antalet tilläggs-drag för mellan bostad och arbetsplats,resor
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avdragsyrkandenkraftigt. Minskningen antaletuppgifter minskat av
arbetsplatsen beror i första handför mellan bostaden och attresor

arbetsplats fr.o.m.avdragsbegränsningen för mellan bostad ochresor
från till kr. och medtaxeringsåret höjts 4 000 kr 6 000 I1996 att av-

fr.o.m. årsför mellan bostad och arbetsplats 1998dragsrätten resor
omfatta bilförmånsinnehavarestaxering utvidgas till ävenatt resor

tilläggsuppgifter i tjänst öka medantalet inkomstslagetkan antas
taxering gällerstycken. Från och med 1999 års150 000100 000- en

medför visserligenkr. höjningenavdragsbegränsning på 000 Den7
tilläggsuppgifter kan minska något, kanantalet komma attatt men

ske från ochnännelsevis den ökning kommerinte uppväga attsom
med års taxering.1998

inkomstslagetavdrag för övriga kostnader iVad gäller posten
000lämnade vid 1996 års taxering sammanlagt 357tjänst perso-ca

deklarerade på blan-tilläggsuppgift i den delen, 282 000varavner
förenklad självdeklaration.kett för

miljon till-nämnda årligen 1Enbart överposterovan genererar
övervägande del redovisas skattskyldigaläggsuppgifter, vilka till av

självdeklaration.lämnar förenkladsom
förenklingar i skatte-Riksskatteverket har i Förslag tillrapporten

till hurlämnat förslag bl.a.lagstiftningen RSV Rapport 1995: 10
ochmellan bostad och arbetsplatsreglerna för avdrag för reg-resor

inkomstslaget tjänst kan för-för avdrag för övriga kostnader ilema
enklas.

tilläggsuppgifterantalEn ärstortpost ettannan som genererar
ellerfastighetsskatt i fall fastighet förvärvatsunderlaget för de

uppskattas tillöverlåtits under Antalet tilläggsuppgifter kanåret.
Riksskatteverketår. nyssnämnda har000-300 000 I250 rapportper

förförenklingar i syfte underlagetförslag till på områdetlämnat att
fall fastighet för-förtryckas i de dåfastighetsskatt skall kunna även

och överlåtits under året.värvats
undersökauppfattning angelägetEnligt utredningens detär att

nämnda områden.ändra beskattningsreglemadet går att ovanom
beskattnings-Förenkling och grad schablonisering dessastörre avav

dels underlätta arbe-regler skulle dels förenkla för de skattskyldiga,
för skattemyndigheten.tet

utredningenantalet tilläggsuppgifter föreslårsyfte minskaI att
förunderlagethar betydelse för förtryckningenändringar avsom

inkomstslagettill avdrag för kostnader istatlig fastighetsskatt, rätten
privatbil. frågan tillvärdering innehavtjänst I rättensamt omav av

arbetsplats läggerkostnader för mellan bostad ochavdrag för resor
har i denfram något förslag. Utredningenutredningen inte eget
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delen valt i stället beskriva problemområdet och peka på olikaatt
reformvägar.

Avdrag19.2 för vissa kostnader i

inkomstslaget tjänst

19.2.1 Bakgrund och gällande rätt

Enligt 20 § kommunalskattelagen 1928:370, skall frånKL brutto-
intäkten viss förvärvskälla avdrag för alla omkostnadergörasav un-
der beskattningsåret för intäktemas förvärvande och bibehållande.

inkomstslagetFör tjänst gäller enligt 33 § frånl KL in-attmom.
täkt tjänst får avdrag för samtliga utgifter, vilkagöras är attav anse

kostnader för fullgörande tjänsten, såvitt inte försom av samma
kostnader anvisats särskilt anslag, inte skall såsom in-tassom upp
täkt. lagtextenI sedan uppräkning sådana utgifter för vil-görs en av
ka avdrag bl.a. medges. Uppräkningen således inte uttömmande.är
Vad särskilt gäller avdrag for kostnad för facklitteratur, instrument
och dylikt krävs kostnaden varit nödvändig för tjänstens fullgö-att
rande.

Från och med 1994 års taxering schablonavdraget slopat ochär
begränsning så kostnaderendast överstigande 0001ersatt attav en

kr avdragsgilla 33 § 2 KL.är mom.
Vid 1996 års taxering yrkade totalt drygt 357 000 personer av-

fördrag övriga kostnader, 282 lämnade förenklad000änvarav mer
självdeklaration. Totalt medgavs vid 1996 års taxering avdrag for
övriga kostnader med drygt miljarder2,8 kr.

mångaHur har medgivits avdrag för övriga kost-personer som
nader och samtidigt erhållit kostnadsersättning för utgifterna av ar-
betsgivaren framgår inte tillgänglig statistik. Däremot det käntärav

erhöll172 000 ersättning avsågän täckaatt attmer personer som
sådana utgifter betrakta övriga kostnader,är attsom som varav
137 000 lämnade förenklad självdeklaration.personer

inteDet ovanligt yrkade avdrag utgifter inteär att äravser som
betrakta avdragsgilla. Vid års1994 taxering ändradesatt översom

88 000 deklarationer i det avseendet, vilket skall i relation tillsättas
380 000 medgavs avdrag för övriga kostnader.att ca personer

Ett problem med den utformningennuvarande ärsystemet attav
det sällan lönsamt för Skattemyndigheten utreda förutsätt-är att om
ningarna för avdragsrätt uppfyllda. del yrkandenaEnär rörstor av
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nämligen förhållandevis obetydliga belopp. Exempelvis medgavs
avdrag för kostnader150 000 övriga med be-närmare ettpersoner

lopp understeg kr, hälften medgavs avdrag med be-2 000som varav
lopp understeg 000 kr.1som

bakgrund vad anförts föreligger skäl undersökaMot attav ovan
aktuella bestämmelser kan ändras för förenkla för skatt-deattom

skyldiga och underlätta skattemyndighetens arbete.
Riksskatteverkets föreslår verket avdrag förI 1995: 10rapport att

övriga kostnader i inkomstslaget tjänst, i de fall arbetsgivaren inte
utbetalat kostnadsersättning, till den del kostna-endast skall medges

uppburitsdema överstiger 6 kr. kostnadsersättning föreslår000 Har
verket avdrag får med belopp motsvarande ersättningengörasatt

reducering. Kostnadsersättningen och motsvarande avdrag skallutan
förslaget förtryckas deklarationen. anför verketenligt på I rapporten

följande.bl.a.

ifrågasättas inte övrigakan enligt RSV:s meningDet om
kostnader för intäktemas förvärvande borde betalas av ar-
bets ivaren de nödvändi för intäktemas förvär-ärom a

fall torde för kostnadernaI presumtionenvart attvan e.
för kraftigtverkligen varit nödvändiga utföra arbetet ökaatt

ersättningen för kostnaderna arbetsgivaren.ersattsom av

fall motsatsvis ifråga-de ersättning inte utbetalats kanI man
tjänsteutövning-kostnaderna varit nödvändiga försätta om

dessa fall kan det lämpligt höja avdragsbe-I atten. vara
gränsningen från kr till Nivån kr000 högre nivå. 6 0001 en

förkorresponderar med avdragsbegränsningen till ochresor
från arbetet. Avdrag under denna nivå kan normalt inte ge
tillräckligt taxerin shöjningar för värdaatt att ut-stora vara

till yrkasreda. i sin många avdragDetta tur atter som
medges det saknas författningsenligt stöd.trots att

föreslår därför avdrag för övriga kostnader underRSV att
ersättning inte utbetalats arbets-inkomst tjänst harnärav av

givaren endast medges till den del de överstiger kr.6 000

utformning ställa till problemavdragsrätten kanDenna av
för vissa yrkesgrupper, artister och andra med mångat.ex.

kostnaderuppdragsgivare. får oftast stå för sinaDessa
eller uppdragsgi-själva. anställda med många arbets-För

och saknar huvudarbetsgivare bör nuvarandevare som av-
definieras fördragsrätt kvarstå. Gruppen behöver då att

förhindra missbruk avdragsrätten.av

Enligt Riksskatteverket torde höjning avdragsbegränsningenen av
till för de fall kostnadsersättning inte endast margi-6 000 kr utgått
nellt skatteintäktema.påverka
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Statistik19.2.2

avseende 1996 årsRiksskatteverketutredningen harPâ uppdrag av
medgivna avdrag,respektivestatistik på yrkadetaxering tagit fram

inte i vil-statistik framgårbeloppsmässigt. tillgängligoch Avantals-
betalatskostnadsersättning harka fall ut.som

självdeklarationförenkladpå avdragetIntervall: storleken FD:

MedgivetIntervall Antal FD varavvarav
tkrbelopp, tkr FD,kr yrk.

148109 3456 500 4472 0001-1000

91 177113 027000 59 5001001-2000 74

080 96 03338 500 1192001-3000 47 500

82 522103 09329 000 23 5003001-4000

108667 7516 500 944001-5000 21 000

62 14278 66711 5005001-6000 14 500

89917476 000 229 73198 0006001--

överväganden förslagoch19.2.3

medgesfor närvarandeövriga kostnaderAvdrag förFörslag: som
tillmedges endastöverstiger kr skalldel de 000endast till den 1

kr.den del de överstiger 3 000

lämpligtiAvseende frågan det 33 § 2 KL är att ta enmom.om
motsvarande kost-med beloppavdrag fårbestämmelse görasattom

följande anföras.nadsersättningens storlek kan
förslagRiksskatteverketsenlighet medutbetalaren iOm an---

andra invänd-torde ingakostnader harvad för slags ersattssomger
det sammanhangetförslaget.ñskala kunna Iningar än motrent resas

ställ-uppbördshänseende hari bl.a.bör utbetalaren att tanoteras att
avdragsgillatäcka fortill ersättningenning att mottagarenavserom

skattemyndig-Till saken hör ocksåvid taxeringen.kostnader att
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heten endast undantagsvis kontrollerar avdragsyrkandennumera av
förevarande slag beloppen rimliga.ärom

Angående lämpligheten införa regel sägeratt attav en som av-
drag endast medges arbetsgivaren har betalat kostnadsersätt-utom
ning för utgiften kan följande fullt ochAttsägas. ta steget ut som
förutsättning för föreskriva haravdrag uppdragsgivaren betalatatt

ersättning för utgiften med motiveringen utbetalaren alltut att attav
döma inte betraktat andra, kostnader nödvändiga ochersatta som

skallutgiften därmed inte betraktas kostnad för intäk-att som en
förvärvande eller bibehållande skulle strida sedan längetemas mot

vedertagna principer inom skatterätten. Kostnader hänförliga till in-
komstslaget tjänst skulle i innebördsådantett system ges en annan

motsvarande kostnader hänförliga till inkomstslaget närings-än t.ex.
verksamhet.

Med det Riksskatteverket föreslagna skulle utbetala-systemetav
agerande för ersättningenpresumtion denutgöra att motrens en sva-

utgiftenrande avdragsgill. Om det uppställs krav på utgiftenär att
för avdragsgill skall ha arbetsgivaren skulle det iatt ersattsvara av
praktiken få till följd det utbetalaren och inte Skattemyndighe-äratt

utgift avdragsgill. skulle dethar Vidareavgöra ärten attsom om en
innebära missgynnande de verket åberopadeett av gruppernaav
artister och andra med olika uppdragsgivare anställda vil-samt av
kas arbetsgivare inte sig ha råd i och för sig nödvän-ersättaattanser

kostnader för fullgörande. införa formdiga tjänstens någonAtt av
försärlösning dessa torde inte praktiskt genomförbart.varagrupper

Enligt utredningens bedömning bör i första hand komma i fråga
höja avdragsbegränsningen. Härigenom skulle tilläggs-antaletatt

uppgifter helt obetydligkunna reduceras. skulle inteDärutöver en
positiv statsfinansiell effekt kunna räknas in. Till saken hör dess-

Skattemyndigheten i gradsaknar nämnvärdutom att attresurser
granska avdragsyrkanden denna storlek. höjningMotav en av av-
dragsbegränsningen kan bl.a. anföras fråga relativt be-äratt om en
gränsad minskning antalet tilläggsuppgifter. Utredningen anserav

vid samlad bedömning höjaändå det lämpligastäratt att atten av-
dragsgränsen. därför skäligen höjas till i fall kr.Den bör 3 000vart

sådan regeländring skulle få betydelse vid beräkningEn av pen-
sionsgrundande inkomst anställning. Vid beräkning PGIPGI av av

nämligen lagenskall enligt 4 § 1959:551 beräkningom av pen-
sionsgrundande inkomst enligt lagen allmän försäk-1962:381 om

för bestrida iring avdrag kostnader arbetstagaren haftgöras att
innehavd anställning, i den mån kostnaderna, minskade med erhållen
kostnadsersättning, överstiger kr.1 000
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avdragsbegränsning skall fåförutsättning för höjdEn att ge-en
antalet tilläggsuppgifter naturligtvis bestämmelser-nomslag på är att

beräkning höjda avdragsbegränsning-till denPGIav anpassasna om
beräkninginkomsttaxeringen. bestämmelsernavid Hur om aven

tekniskt för till den höjdabör omarbetasPGI sett att anpassas av-
fortsatta lagstift-dragsbegränsningen får i detövervägas närmare

Utredningen lämnar därför inget förslag i den delen.ningsarbetet.

Statlig fastighetsskatt19.3

Bakgrund19.3.1

förtrycktes taxerings-Enbart på den förenklade självdeklarationen
för fastighets-året uppgifter avseende underlag1996 2 050 000ca

skatt.
det nuvarande förtrycks deklarationsblankettema medI systemet

för fastigheter den skattskyldige under hela be-underlag de ägtsom
förvärvats eller överlåtits underskattningsåret. de fall fastighetenI

beskattningsåret deklara-förtryckningen. ställetIspärras anges
tionsblanketten fastigheter iF örvärvade/avyttrade ingåratt un-
derlaget. de fallen således både överlåtaren och förvär-I krävs att

tilläggsuppgift i form underlag, beräknat förlämnar rättvaren av
den tid de fastigheten.ägt

överlå-Anledningen till förtryckning inte sker i förvärvs- ochatt
telsefallen fastighetsskatten utgår från ärär att uttaget somav vem

defastigheten tidpunkten för köpekontraktet medanägare upp-av
inskrivningsmyndighetemalgifter Skattemyndigheten får från van-

köpebrevetsz lagfart i normalfalletligtvis datum, eftersom ut-anger
köpebrevet och uppgift kontraktsdagenfärdas grundval av om

lagfarteninte behöver i köpebrevet. Endast undantagsvis söksanges
köpekontraktet

l fastighetsöverlåtel-får uppgiñerdet nuvarande Riksskatteverketsystemet om
för fastighetsdata. Nämnden hämtar i sinCentralnämnden turser genom upp-

frångiñema inskrivningsmyndighetema.
2 Utfárdas efter köpekontraktet och tjänar vanligtvis bevis köparenattsom
fullgjort bestämmelser köpeskillingen.köpekontraktets om
3 överlåtelseförklaringenöverlåtelsen innehålla den s.k. ochReglerar och skall
uppgiñ köpeskillingen JB.4:lom
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förtryckningEn underlaget för de fastigheter har överlå-av som
tits respektive har förvärvats under beskattningsåret skulle med nu-
varande medföra fel underlag förtrycktes.system att

Den omständigheten underlaget för fastighetsskattenatt inte för-
trycks i de fall ägarbyte har skett under beskattningsåret upphovger
till problem för såväl de skattskyldiga skattemyndigheten. Densom
skattskyldige måste lämna tilläggsuppgift och Skattemyndigheten
måste kontrollera uppgiften och i förekommande fall uppgiften.rätta

Riksskatteverket uppskattar antalet deklarationer inteatt kansom
förtryckas med underlag årligenrätt uppgår till 250 000- 300 000.

Det relativt vanligtär den skattskyldige inte lämnaratt tilläggs-
uppgift i de fall fastigheten har överlåtits eller förvärvats under be-
skattningsåret. Dessa deklarationer fångas visserligen vid denupp
maskinella kontroll utförs, i anspråk eftersomtarsom men resurser
underlaget måste manuellt.rättas

Vid 1995 års taxering ändrades 60 000 deklarationeränmer
grund felaktigt underlag för fastighetsskattatt eller nå-av angetts att

underlag överhuvudtaget integot hade vilket bör iangetts, sättas
relation till det totala antalet träffar vid kontrollen överstegsom
135 000 deklarationer. Mer hälften de felaktigaän underlagen än-av
drades således inte skattemyndigheten. Enligt Riksskatteverketav
beror underlåtenheten i flertalet fall Skattemyndighetenatt anser

felet i det enskilda falletatt sådan beskaffenhetär det inteattav
motiverar den tid och merarbete krävs för uppgiften.rättaattsom

Om det möjligt förtrycka underlaget för fastighetsskattattvore
i de falläven fastigheten förvärvats eller överlåtits under

beskattningsåret har Riksskatteverket uppskattat motsvarandeatt
ungefär årsarbetskrafter15 kan in. De statsñnansiella effek-sparas

i form ökade skatteintäkterterna uppskattas Riksskatteverketav av
till 50-100 miljoner kr år avseende de deklarationer fallerper som

vid den maskinella kontrollen,ut olika skäl inte rättas.men som av
Mot bakgrund vad anförts utredningenav ovan attanser

bestämmelserna fastighetsskatt böruttaget ändras förom av att
förenkla förfarandet för de skattskyldiga och underlätta Skattemyn-
dighetens arbete.

19.3.2 Gällande rätt

Skattskyldig till fastighetsskatt till fastighetenär ägaren eller den
enligt l kap. fastighetstaxeringslagen5 § 1979:1152 skallsom an-

2 § förstaägare stycket lag 1984: 1052 statlig fastig-ses som om
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för beskattningsår. Omfattar be-hetsskatt. Fastighetsskatt beräknas
fas-skattningsåret kortare eller längre tid tolv månader eller harän

förvärvats beskattningsåret, skalltigheten eller underavyttrats un-
till överlåtelsenderlaget för fastighetsskatten jämkas med hänsyn

förvärvet femte stycket.eller 2 §
sammanfaller i normalfallet äganderätts-skatterättslig meningI

undertecknande. detövergången med dagen för köpekontraktets Om
köpekontraktet överlåtelseförklaringen äganderätteni attanges

skall vid framtida tidpunkt gäller vanligtvis detta da-övergå vissen
RÅför refdag äganderättens övergång se 1993 16.t.ex.tum som

dock skattskyldig-realisationsvinstbeskattningshänseende inträderI
under-vid avyttringen första stycket dvs. vidhet 24 § 4 SIL,mom

tecknandet överlåtelseavtalet.av
rättigheter och förpliktelser enligt kap.Säljarens och köparens 4

fastigheten, avgif-och jordabalken avseende avkastning10 11 av
fas-belöper fastigheten, faran för fastighetenter samtsomm.m.

besittnings-tighetens omkostnader beroende tillträdet ellerär av
Bestämmelserna dispositiva.övergângen. är

Tidigare reformförslag19.3.3

Riksskatteverket har vid två tillfällen lämnat förslag hur skatt-
skyldighetens inträde vid fastighetsskatt kan reformerasuttaget av
i syfte fram iförenkla förfarandet. Förslagen har lagts rapportenatt
Vidareutvecklingen den förenklade självdeklarationen RSVav

skattelag-Rapport och Förslag till förenklingar i1992:3 rapporten
stiftningen RSV Rapport 1995: 10.

RS Vss 1992:3Rapport

föreslår Riksskatteverket jämkningsregeln i femte2 §I rapporten att
stycket lagen statlig fastighetsskatt slopas. stället föreslåsI en re-om

för heltgel med den innebörden fastighetsskatten skall betalasatt
fastigheten ingången ka-kalenderår den till vidägare avav som var

med förslaget förordar verket regelnlenderåret. konsekvensI att om
fastighetsskatten beräknas för beskattningsår ändras på så sätt attatt

kalenderår och anför bl.a. följan-skatten i stället skall beräknas per
de.

effekten påförsFörslaget får den den tidi ägarenatt are
skatten för den tid ligger efter örsäljningen. Dettaäven som
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får regleras emellan i samband med köpeavtaletparterna
och paverkar beskattningen.inte

Ett motsvarande förhållande gällerför övrigt vid debitering
fordonsskatt enligt ikskattelagenvägtra 1988:327.av

Andras regeln på det kan ifrågasättassätt sagts, attsom nui konsekvens härmed också den ändrin fastigöra att
hetsskatten alltid beräknas för kalenderår. ed nuvaran eordnin innebär skatten beräknas för beskattnings-attsom,år, svårt utforma hanterbara regler föret de fallatt då
fastighet överlåts mellan skattsk ldiga medolika räken-
skapsår. Detta berör så fall bara juridiskatl norma personer,eftersom fysiska endast undantagsvis kan ha för-personer
värvskälla med brutet räkenskapsår.

Den nuvarande regeln har fördelen den anknyter tillatt
företa löpande redovisning och till avdragsrätten. Enens
konse gå till beräkna för kalenderåröveratt att ärvens av
också den redovisar skatten förbrutetatt rä-som nu
kenska sår under övergångsåret får betala fastighetsskatt
fram l kalenderårets utgång.

Riksskatteverket förordar främst hanteringsskäl och iavförenklande syfte regeln beskattningsår andrasatt såattom
skatt beräknas för kalen Nuvarande regel jämkningomunderla räkenskapsåret omfattar kortareet eller läng-av om

tid månader föreslåsän konsekvens däravto också ut-v l
ga.

Förslaget remissbehandlades avstyrktes berörda remiss-men av
instanser. Föredragande statsrådet uttalade prop. 1992/93:86, 67s.

någon ändring reglerna inte borde ske f.n.att och hänsköt fråganav
till Fastighetsbeskattningsutredningen.

Fastighetsbeskattningsutredningen uttalade sig i frågan i sittsom
slutbetänkande Beskattning fastigheter, del SOU 1994:57av an-
förde bl.a. följande f..105 En jämförelse med debitering for-av
donsskatt, gjort,RSV lämpar sig mindre bra eftersom det be-som
träffande schablonintäkten sig betydligtrör belopp. Detstörreom
skulle således kunna uppkomma oskäliga effekter skattefråganom

någon anledning inte reglerades vid överlåtelsen och schablonin-av
täkten sedan påförs den tidigare Utredningensägaren. slutsats attvar
beskattningen fastigheten skall den avkastning denmotsvaraav som
skattskyldige har fastigheten, vilket innebär jämkning bör skeattav

4 Utredningens förslag schablonbeskattning fastighetsskatten på bostäderom
föreslogs schablonintäktersättas beräknad till 5 % taxeringsvärdetav en av som
skulle till beskattning i inkomstslagettas kapital se vidare SOU 1994:57upp
har inte lett fram till några lagstiftningsâtgärder. Vad i betänkandet isägssom
denna del torde i princip dock ha bärkrañ skattenoavsett tas utom som
schablonintäkt eller i form statlig fastighetsskatt.av en
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för-uppgifternafall därdeunder året. Iskettharägarbyte somom
deskattskyldigefår den göraanledningfelaktiga någontrycks är av

behövs.tilläggellerändringar som

1995:1 0RapportRS Vis

redo-fram detåterigenRiksskatteverketför101995:I ovanrapport
altvisade förslaget

förvär-vilketenligtalternativt förslagredovisarVerket även ett
med till-ochfrånfastighetsskattenförskattskyldigskall görasvaren

alt II.till den dagenframöverlåtarenochträdesdagen
möjli-alternativenbådadet äranförRikskatteverket attatt anser

skatteförvalt-kravettillgodoserdegenomföra och attattattga
ifastighetsskattförunderlagförtryckaskall kunnaningen nu

detanförRiksskatteverketgodtagbart attfall påaktuella sätt.ett
innebärbedömningverketsenligtdeteftersomalternativförordar

alternativdetochskattskyldigaför de ärförändring ävenminst som
lagstiftningen.nuvarandei denminst ingreppkräver

tillträdestidpunktentillskattskyldighetenanknytastöd förTill att
kunnatordeförtryckningshänseendeiRikskatteverketanför att man

köpebrevetundertecknandet överens-fördatumetfrånutgå att av
datumd.v.s. detfastigheten,tillträdetförmed datumetstämmer av

anförVidareinskrivningsmyndigheten.frånaviserasregelisom
följande.bl.a.Riksskatteverket

skallfastighetsskattförskattskyldighetenRegeln närom
med detdå inte överensstämmainträda kommer att som

tillämpningenvidinkomstbeskattningenvidgäller rea-av
nå-för hari ochdettainteRSVvinstreglema. attanser

gällerFullbetydelse.principiell Överenstämmestörre seon
nuvarande ler. Avytt-medhellerinteövrigtör re

för skatt-gältidpunktdenringstidpunkten, är ersomsom
sammanfallaintebehöverreavinst,inträde vidskyldighetens

falletinteSåövergång.äganderättens ärförmed datum om
äganderättenuttryckligenköpekontraktetdet i attanges
vid tillträdet.tidpunkt,vid någonskall övergå t.ex.annan

ovanligt.praktiken inteiDetta är

blirdetinnebäradäremot överens-skulleändring attEn en
i kap. 10 §regleringen4civilrättsligadenmedstämmelse

fördefårvilketjordabalken, vara enanses .
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de fallI då tillträdesdagen avviker från det datum som angesi fångeshandlingen vid lagfartsansökan kommer det för-
tryckta underlaget inte Såväl överlåtarestämma.att för-som

måste i så fallvärvare själva korrigera underlaget i deklara-
tionen. RSV bedömer dessa fall blir relativt fåtaliga.att

Om lagfart inte skall sökas fånget vilket fallet beträf-är-fande hus lös egendomär erhålls inga uppgifter tillsom -skatteregistret överlåtelse har skett.att Förtryckningom
då grundvalgörs uppgifter i föregående års deklara-av

tion. Aven i dessa fall måste korrigering ske parterna.av

Motsvarande gäller lagfartsansökan inte kommit tillom
inskrivningsmyndigheten före förtryckningen deklaratio-av

för det aktuella inkomståret.nema

Överväganden19.3.4 och förslag

Förslag: När fastighet övergår till skall i fastig-ägareen en ny
hetsskattehänseende överlåtaren skattskyldig till fastighets-vara
skatt för tid fram till tillträdet och förvärvaren för tid efter till-
trädet.

Om målsättningen minska antaletär tilläggsuppgifteratt existerar i
praktiken fyra möjliga alternativ, två alternativen A ochvarav av
B enligt nedan inte förutsätter några ändringar den materiellaav

medan derätten, två andra alternativen C och förutsätterD sådana
ändringar.

Alternativ A. Förtryckning sker utifrån tillgängliga uppgifter.
I enlighet med vad anförts skulle detta i flertalet fall medföraovan

underlaget blir felaktigt förtryckt.att Antalet tilläggsuppgifter kan
möjligen minska något i de fall det inskrivningsmyndighetenav
aviserade Ådatumet det korrekta.är andra sidan kan förutses att
ändringsuppgiñer i utsträckning kommer lämnasstor i de fallatt un-
derlaget till den skattskyldigesär nackdel. Att spekulera i deatt
skattskyldiga inte skall uppgifterrätta kan fel-som presumeras vara
aktiga inte särskilt tilltalande och kan på goda grunder förut-synes

undergräva allmänhetenssättas förtroende för skatteförvaltningen.
Alternativ B. Inskrivningsmyndigheten åläggs i de fall det avi-

serade datumet- vanligtvis tillträdesdatumet inte överensstämmer-



Förenkling beskattningsregler 303någraSOU 1998:12 av

för övergång anteckna detmed datumet äganderättens ävenatt se-
datumet.nare

sådan ordning skulle tvekan förorsaka betydandeEn ettutan mer-
inskrivningsmyndigheten förarbete, inte bara för ävenutan

resursbesparingar skulle kunna uppnås hossökanden. De som
överskuggas deskattemyndighetema kommer sannolikt klart att av

måste i anspråk i inskrivningsväsendet. deFörtasresurser som
enskilda dessutom effektivare korrigeramåste det attanses

felaktigheter i kan lämpligheteneventuella deklarationen. Dessutom
för inte möjligti föreslå ändrade inskrivningsregler detatt att anses

fråga. Tillförtrycka korrekta underlag i deklarationen isättasatt
saken äganderätten i civilrättslig mening egentligenhör också att
inte bestämd i ställetövergår vid tidpunkt. Den övergåren

skyldighetersuccessivt i den mening olika rättigheter ochatt
överförs från säljaren till köparen vid olika tidpunkter. Behovet av
eventuella ändringar bör således i första hands tillgodoses genom
ändringar den lagstiftningen.skatterättsligaav

Riksskatteverket förespråkar.Således återstår de två alternativ
målsättningenC tidigare benämnt alt. OmAlternativ 1. är att

utsträck-antalet tilläggsuppgifter skall nedbringas i möjligastörsta
ning, det alternativ enligt vilket äganderättsförhållandet vid in-är

kalenderåret blir styrande föredra. sådantgången Ett systemattav
dock förenat åtskilliga nackdelar. de nackdelarmed Förutomär ver-

beskattningsårket själv har påtalat bl.a. behovet ändra frånattav
till kalenderår vid beräkningen skatten och de konsekvenser detav
skulle medföra, tröskeleffekter för skattskyldiga med brutet rä-t.ex
kenskapsår kalenderår får vad Fastighets-vid omläggning till

Åtgärdenbeskattningsutredningen anfört ha bärkraft. vältraattanses
skall betala skattenavtalspartema regleraöver ansvaret att vem

kan dessutom ifrågasättas flera grunder, inte minst sådanom en
ordning skattemyn-i princip enbart kan försvaras den grunden att
digheten därigenom skulle Vidare skulle sådantettspara resurser.

skatterättsligtpåtagligt avvika från vad i övrigt gäller isystem som
civilrättsligt hänseende. Sammanfattningsvis får starka skäloch an-
tala lösning.sådanmotses en
Enligt utredningens uppfattning därför endast den modellär en-

ligt för framalternativ Riksskatteverket i 1995:10Rapportsom
praktiskt genomförbar.

skyldighetentidigare benämnt alt.Alternativ D II. Knyts att
betala fastighetsskatten till tillträdet det verket förordar isätt
detta alternativ inte de uppgifter aviseras från in-garanteras att som
skrivningsmyndigheten korrekta. saknas dock anledningDetär att
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presumtionen datumettro att för köpebrevetatt överenstämmer med
tillträdesdagen inte leder till korrekta resultat i flertalet fall. I enlig-
het med vad verket framhåller torde för förtryckningsändamål den
presumtionen kunna godtas.

Ett sådant kommer antagligensystem inte heltatt ettgenerera
obetydligt antal ändringsuppgifter. Det kan dock på goda grunder
förutsättas omfattningenatt mängden ändringsuppgiftema inteav
tillnärmelsevis kommer uppgå till det antal tilläggsuppgifteratt som
det nuvarande ellersystemet bordegenererar, snarare generera.

Frågan låta tillträdestidpunktenatt avgörande har ocksåvara en
aspekt. Såsom Riksskatteverket påpekar skulle sådantannan ett sys-

bättre stå item överenstämmelse med bestämmelserna i 4 kap. 10 §
jordabalken. kanDet hävdas den aspekten egentligen böratt komma
i förgrunden och förtryckningsfrågan positiv effektses som en av en
sådan eventuell reform.

Vid införandet l970-års jordabalk prop. 1970:20 del före-Aav
slogs skatteräven belöpteatt på fastigheten skulle fördelas medsom
utgångspunkt från tillträdesdagen. Efter kritik från Lagrådet a. prop.

214 f drogs förslaget tillbaka. detI sammanhangets. uttalade depar-
tementschefen frågan fördelningenatt skatter på fastighetom av en
borde med ledningavgöras skatterättslig lagstiftning och inteav ge-

Ävencivilrättslig lagstiftning. reform knyternom utta-om en som
gandet fastighetsskatten till tillträdestidpunkten avviker frånav
departementschefens då intagna ståndpunkt får det tilltalandeanses

i likhet med andra fastighetspålagoratt knyta skatten till tillträdet.
Departementschefens uttalande bör dessutom bl.a. mot bakgrundses

hur den då gällande kommunala fastighetsskatten utfonnad.av var
Mot sådan ordning kan kritik riktas bl.a. på den grundenen att

olika äganderättens övergång,moment tillträdet och undertecknan-
det överlåtelseavtalet olika betydelse beroendeav på vilkenges
beskattningsfråga i fråga löpandeär beskattning, fastighets-som
skatt respektive reavinst vid avyttring.

Sammanfattningsvis utredningen dock övervägande skälattanser
talar för alternativ börD genomföras,att dvs. förvärvaren skallatt

skattskyldiggöras för fastighetsskatten från och med tillträdesdagen
och överlåtaren fram till den dagen. Vad de olikheter gäl-avser som
ler beroende på vilken beskattningsfråga aktuellär utred-som anser
ningen det finns anledningatt studerarnärmare den frågeställ-att
ningen. fråganDen ligger dock utanför detta utredningsuppdrag.

Utredningens förslag medför ändring 2 lagen§ 1984:1052av
statlig fastighetsskatt.om
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Förmögenhetsvärdering19.4 av

personbilar m.m.

Inledning19.4.1

Personbil innehas för personligt bruk skall vid beräkning avsom
skattepliktig förmögenhet tillgång. skattepliktFråntas upp som un-

fordondantas bil värde understiger 10 000 kr sådanasamt somvars
dvs. s.k.i § första stycket fordonsskattelagen 1988:327,9avses

veteranfordon. personbil skall enligt lagenEn 9 § 1997:323 om
statlig förmögenhetsskatt till marknadsvärdet vid förmögen-tas upp
hetstaxeringen.

inte alltid lätt uppskatta bil till värde. Utred-Det rättär att en
ningen därför personbilars förmögenhetsvärde i såatt stor ut-anser
sträckning schablonmässiga grunder.möjligt bör bestämmassom
Införandet schablonmässig värdering skapar också förutsätt-av en

förtryckasningar för personbilars förmögenhetsvärde skall kunnaatt
i deklarationen. sådan förtryckning bör i första hand betraktasEn

serviceåtgärd den skattskyldige, Skattemyn-ävensom en men
dighetens arbete kan underlättas, bl.a. antaletkomma attatt genom
tilläggsuppgifter nedbringas. Härigenom skulle antaletkan
skattskyldiga tilläggsuppgifterbehöver lämna kompletterandesom
i förmögenhetshänseende minska väsentligt. Vilka uppgiñer desom
facto skall förtryckas deklarationsblanketten beslutas enligtpå

stycket regeringenutredningens förslag i kap. 3 § andra NLSK2 av
eller efter delegation från regeringen Riksskatteverket.av

förutsätts delsförtryckning skall aktualiserasFör att atten
Skattemyndigheten får tillgång till uppgifterna, dels någon formatt

schablonartad införs.värderingsregelav
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överväganden19.4.2 och förslag

Förslag: En schablonmässig värderingsmodell för personbilar in-
förs. Med ledning uppgifter från bilregistret och riktprislistaav en

baseras fordonetspå nypris och årlig nedskrivningsom en av ny-
bilspriset skall fordonets skattepliktiga förrnögenhetsvärde kunna
förtryckas i deklarationen.

Personbilar

fordonEtt får inte användas registrerat i det bilregisterutan att vara
förs Vägverket enligt bilregisterkungörelsen 1972:599. Bil-som av

registret innehåller bl.a. uppgifter behövs för identifiera for-attsom
donet och dess Uppgifter krävsägare. fordonsslag, fabrikat, typ,om
årsmodell och chassinummer adressägarens ochsamt namn, person-
eller organisationsnummer.

Rent tekniskt finns inte några problem medsett förtrycka bil-att
innehavet i deklarationen. Uppgifter fabrikat, årsmodellom m.m.
finns redan registrerade. Frågan till vilket värde fordonetär skall tas
upp.

I Danmark, Norge och Finland har införts schablonmässiga vär-
deringsmodeller.

I Danmark skrivs förmögenhetsvärdet beträffande bilar ned med
15 årligen i förhållande tillprocent nybilspriset för årsmodellen i
fråga.

Värderingen i Norge sker utifrån nybilspriset för årsmodellen i
fråga. förstaDet året värdet till 75 % nybilspriset,upptas andraav
året 65 tredje%, året 55 %, fjärde året femte45%, året 40 %, sjätte
året 30 %, sjunde året 20 %, åttonde-sextonde åren 15 % och där-
efter l 000 kronor. Veteranbilar,upptas dvs de 30 år ellerärsom
äldre värderas individuellt.

I Finland skall värdet bilarna redovisas i nybils-procentav av
priset för årsmodellen i fråga. Första året 70 %, andra året 50 %,
tredje året 35 %, fjärde året 25 %, femte året 15 % och sjätte året
10 %.

Utredningen föreslår i Sverige införävenatt schablon-man en
mässig värdering den skattskyldiges bilinnehav.av

Även för svenska förhållanden får lämpligt den scha-attanses
blonmässiga värderingsmodellen utgår från bilens nybilspris med

viss årlig nedskrivning. Enligt utredningens bedömning liggeren
till hand införanärmast modell liknaratt den tillämpasen som som
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redovisas ifordonetvärdetföreslårUtredningeni Norge. att pro-av
be-första åretBilens värde börföljande.nybilspriset enligtcent av

värdet årligenDärefter börnybilspriset.tillräknas 75 procent av
lägstnybilspriset till 10ned med 10 procentprocentsättas somav

ellerberäknat värde,Understigerrestvärde. restvär-nypriset ettav
beskattning.undantas från Detsammabör fordonetkrdet, 25 000

verkligaöverstiger detrestvärdetframräknadedetbör gälla om
marknadsvärdet.

det år denkr skallnybilspris 200 000med beräknatbilEn ett av
kr.år till 130 000kr ochtill 150 000således nästaär tas uppny

nedmöjlighetmedkompletterasVärderingsregeln bör sättaatten
Synnerliga skälsynnerliga skäl.föreliggervärde detframräknat om

värde någonexempel framräknatföreligga tillkan an-avomanses
marknadsvärde.bilens verkligaöverstigerledning avsevärt

riktprislistautformaRiksskatteverketbör uppdras åtDet att en
baseradvärderingen,schablonmässigavid denskall användassom

fordonet.modellårsmodell, märke och av
praktiska skälvärderingsmodellen börschablonmässigaDen av

följermed personbilVad förståsför personbilar.endast gälla avsom
fort-fordon börbestämmelser. övrigaFörfordonsskattelagens även

fönnö-statligmarknadsvärderingsregeln i lagen9 §sättningsvis om
användas.genhetskatt

inte obekantför utredningenframhållas det vär-bör ärDet attatt
tänkas habilägare kanmångadet personbilar någotbl.a. är somav

värderingsmodellenföreslagnaSyftet med denåsikter är attnuom.
sammanhanget bördetvärdet uppkommer. Itvisterundvika att om

ungefärförmögenhetsskatt betalas 5också beaktas procentatt avav
deklarantema.

schablon-delsdel innebärförslag i dennaUtredningens att en
för-statligpersonbilar införs i lagenvärderingsregel förmässig om

utfärdabemyndigasRiksskatteverketmögenhetsskatt och attatt
verkställighetsföreskrifter området.

avseendekontrolluppgiftsskyldighetinförandetFrågan av enom
fiitidsbåtsinnehav

föreslåslikhet med vaddet ihar diskuteratsutredningenl somom
kontrolluppgifts-införas obligatoriskskallför personbilsinnehav en

tillgångari syfte dessafritidsbåtarför innehavskyldighet ävenattav
deklarationsför-förenkladei detförtryckas och hanterasskall kunna

farandet.
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Ändamålet1992 avvecklades det statliga fritidsbåtsregistret. med
registret underlag för kontrollatt ordning och säkerhet tillvar ge av
sjöss och planering trafiken med fritidsbåtar. När registretav av-
vecklades fanns 280 000 fritidsbåtar registrerade. Därefter harca
Svenska Stöldskyddsföreningen tagit initiativ till driva frivil-att ett
ligt fritidsbåtsregister, vilket omfattar 160 000 fritids-numera ca
båtar. Samarbete sker mellan försäkringsbolagen och Svenska Stöld-
skyddsföreningen.

Fritidsbåtar kan betydande förrnögenhetsvärdenrepresentera och
det därför enligtär utredningen angeläget försöka utfonnaatt ett

så fritidsbåtars värde kan förtryckassystem att i deklarationen.
För närvarande finns inte något obligatoriskt båtregister kansom

tjäna bas för uppgiftslämnandet. betänkandetI Fritidsbåten ochsom
samhället SOU 1996:170 har frågan återinförandet ettom av
obligatoriskt fritidsbåtregister berörts. Betänkandet bereds för närva-
rande inom Kommunikationsdepartementet. I avvaktan på vilka
ställningstaganden i det arbetetgörs utredningen intesom attanser
det lämpligt föreslåär någon provisorisk lösningatt tillnu som
exempel försäkringsbolagen skall lämna kontrolluppgiñatt på sådan
fritidsbåt försäkrad hos företaget.är Frågan införandetsom om av

uppgiftsskyldighet avseende fritidsbåtsinnehav och hur sådanen en
uppgiftsskyldighet i sådant fall kan utformas bör därför anstå till
dess besked kan fås obligatorisktatt fritidsbåtregisterett skallom
återinrättas eller inte.

19.5 Reseavdrag

dettaI kapitel beskriver utredningen huvuddragen i hur reseavdrags-
reglerna utformade och hurär de möjligen kan refonneras i syfte
bl.a. minska antalet tilläggsuppgifter.att Något förslageget presen-

inte.teras

19.5.1 Bakgrund och gällande rätt

Reglerna avdrag för mellan bostaden och arbetsplatsen be-om resor
inledningsvisrör påtalats antal skattskyldiga.ett Taxe-stortsom

ringsåret 1995 uppgick det totala avdraget i inkomstslaget tjänst till
knappt 9 miljarder kr. Taxeringsåret 1996 har i inkomstslaget tjänst
avdrag för mellan bostad och arbetsplats yrkats med 7,3 miljar-resor
der kr, vilket drygt 9 kr100motsvarar per person.
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nuvarandeDe reglemas utformning årligen upphov till ettger
antal utredningar hos skattemyndighetema och i anspråkstort tar

inte obetydliga kontrollresurser.
Enligt uppgift från Riksskatteverket ändrades vid års1994 taxe-

ring drygt 58 deklarationer000 vad mellan bostad ochavser resor
arbete. Totalt uppskattar Riksskatteverket det för taxeringsåretatt

gjordes1994 knappt utredningar120 000 i den delen.
Under år har Skattemyndigheten i viss utsträckning saknatsenare

möjlighet lägga ned tillräckliga kontrollera yrkadeatt attresurser
avdrag. kan därförDet betydande belopp medgesantas att attutan
förutsättningarna för avdrag uppfyllda.är

allvarligt problemEtt med de nuvarande reglemas utformning
de kan upphov till tröskeleffekter eftersom några fåär att storage

minuters differens i tidsvinst kan medföra avdragsskillnader åt-på
skilliga kronor i det enskilda fallet.tusen

förslagTre hur avdragsreglerna för mellan bostad ochom resor
arbetsplats kan reformeras har lagts fram, två statliga ut-varav
redningar Reformerad inkomst beskattning, RINK, SOU 1989:33
respektive Utredningen tjänsteinkomstbeskattningen, SOUom
1993:44 RSV:s 1995:10. Genomgående föreslåssamt rapport att
tidsvinstkravet och avdragets storlek i princip skallutmönstras att

oberoende vilket fortskaffningsmedel den skattskyldigegöras av
väljer utnyttja för förslagen harInget lett fram tillatt resorna. av
ändrad lagstiftning.

Gällande rätt

Avdrag för skälig kostnad för till och från arbetsplats medgesresor
arbetsplatsen varit belägen sådant avstånd från bostaden attom

den skattskyldige behövt anlita och har anlitat särskilt fort-även
skaffningsmedel anvisningspunkt till4 33 § KL.

Är nedanstående förutsättningar uppfyllda medges avdrag för re-
med bil mellan bostad och arbetsplats enligt s.k. schablonsor egen

på grundval genomsnittliga kostnader för mindre bil och medav
hänsyn till de kostnader direkt beroende körd vägsträckaärsom av
anvisningspunkt andra4 stycket till 33 § KL:

Om vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till
minst kilometer5 och det omständigheterna klart framgår attav an-
vändandet bil i stället för allmänna kommunikationer regelmäs-av
sigt medför tidsvinst timmar.minst två Saknas tillgängligt all-en

kommunikationsmedel för hela eller del sträckan mellan bo-mänt av
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staden och arbetsplatsen och uppgår sträckan till minst kilo-två
bör enligt Riksskatteverkets rekommendationer RSV Smeter,

1995: avdrag för15 kostnaden beräknas för hela sträckan.
Om, avstånd och tidsvinst, bilen används i tjänstenoavsett an-

tingen under minst dagar för160 år räknat och minst 300 mil i tjäns-
för år räknat eller under mindre 160 dagar minst 60 da-ten än men
och minst mil i tjänsten för300 år räknat, medges avdrag för degar

dagar bilen används i tjänsten.som
Enligt särskild lagstiftning, lag 1993:1519 avdrag för kost-om

nader för bilresor till och från arbetsplatsen skall avdraget medges
med 13 kr mil. Från och med 1998 års taxering iper anges ovan
angivna anvisningspunkt avdrag medges kr.med 13 Fr.o.m 1999att
års taxering medges avdrag med kr15 mil.per

de fallI den skattskyldige grund ålder, sjukdom eller handi-av
kapp nödsakad använda bil eller tvingad användaär äratt störreatt
bil grund skrymmande last medges avdrag i stället skäligmedav
kostnad anvisningspunkt fjärde4 stycket till 33 § KL. Enligt Riks-
skatteverkets rekommendationer bör fallenavdrag i de medges med
den del faktiska,de totala bilkostnadema under året, belöperav som

kömingar till och från arbetsplatsen.
skattskyldig för bilförmånDen medges inte föravdragärsom

mellan bostaden och arbetsplatsen under den tid förmånen åt-resor
njutits anvisningspunkt sjätte stycket till4 33 § KL. Fr.o.m. 1998
års taxering medges dock förmånshavare, eller den företagitsom

med fönnånsbil för vilken närstående skattskyldig, föravdragärresa
mellan bostad och arbetsplats under förutsättningarresor samma

företagits med bil. fallende medges avdrag förIsom om resan egen
kostnad för dieselolja med 50 körd kilometer och för kost-öre per

förnad drivmedel med körd kilometer80 prop.öreannat per
1996/97:19. Avdrag medges dessutom för faktiska kostnader för

bro- och färjeavgift anvisningspunkt femte stycket4 till 33 §väg-,
KL.

Avdrag för kostnader för mellan bostad och arbetsplats fårresor
fr.o.m. års taxering1999 endast till den del kostnadernagöras över-
stiger 000 kr7 33 § 2 KL.mom.

Ovan nämnda bestämmelser avdrag för till och frånom resor ar-
betet och begränsningen till avdrag för sådana kostnader gäller också
beträffande inkomst näringsverksamhet anvisningspunkt till23av
23 § KL.
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19.5.2 Tidigare reformförslag

SOU 1989:33

föreslogRINK i betänkandet SOU 1989:33 avdrag för mel-att resor
lan bostad och arbetsplats skulle medges för den del denav samman-
lagda sträckan överstiger kilometer60 dag, varvid sträckansom per
skulle beräknas efter färdväg. Enligt förslagetnärmaste skulle av-
dragets storlek inte påverkas vilket kommunikationsmedelav som
användes. Avdragsbeloppets storlek knöts inte till bilkostnaden utan
baserades avvägning hänsynmed till kostnader för denen som
använder allmänna kommunikationer och kostnaden för den som an-
vänder bil. Avdrag skulle medges med 60 kilometer docköre per
högst 15 000 kr år.per

Enligt förslaget skulle den nuvarande ordningen med tidsvinst-
jämförelser mellan allmänna kommunikationer och användandet av

bil avståndsberäkningersättas gjordes oberoendeegen av en som av
vilket fortskaffningsmedel användes för mellan bostadensom resan
och arbetsplatsen. Vidare skulle avdragsrätten enligt 60-dagars och
160-dagars reglerna respektive särregleringen vad avdragsbe-avser
loppets storlek för de skattskyldige grund ålder, sjukdomsom av
eller handikapp varit nödsakade använda bil eller de skattskyldi-att

varit använda bil på grund skrymmandetvungna att störrega som av
last slopas.

RINK menade eftersom mellan bostad och arbetsplatsatt, resor
i princip betrakta privata levnadskostnader,är fanns anled-att som
ning ifrågasätta inte avdragsrätten helt borde slopas. bak-att Motom
grund bl.a. det inte gick bortse från antal skatt-att att att ett stortav
skyldiga har avsevärda kostnader för mellan bostad och arbets-resor
plats, avdragsrätten underlättar rörligheten på arbetsmarknadenatt
och det vissa finns svårigheter skaffa bostadatt orter att nära ar-
betsplatsen ansåg RINK skäligt avdrag för kostnader föratt ett resor
mellan bostad och arbetsplats allt borde medges.trots

Enligt skulleRINK avdragsrätt knyts enbart till avståndeten som
framför allt medföra avsevärd förenkling mildra tröskel-ävenmen
effekterna i det nuvarande Vidare ansåg försla-RINKsystemet. att

Åskulle främja kollektivtrafiken och samåkning med bil. andraget
sidan påtalades nackdelen med förslaget i framför alltatt attvar
storstadsregionema skulle skattskyldiga med långa avstånd till ar-
betsplatsen, med goda förutsättningar kollektiv, kunnaattmen resa
komma få avdrag överstiger de faktiska kostnaderna.att Därförsom
ansåg RINK avdraget skulle maximeras till kr.15 000att
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Vid remissbehandlingen tillstyrkte eller lämnades förslaget utan
erinran flertalet remissinstanser. relativtEtt antal remissin-av stort

dock kritiska till förslaget.stanser var
RINK:s förslag ledde inte fram till någon ändrad lagstiftning.

När förslaget anmäldes för riksdagen prop. 1989/90: 110 framhöll
föredragande statsrådet bl.a. förslaget visserligen skulle ledaatt till
betydande förenklingar för både skattskyldiga och skatteadministra-
tionen och de nuvarande reglerna tillatt nackdel från miljösyn-är
punkt. Han konstaterade dock den kraftiga minskningenatt av av-
dragsmöjligheten föreslogs skulle medföra avsevärda ekono-som
miska påfrestningar för de skattskyldi i framför alltstora grupper ga
glesbygds- och storstadsregionema, beroende bil förär attsom av

orimligt långa restider kunnautan sig mellan bostad och arbets-ta
plats. Sammanfattningsvis ansåg statsrådet det inte möjligtatt attvar
föreslå någon förändring reglerna för mellan bostaden ochav resor
arbetsplatsen.

SOU 1993:44

Utredningen tjänsteinkomstbeskattningen föreslog också inför-om
andet avståndsgräns i stället för den nuvarande tidsvinstregeln.av en

likhetI med RlNKzs förslag skulle avdragsrätten i princip obe-vara
roende vilket fortskaffningsmedel användes.av som

Enligt direktiven Dir. 1992:3 hade utredningen bl.a. till uppdrag
det gick modifierapröva denatt RINK föreslagnaatt lösning-om av

på sådant med långasätt mellan bostadatt ochen personer resor ar-
betsplats inte drabbas någon försämring.av

Utredningen diskuterade olika avdragsmodeller och konstaterade
det existerar två huvudaltemativ.att Dels modell i enlighet meden

vad förordadeRINK innebär avdragets storlek inte be-att görssom
roende vilket färdmedel används, dels modell inne-av som en som
bär olika avdragbelopp gäller för olika färdmedel,att dvs. mil-ett
anknutet avdrag för bilkostnader och avdrag för allmänna kom-ett
munikationsmedel grundas de faktiska kostnaderna. Densom
modell utredningen slutligen förordade, den s.k. modifieradesom
RINK- modellen, ansågs utredningen något enklaresammantagetav

dagensän system.
Enligt förslaget skulle avdragsrätten differentieras med hänsyn

till avståndet: avståndet mellan bostad och arbetsplats enkelvar
högstresa 15 kilometer skulle avdrag inte medges. längreFör av-

stånd 30 kilometer skulleän avdrag medges enligt följande: för av-
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stånd mellan kilometer15-30 med 8 kr milen och till den del avstån-
det kilometer enligt följande. använderDenöversteg som egen
bil för skulle medges medavdrag kr milen, medan övriga14resorna
skulle få avdrag med kr mil. skattskyldiga4 För på grundper som

ålder, sjukdom eller handikapp nödsakade använda bil skul-är attav
avdrag medges faktiskamed kostnader, dock högst med kr23

milen. Utredningen föreslog vidare undantagsregeln för denatt som
använda bil grund skrymmande last skulleär störretvungen att av

slopas.
erhöllFörslaget blandat mottagande remissinstansema.ett av

Majoriteten remissinstansema avstyrkte dock förslaget attav om
införa olika avståndsgränser. huvudsak kritiserades förslaget förI att
det för krångligt på grund det missgynnade demsamt attvar av som
inte har tillgång till allmänna kommunikationer.

Förslaget föranledde ingen ändrad lagstiftning. I prop.
1993/94:90 anförde regeringen utredningsförslagetatt sammantaget
inte kunde innebära sådana fördelar i förhållande till dagensanses
regler det borde genomföras. Regeringen pekade särskilt på deatt att
nackdelar genomförande förslag skulleRINK:s ha medfört förett av
till exempel glesbygdsbor med dåliga kommunikationer visserligen
mildrades med utredningens förslag, de ändå fanns kvar.attmen
Enligt regeringen hade modiñeringama förslag dessutomRINK:sav
fått ske till priset betydligt invecklat regelsystem. Vidareettav mer
påtalades vissa skattskyldiga skulle kunna få avdrag med beloppatt

de faktiska kostnaderna. Slutligen påpekadesavsevärt överstegsom
problemen med den nuvarande tidsgränsen ha minskatatt synes

under år.senare

Riksskatteverkets förslag

RiksskatteverketsI Förslag till förenklingar i skattelagstift-rapport
ningen RSV Rapport 1995:10 föreslår i likhet medRSV RINK-
och Utredningen tjänsteinkomstbeskattningen tidsvinst-attom -
regeln slopas och avståndsregel, enligt vilken avdragersätts av en
skall medges med visst belopp kilometer färdsätt. Enligtoavsettper
förslaget bör avdrag medges med det belopp överstiger densom
nuvarande avdragsgränsen 6 000 kr avdragstaksamt att ettom om
40 000 kr år införs. Verket föreslår vidare undantagetatt attper
skattskyldiga på grund handikapp medges avdrag försom av m.m.
faktiska kostnader skall slopas. förslaget har inte preciseratI RSV
avdragsbeloppets storlek.
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Utgångspunkten för förslaget kostnader förär mellanatt resor
bostad och arbetsplats privata levnadskostnader.är Enligt verket är
den modell föreslagitRINK överlägsen någon verklig förenklingom
skall komma till stånd. påtalasDet vidare för skattemyndigheter-att

skulle det förordade förslaget innebära avsevärd bättre ochna en
enklare hantering och kontroll. Nackdelen enligt Riksskatteverketär

vid avdragsnivåer 60att kilometeröver kan skattskyldigaöreca per
i vissa där subventioneradetätorter, månadskort för allmänna kom-
munikationsmedel har vid geografisk omfattning, bli överkompense-
rade för sina faktiska utgifter för RSV uppskattar förslagetattresor.

statsfinansielltär neutralt vid avdragsnivå på 90 kilo-öreen ca per
meter.

19.5.3 Möjliga reformvägar

Enligt utredningen bör vid eventuell reform resavdragen ut-en av
gångspunkten den skall förenkla för de skattskyldigaatt ochvara
underlätta för Skattemyndigheten vid granskning och kontroll.

Följande allmänna utgångspunkter bör gälla:
förslaget bör minska det totala antalet tilläggsuppgifter,
kostnadens karaktär privat levnadskostnad bör beaktas,av
det finns behov förenkla reglerna för de skattskyldiga,attav
de nuvarande reglemas tröskeleffekter bör reduceras,
avdragsrätten bör enkel kontrollera,attvara
förslaget bör i det statsfmansielltnärmaste neutralt,vara
omfördelningen det totala avdragsbeloppet får inte slå alltav

for orättvist mellan olika resenärer,grupper av
behovet schabloniseringar får inte leda till vissaav att grupper

överkompenseras faktiskaresenärer kostnaden mindre scha-av än
blonavdraget i allt för utsträckning.stor

Minskning antalet tilläggsuppgifterav

Som inledningsvis anförts de nuvarande avdragsreglerna ettgenerar
antal tilläggsuppgifter. Antalet tilläggsuppgifterstort kommer dess-

öka bilförmånsrefonnen.utom att genom
En drastisk minskning antalet tilläggsuppgifter svårär attav

åstadkomma. Höjningen avdragsgränsen från 4 000 till 6 000 krav
medförde antalet tilläggsuppgifter minskadeatt med 30 procent.ca
Anledningen flertalet kollektivresenärer månadskortsresenä-attvar
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i storstadsregionema i utsträckning kom undantas frånstor attrer
avdragsrätten. Höjningen avdragsbegränsningen från 6 000 kr tillav
7 000 kr kommer inte tillnärmelsevis få motsvarande genomslagatt
på antalet tilläggsuppgifter.

Skulle syftet med eventuell reform enbart minskaatten vara an-
talet tilläggsuppgifter bör antingen avdragsbegränsningen höjas eller

avståndsgräns införas.en

Kostnadens karaktär m.m

lagstiftningssammanhangI har vid flera tillfällen uttalats kost-att
naden för mellan bostad och arbetsplats har karaktärnärmastresor

privata levnadskostnader bl.a.se 1981:118 24 ochav prop s. prop.
1991/92:150, bilaga 1:5. RINK, Utredningen tjänsteinkomst-om
beskattningen och RSV har uttalat uppfattning.samma

Å andra sidan bör beaktas uppfattningen skall ha möj-att att man
lighet få avdrag för arbetsresor sedan länge förankrad hosatt all-är
mänheten. Ett antal skattskyldiga beroende bilen förstort är av ar-
betsresoma.

Regering och riksdag har visserligen uttalat sig i frågan kost-om
nadens karaktär privat levnadskostnad, har ställt sig avvisan-av men
de på den grunden slopa avdragsrätten.att

En principiellt viktig fråga hur långt schabloniseringenärannan
kostnadsavdraget rimligen kan sträckas. Redan de nuvarande be-av

stämmelserna för bilavdraget, kr milen13 den kommande höj-resp.
ning till kr15 från grundregelnutgör avdrag medgesett avsteg att
endast för faktiska kostnader. modellEn vilken avdragsbe-genom
loppets storlek oberoende fortskaffningsmedelgörs kom-använtav

i högre grad avvika frånän grundprincipen avdrag endastatt attmer
skall medges för faktiska kostnader.

En eventuell reform bör därför i möjligaste förhindramån alltför
överkompenseringar i avdragsrätten för vissastora huvud-grupper

sakligen skattskyldiga har möjlighet använda allmänna kom-attsom
munikationer.

Förenklingar för de skattskyldiga

För närvarande existerar rad olika ersättningsnivåer beroende påen
transportmedel.använt Dessutom skall vid tidsvinstberäkningen
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hänsyn till bl.a. gångtider till allmänna kommunikationer,tas vänte-
tider, parkeringstider, trafikintensitet, flextid m.m.

avdragsregelEn oberoende tidsvinstberäkningargörssom av res-
pektive vilket fortskaffningsmedel den skattskyldige har utnyttjat för

medför betydande förenklingar och ökar förutsägbarhetenresorna
för den enskilde.

De nuvarande reglemas tröskeleffekter

Som tidigare påtalats kan några få minuters differens i tidsvinst ge
upphov till betydande skatteeffekter för den enskilde.

Ett exempel.
Både Kalle och Lotta, bor i region med relativt väl fun-som en

gerande allmänna kommunikationer, har 3,5 mil till arbetet och an-
vänder bilen eftersom de tidsmässigt tjänar ungefär timmar2 dagper
på använda bilen jämfört med allmänna kommunikationer.att Kalle
uppnår tidsvinst drygt minuter120 medan tidsvinstLottasen
uppgår till 110 minuter. Nu gällande regler medför Kalle medgesatt
avdrag med drygt 14 000 kr, medan inteLotta medges något avdrag
alls.

ÅTröskeleffektema bör i rättvisehänseende mildras. andra sidan
andra avdragsbegränsningaräven upphov till vissa tröskeleffek-ger

ter.

Enkelt kontrolleraatt

endaDen verkningsfulla ändringen betydelse i syfte underlät-attav
kontrollen avdragsrätten framgårta återgivnaärav som av ovan-

reformförslag slopa tidsvinstberäkningsregeln.att-
tidsvinstberäkningenSlopas torde det i kontrollhänseende dock

inte möjligt i avdragshänseende åtskillnad mellan denatt göravara
använder allmänna kommunikationer denoch användersom som

andra fortskaffningsmedel.
Tidigare reformförslag utgår också ifrån bil- och kollek-att

tivresenärema i princip skall likställas i avdragshänseende.
Tjänsteinkomstbeskattningsutredningen differentierade visser-

ligen avdragsbeloppets storlek med hänsyn till valt fortskaffnings-
medel vid avstånd km.30 sådanstörre En lösning kan dockän ge
upphov till kontrollproblem. kontroll-I och förenklingshänseende
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vilketoberoendei principdärför avdragsrättenbör göras av
enskilde nyttjar förfortskaffningsmedel den resorna.

slopastidsvinstrçgelnkonsekvensStatsfmansiell6 gm

intenuvarande reglerjämförelse medreform får ieventuellEn ge
budgetbelastningar.ytterligaretill någraupphov

skattemyndig-kontroll hosResursinbesparingar och effektivare
visserligenmöjliggörförenklade reglertill följdheterna attm.m.av
statsfmansielltifå något dyrareavdragsbeloppet kandet totala vara

relativtdockavseendeteffekterna i dethänseende, de positiva är
avseendedeteffekterna ikan de varaktigamarginella. räknatHögt

år.miljoner kr250-500inte uppskattas tilltroligen än permer
uppfylla kravet påskallavdragsreglernadeFör attatt varanya

tidsvinst-slopandeföljaktligenneutrala måstestatsfmansiellt ett av
begränsning avdragsrätten.någonregeln ersättas avav annan

utredningenförslagdetJämförelsevis kan nämnas att omsom
bespa-ha medförtlade fram skulletjänsteinkomstbeskattningen en

gällandemed dåi jämförelsemiljarder krring 1,9nämnare reg-
slo-låtit skulleutredningenberäkningarEnligt preliminäraler. göra

avdragsrättgenerelloch införandettidsvinstregelnpandet av enav
används,fortskaffningsmedeloberoende vilketgörs somsom av

medföraavdragsbegränsning,avdragsnivå ochmed bibehållen en
kr.miljarderstatsbudgeten 2,5-3belastningårligytterligare

Omfördelningskonsekvens7-8

föravdragsreglerna utformaseventuella görahur deOavsett attnya
tillupphovdenstatsfmansiellt neutral kommerreformen att enge

resenärskollektivetavdragsbeloppet inomomfördelning det totalaav
antagandeföljandeGenerellt kanmed dagens regler. göras.jämfört

avdragshänseende för:förbättring iEn
tidsvinstkravetuppfylleri dag intemed bilresenärer somegen

regeln.160-dagars60 ellerresp.
fortskaffningsmedel bil.använder än2. resenärer annat egetsom
kommunikationer.använder allmänna3. resenärer som

för:Försämring
förför avdraguppfyller förutsättningarnadagiresenärer som

med bil.resor egen
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En utgångspunkt bör därför i storstadsregio-resenärerattvara
med väl fungerade allmänna kommunikationer inte skall över-nerna

kompenseras i allt för hög grad bekostnad den görav som nu av-
drag för med bil.resor

huvudspårEfter vilka kan de nuvarande19.5.4

avdragsreglerna ändras

studerar hur lämpligen bör utforma avdragsrättenInnan man man
kan följande vad förvärvsarbetande befolkningensdennoteras avser

SCB Våra dagliga avseende förhållandenrapport,resvanor resor
1982-1983. Underlaget inte helt aktuellt får i principär men anses
representativt för dagens förhållanden med den skillnadenäven att
kollektivtrafiken i fall i storstadsregionerna har förbättrats.vart

förvärvsarbetande km29 de har 10änprocent av mer reseav-
stånd till arbetsplatsen och 10 25 km. hälftenDrygtänprocent mer

de förvärvsarbetande har mellan km avstånd till4-10av som ar-
betsplatsen färdades med bil. Vid avstånd km använde11-25 ca

bil för vid längre avstånd65 och 75procent procent.resorna
Följande avdragsfaktorer ikan användas och varieras ett even-

tuellt reformförslag:
Avdragsbegränsningens storlek höja avdragsbegränsnings-A.

beloppet.
Införa fastställa avdragsbelopp.B. avdragstak maximaltett ett

C. Avdragsnivåns storlek sänka milkostnaden.
Införa avståndsgräns avdrag endast den delD. medges fören av

överstiger avstånd.visstettresan som
reforrnförslag tidigare har har laborerat medDe presenteratssom

kombinationer faktorerna B-D.av
Samtliga nedan diskuterade faktorer medför de arbetsrese-att

kan använda allmänna kommunikationer i flertalet situa-närer som
tioner kommer bli jämförtöverkompenserade med dagensatt sys-
tem.

den i dag berättigade till bilavdrag kommer avdrags-För ärsom
beloppsmässigt vil-försämras. vilken omfattning beror påIrätten att

ken regulator hur de avdragsregulatoremaanvänds eller olikasom
kombineras.

högre kanJu ersättningsnivå desto överkompenseras demer som
utnyttja allmänna kommunikationer. lägre ersättningsnivå destoJu

underkompenseras de använder bil. Differentierade ersätt-mer som
ningsnivåer fortskaffningsmedelmellan olika upphov till kon-ger
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trollproblem. Däremot kan differentierade nivåer med hänsyn till
avstånd bättre kompensera bilresenärer med långa avstånd till arbe-
tet.

lågtEn takgräns medför ekonomiska påfrestningar försatt stora
dem måste använda bil försom resorna.

Man uppnår ungefär mål med avståndsgränssamma en som en
höjd avdragsbegränsning. avståndsgräns medförEn dock fler till-
lämpningsproblem och upphov till tröskeleffekter, inte iänger om

omfattning tidsvinstreglema.samma som

Angående avdragstakett

Eftersom det på goda kangrunder förutsättas det inte äratt genom-
förbart lägga avdragstak på så låg nivå förorda-RINKatt ett en som
de 15 000 kr torde avdragstaksfaktom endast marginellt kunna
bidra till reformen statsfmansiellt neutral. Andra skäl, bl.a.göraatt
kontrollskäl, talar dock för införandet avdragstak. Det ärettav
nämligen inte ovanligt skattskyldiga arbetar påatt ortsom annan
och möjligheterna till avdrag för ökade levnadskostnadertömt ut

och tvåårsreglema anvisningspunkt 3 till yrkar33 § KLett-pga a
avdrag för mellan bostad och arbetsplats. kanDet på godaresor
grunder det i flera fall inte den skattskyldigesåantas äratt att som
tidigare haft dubbel bosättning, efter eller två är i stället börjarett

Ävendagpendla till arbetsplatsen. andra former fusk förekom-av
kan ocksåDet i fråga det skäligt skattesubven-sättas är attmer. om

tionera mellan bostad och arbetsplats där avståndet närmarresor
sig mil15-20 enkel vilkenPå nivå skulle lägga ettresa. man
eventuellt avdragstak kan naturligtvis diskuteras.

Sänkning ersättningsnivåns storlekav

En sänkning avdragsbeloppets storlek skulle troligen denav vara
kontroversiella lösningen.mest

Om den nuvarande avdragsbegränsningen behålls och någon av-
ståndsgräns inte införs kan varje krona i sänkt ersättningsnivå grovt
räknat i statsfmansiellt hänseende mil-700närmareantas motsvara
joner kr.

RINK, Utredningen tjänsteinkomstbeskattningen och Riks-om
skatteverket har i de inledningsvis återgivna utredningarna förordat
relativt kraftiga sänkningar ersättningsnivåns storlek.av
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Enligt Riksskatteverket kan kostnaden använda allmännaatt
kommunikationer räknat i snitt uppskattas till ungefär 6 krgrovt per
mil. Ett avdragsbelopp ligger 6 kr mil innebär såledesöversom per

de kan nyttja allmänna kommunikationerresenäreratt över-som
kompenseras, medan avdragsbelopp ligger under 12 krett som
innebär de använder bil underkompenseras föratt sin fak-som egen
tiska kostnader.

Det går också olika differentieringaröverväga ersättnings-att av
nivån. Till exempel i olika intervaller med hänsyn till avståndet.
Eftersom flertalet arbetsresenärer med långa avstånd använder bil
jämför återgiven statistik från SCB skulle dessa bättre kunnaovan
kompenseras för sina faktiska kostnader. Däremot det kontroll-är ur
hänseende antagligen mindre lämpligt differentiera ersättnings-att
nivån med hänsyn till fortskaffningsmedel.använt

Höjning avdragsbegränsningenav

Som har påtalats höjning avdragsbegränsningensärovan stor-en av
lek tillsammans med införandet avståndsgräns den enda meto-av en
den verkningsfullt kan påverka antalet tilläggsuppgifter.som

Fördelen med höjd avdragsbegränsning den slår jämntär atten
i den meningen försämringen i avdragsrätten i absoluta tal bliratt

Ålika för alla jämfört med dagens regler. andra sidanstor drabbas
de skattskyldiga proportionellt olika. Avdragsbegränsningen påsett
7 000 kr för den fr.o.m. den juni1 1998 bilav-motsvarar görsom
drag avståndsgräns på drygt mil 7 000 kr kr15 2 220en en : : :
dagar 10 km.

avdragsbegränsningEn inte upphov till några tröskeleffekterger
och torde den avdragsregulator enklast administreraär attvara som
eftersom den inte skapar några kontrollproblem.

Införandet avståndsbegränsningav en

Används avståndsbegränsningen avdragsregulator uppnås i stortsom
effekt vid höjning avdragsbegränsningen.sett samma som en av

En avståndsbegränsning till skillnad från höjd avdrags-ger en
begränsning upphov till vissa tröskeleffekter. Den dessutomger upp-
hov till visst kontroll- och utredningsarbete.ett

Enligt utredningen tjänsteinkomstbeskattningen torde detom
räcka med km jämfört15 med då gällande regler kr/milen12 ochca
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statsñnan-reformenkr föravståndsbegränsningen 4 000 göraatt
siellt neutral.

111 18-0455
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offentligaIkraftträdande,20

åtaganden m.m

Ikraftträdande20.1

innebära bådeanförs nedan,Utredningens förslag kommer, attsom
skatteförvaltningen.för För-administrativa och ekonomiska vinster

insats Riksskattever-samtidigt krävaslagen kommer dock att en av
rutiner dataut-fram blanketter, administrativaket för samtatt ta

Därtillskall lagras. kommerför de uppgifter att avse-ensomrymme
utökad krets.förtryckas förmängd uppgifter måstevärd avsevärten

verket har på-har förberedelser redanviss månI attstartat genom
deklarationsblankettema.utformningenbörjat översyn avaven

förkontrolluppgifter bör,självdeklaration ochlagenDen nya om
förslagen hel-ekonomiska vinsterredan utnyttja deatt som somnu

fr.o.moch tillämpashet medför, träda i kraft den juli 1999l samma
angivna undantag.datum med nedanmen

bestämmel-denförfaranderegel i lag ändras tillämpasNär nyaen
fr.o.m. bestämmelsensskall lämnasför uppgifterävensen som

dessförinnan.förhållanden för tid Be-ikraftträdande men som avser
skalloch NLSKuppgifter enligt kap. 5 6stämmelsen 14att som

taxeringför kontrollefter föreläggande till ledninglämnas av annans
fr.o.m. den juli 1999för uppgifter lämnas lskall tillämpas även som

därmed endasttid före denna dagförhållanden för ärmen som avser
kodiñering praxis.en av

och 8 § 10-Bestämmelserna i l-6 kap., kap. 1 l §7 samta
för uppgifterskall tillämpas första gångenoch kap.11, 13 15 som

avvikelser.taxering med vissalämnas 2000 årsom
kontrolluppgift för-lämnaalla blir skyldigaFör attatt omsom

för juridiskfrån utlandetmedlade betalningar till eller person
förbereda rutiner förskall få tillfällekap. § NLSK10 1 att upp-

förstai dessa delar tillämpasgiñslämnandet bör bestämmelserna
kalenderåruppgifter skall lämnas för 2000.förgången som

motsvarande skall i vissaellerUtländskt skatteregistemummer
ersättningenkontrolluppgiftenfall redovisas i ärnär mottagaren av

deMed beaktandebosatt i utlandet.fysisk är attaven person som
sina data-tillfälle delsuppgiftsskyldiga skall beredas att anpassa
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rutiner och till de uppgifter måste registreras, dels fåannat attsom
inhämta aktuella bör uppgiftsskyldigheten gälla först förnummer
uppgifter förhållanden fr.o.m kalenderår 2000.som avser

Såsom påpekades redan i delbetänkandet SOU 1997:27 kommer
de förslag framförs i delbetänkandet kräva tidsödandeatt ettsom
förberedelsearbete inom skatteförvaltningen. kommerDet även att
krävas anpassningar olika slag de uppgiftsskyldiga. Med hän-av av

till de övriga förslag utredningen för fram i detta betänkan-syn som
de och de kommer kräva insatser skatteförvalt-även att storasom av
ningen, bör förslagde har inarbetats från delbetänkandet 6 kap.som
8 tredje§ stycket och kap.7 2-7 tillämpas förstaNLSK gången
för uppgifter skall lämnas avseende förhållanden från och medsom
kalenderår 2000. Bestämmelsen i kap.7 kontroll-l § NLSKa om
uppgift vid avyttring och inlösen i vissa fall finansiella instru-av

skall därför tillämpas för uppgifter förhållandenment som avser
kalenderår 1999.t.o.m.

Offentliga20.2 åtaganden

Förslagens20.2.1 konsekvenser och genomförande

Utredningen sammanfattningsvis genomgång de förslaggör en av
betydelse i ekonomiskt och administrativtär hänse-störresom av

ende. Syftet med förslagen vidareutveckla deklarationsförfa-är att
randet på sådant det för det flertalet deklarantersättett att stora un-
derlättas ytterligare. förändringarDe föreslås i denna del omfat-som

såväl vanliga löntagare och pensionärer dem bedrivertar som som
näringsverksamhet. föreslagnaDe ändringarna i förfarandet beräk-

leda till inte oväsentliga rationaliseringsvinsteräven för skatte-nas
förvaltningen.

Deklarationsförfarandet20.2.2

deklarationspliktenBegränsningar i

Förslaget fysiska och svenska fördödsbon, vilka allaatt personer
förtryckta uppgifter avseende inkomstslagen tjänst och kapital, all-

avdrag underlag för fastighetsskatt korrekta ochmänna samt är som
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inte har något ytterligare tillägga, inte behöver lämna deklarationatt
berör uppskattningsvis mellan och3,5 miljoner skattskyldiga.4

Steget från tidigare behöva lämna deklarationsfor-att ettsom
mulär med endast namnunderskriften ifylld till helt slopa deklara-att
tionsplikten måste för berörda skattskyldiga klart positivses som en
förändring.

skatteförvaltningenFör innebär förslaget inbesparing arbe-en av
med registrering och övrig hantering sammanlagt beräknaste som

100 årsarbetskrafter eller årlig besparing med 20 mil-motsvara en ca
joner kr.

RiksskatteverketsFör del innebär förslaget initialt kostnad fören
de tekniska Kostnaden förgöra systemförändringaratt systemen.om

föranleds de ändringar i deklarationsförfarandet och för-som av
tryckningen under denna och nedanstående punktertassom upp
med undantag det gäller förtryckning värden påav som av person-
bilar uppskattar Riksskatteverket till sammanlagt miljoner4 kr.ca
Den årliga förvaltningen beräknar verket medförasystemenav en
ökad kostnad 0,5 miljoner kr.om

Innan ändringarna i deklarationsförfarandet kan genomföras
krävs informationsinsatser annonser i tidningar, radio och TV,stora
trycksaker m. intern utbildning. Riksskatteverket beräknarsamtm.
dessa kostnader till sammanlagt miljoner kr.15

F örtrjyckning uppgifter allmän självdeklarationiav

För dem enligt nuvarande regler skall redovisa sina inkomst-som
uppgifter i särskild självdeklaration innebär möjligheten till ut-en
vidgad förtryckning väsentlig förenkling och förbättraden en ser-
vice.

För skatteförvaltningen innebär förslaget också fördelarstora
blir enhetligt. blir mindreDet uppgifteratt systemet attgenom mera

registrera för skattemyndighetema och hanteringen blir enklare. För-
valtningen kommer bl.a. slippa problemet med blankettbyten.att
Även deklarationskontrollen blir effektivare uppgifterattgenom
från tredje läggs till grund för taxering direkt.man nu

Kostnaden för förtryckning blanketter beräknas öka medav upp-
skattningsvis miljonerO,6 kr.
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F örtryckning i övri gt

Fastighetsskatt

Förslaget förtrycka underlag föratt fastighetsskatt vid överlåtelser
innebär fördelar för deklarantemastora i form bättre service. Förav
skattemyndighetema det minskad hanteringskostnad beroendeger en

färre tilläggsuppgifter och minskat krav på rättelseåtgärderett vid
taxeringen.

Den minskade hanteringen beräknar Riksskatteverket motsvara
inbesparing 15 årsarbetskrafter elleren 4 miljoner kr.av ca ca
De statsfmansiella effekterna i form ökade skatteintäkterav

beräknar Riksskatteverket till 50-100 miljoner kr.

Kostnadsersättningar

Utredningens förslag kostnadsersättningar föratt vilka skatteavdrag
inte behöver enligt skattebetalningslagengöras inte behöver redovi-

med belopp i kontrolluppgift innebär belopp hellersas inte kom-att
förtryckas i deklarationen.att Det blir i ställetmer kvittningtysten

de avdragsgilla kostnadermot ersättningen.motsvarassom av
Förslaget innebär färre tilläggsuppgifter i deklarationen. Vidare

frigörs granskningsresurser på skattemyndighetema i stället kansom
riktas arbetsgivamas redovisning.mot

Statsfinansiellt bedöms förslaget positivt.vara

20.2.3 Gemensam deklarationsdag för alla

skattskyldiga

Förslaget deklarationsdag för alla deklarations-om en gemensam
skyldiga, den 2 maj, innebär arbetet medatt deklara-upprättaatt
tioner underlättas betydligt för skattskyldiga i de fall samordning
krävs. Detta bör tilläven fördel för skatteförvaltningen.vara

Förslaget beräknas också få för förvaltningen positiv effekt ien
form färre deklarationsanständ. Mot detta bör ställasav gransk-att
ningstiden förkortas för de deklarationsskyldiga för vilka sista in-
lämningstidpunkt enligt nuvarande regler den 31är ochmars som
inte tidigare har utnyttjat möjligheten erhålla anstånd medatt att
lämna deklarationen.
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Utredningen bedömer den negativa effekten till följdatt av en
förkortad granskningstid beträffande näringsidkare deuppvägs av
fördelar i övrigt deklarationsförfarandet innebär. Några konse-som
kvenser formi minskade skatteintäkter bedöms därför inteav upp-
komma.

20.2.4 Kontrolluppgiftsskyldigheten

Utredningens förslag innebär den obligatoriska uppgiftsskyldig-att
heten minskas betydligt i fråga kontrolluppgifter betalningarom om
till näringsidkare. Uppgifter sådana betalningar får i stället vidom
behov inhämtas riktade kontrollinsatser. skatteförvalt-Förgenom
ningen bedöms detta leda till minskad manuell hanteringen av upp-
gifter. Någon risk för effektiviteten i skattekontrollen påverkasatt
negativt bedöms inte föreligga.

Utredningens förslag kupongbolag, ekonomiska föreningaratt
m.fl. skall lämna kontrolluppgifter utdelningar aktier och an-
delar tidigare föreskrifter skyldighet för demersätter lyftom som
utdelningen lämna särskild uppgift enligt kap.3 28 § LSK. För-att
slagen innebär således uppgiñsskyldigheten flyttas till utbe-överatt
talarna. tordeDetta möjliggöra rationellare hantering såväl hosen
skatteförvaltningen för uppgiftslämnama.som

Utredningens förslag kontrolluppgiñ skall lämnas förmed-att om
lade betalningar till frånoch utlandet beträffande juridiskaäven per-

Åinnebär ökat uppgiftslämnande. andra sidan föreslås intesoner en
någon skyldighet lämna motsvarande uppgifter till deatt personer

uppgifterna innebärDetta kostnaden för uppgifts-attsom avser.
lämnama kan reduceras väsentligt.

Förslaget kontrolluppgifter för fysiska bosattaatt ärpersoner som
utomlands skall innehålla uppgift utländska skattere-om personens
gistemummer eller motsvarande föranleder kostnader för att anpassa
ADB-systemen såväl hos uppgiftslämnama hos skatteförvalt-som
ningen.

Skatteförvaltningens kostnader för förändringar i ADB-systemen
till följd de förslag beträffande kontrolluppgiftsskyldighetenav som
utredningen lägger fram beräknas Riksskatteverket uppgå till iav

tal miljoner5 kr för systemutveckling och miljoner kr för1,5runt
årlig systemförvaltning.
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Övrigt20.2.5

Avdrag för kostnader inkomstslagetvissa i tjänst

Utredningens förslag avdrag för övriga kostnader i inkomstslagetatt
tjänst skall medges endast till den del de överstiger kr beräk-3 000

medföra ökade skatteintäkter motsvarande miljoner160 kr.nas ca
skatteförvaltningenFör innebär det den effektenpositiva att an-

talet tilläggsuppgifter i deklarationema minskar och kanatt resurser
frigöras för kontrollverksamhet.annan

Bostadsrätter

Utredningen föreslår bostadsföreningar bostadsaktiebolagochatt
skall lämna kontrolluppgifter förmögenhetsvärdetpå medlemsav
respektive delägares andelar föreningen/bolaget.i

Förslaget leder till fördelar för de deklarationsskyldiga och
skattemyndighetema förtryckning för förmö-underlagattgenom av
genhetstaxeringen kan bli fullständig. Förslaget leder samtidigtmera
till merkostnader dels för uppgiftslämnama, dels för skatteförvalt-
ningen. förvaltningenFör innebär det merkostnad dels för mot-en
tagning och hantering ytterligare kontrolluppgifter, dels för denav
ytterligare förtryckning tillkommer. Statsfmansiellt bedöms för-som
slaget positivt.vara

Underrättelse taxeringsbeslutom

Utredningen föreslår underrättelse taxeringsbeslut till dematt om
inte skyldiga lämna självdeklaration skall framgåär attsom av

beskedet slutlig skatt. Slopandet det utsändaseparatom av
taxeringsmeddelandet förväntas medföra inte obetydliga administra-
tiva besparingar beträffande hanteringen förfrågningar medav m.m.
anledning utsända taxeringsmeddelanden. tillkommerDärutöverav

årlig besparing portokostnader med miljoner0,3 kr.en av

Bilvärden

Utarbetandet schablonmässig värderingsmodell baseradav en
bilars nypris vilken skall fastställas Riksskatteverket innebärav en
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underlag förförbättrad service deklarantema och bedöms även ge
ökade skatteintäkter. Kostnaderna för fastställa och årligenatt upp-

bedöms höga. Skall bilarnas för-datera riktprislista inte såen vara
fårmögenhetsvärde förtryckas med ledning de uppgifter tassomav

centrala skatteregistret från bilregistret och riktprislistan innebäri
ändamål. Riksskat-det behöver utvecklas för dettaatt ett nytt system

teverket beräknar den initiala kostnaden för systemutveckling,att
upprättande riktprislista kommer understigatroligen inte attav m.m.

underhåll aktualiseringmiljoner kr. årliga kostnaden för och2 Den
beräknas högt räknat till miljoner kr. detta skall ställas0,5 Motca

ökade skatteintäkter, dels minskade administrativa kostnader tilldels
följd färre tilläggsuppgifter.av

Administrativa sanktioner20.2.6

Effekterna höjda förseningsavgifter uppskatta isvåraär attav
Utfallet naturligtvis beroende ibeloppsmässiga blir på vadtermer.

följd avgifts-mån deklarantema kan ändra sitt beteende tillantas av
höjningen. heller det gäller skattetilläggen det möjligtInte ärnär att

eventuella statsfmansiella effekter. Utredningen bedöm-bedöma gör
effekten förändringarna i sanktions-ningen de nämndaatt av ovan

statsñnansielltreglerna kommer neutral.sammantaget att vara
skattetillägg föreslås utgå i de fall omfattasGenom att som avnu

undantagsregeln i kap första stycket taxeringslagen får rättel-5 4 § 2
vanliga beslutsregler i stället förske med tillämpningse av genom

förenklade formanmärkning slutskattebeskedet enligt den som
i taxeringsförordningen. ökad hante-10 § innebärDettaanges en

ringskostnad för skattemyndighetema.
Utredningen förslag införa förseningsavgiftlägger även attom en

Ävenvid för inlämnade eller uteblivna kontrolluppgifter. här ärsent
uppskattningardet vanskligt några säkra vad sådangöraatt av en

Ävensanktion leda till form ökade intäkter statskassan.kan i av
förekomsten sanktion kan den eftersträvade effekten attom av en ge

fler uppgifter kommer i tid måste räkna med avgift kom-attman
påföras uppskattning leder tilli många fall. realistiskEnatt attmer

avgifterna kan till miljoner kruppgå 40-50 år.antas per
Förslaget leder till ökade hanteringskostnader för skattemyn-

för administrera föreslagna anståndsrutinendighetema dels denatt
förseningsavgiftema.och dels för administrationen Resursåt-av

beräknas till miljoner kr.gången 6ca
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systemändringar be-Riksskatteverkets kostnad för de krävssom
räknas till miljoner kr för systemutveckling och mil-uppgå 2,5 0,5
joner kr för årlig förvaltning.

Sammanfattning20.2.7

Sammanfattningsvis beräknas utredningens förslag leda till följande
effekter.ekonomiska

Ökad initial kostnad förRiksskatteverket beräknasFör en
miljoner kr ochsystemutveckling och systemförändringar med 20ca

Vidareför infonnations- och utbildningsinsatser med miljoner kr.15
beräknas ökad för förvaltning och underhållkostnad årlig sys-en av

för tryckning och utskick blan-med miljoner kr3temen samt av
ketter med miljoner kr.0,3

nettobesparingSkattemyndighetema beräknas få en av per-
sonalkostnader med knappt miljoner kr.20

Effekten för och kommun i form ökade skatte- ochstat av
miljoner kr år.avgiftsintäkter beräknas till 275-325ca per

uppgiftslämnama har inte tagitsTillkommande kostnader for
anpassningarmed i denna beräkning. de fall förslagen förutsätterI

enskildauppgiftslämnamas datasystem kan kostnaderna i deav
fallen bli betydande. dock uppskatta.relativt svårDessa är att

innebär förslagen mind-den enskilde deklarationsskyldigeFör en
lättnad erhållaekonomisk besparing. blir detDäremot atten enre

mycket utför-förtryckt blankett för allmän självdeklaration och en
ligare specifikation alla uppgifter har kommit in till skatte-på som

kontrollerat de förtrycktamyndigheten. efter haDen attsom upp-
tillläggagifterna finner de korrekta och inte haräratt annat attsom

besparas ytterligare arbete.

Jämställdhetspolitiska effekter20.3

anfört samtliga kommittéerRegeringen har i direktiv 1994: 124 att
för-särskilda analysera och redovisa de framlagdaoch utredare skall

uppfatt-slagens jämställdhetspolitiska effekter. Enligt utredningens
effekter i anfördaning de framlagda förslagen inte några avseen-ger

de.
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21 Paragrafnyckel

Från den gamla lagen 1990:325 självdeklaration och kontroll-om
uppgifter till den lagen 1998:000 självdeklaration ochnya om
kontrolluppgifter.

GLSK NLSK

1 kap.

1kap.1§ 1kap.1§

1kap.2§ 1kap.2§

1kap.3§ 1kap.4§

2 kap.

2 kap. 1 § kap. första1 §1 stycket
punkt 1

kap.2 första2 § stycket första kap. första2 § stycket första1
delen meningen

kap.2 första2 § stycket andra kap.2 1 §andra stycket
delen och andra stycket
2 kap. 3 § kap.3 1 första stycket§ punkt 7

kap.2 § första4 stycket inled- kap inledningen2 4 §
ningen

punkterna ochl 2 punkt 1

punkt 3 punkt 2

punkt 4 punkt 4
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kap.kap. första stycket 2 4 §2 4 §

punktpunkt 35

punkterna ochpunkt 6 5 6

första meningen kap. första meningenandra stycket 2 10 §

andra meningenstycket andra meningen kap. 10 §andra 2

2kap.tredje stycket 5 §

kap.2 §5

kap.kap. 2 72 6 §

punktkap. kap. § 32 § 15 17

första kap.kap. § stycket 2 9§2 8
inledningeninledningen

ochkap. 9 punkterna 3 4punkt 2 §l

kap. punktpunkt 2 9 § 22

ochkap. punktpunkt 3 2 6 § 1
kap. punkt2 9 § 3

punktpunkt kap. 34 2 9 §

ochkap. punkt 2punkt 5 2 6 §
9 § punkt 5

ochkap. punkterna 3 4punkt 6 2 6 §
punkt§ 69samt

kap. andra stycket2 8 §
meningenförsta meningen kap. första2 10 §

meningenandra meningen kap. andra2 10 §

kap.2kap.9§ 14 3§
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2 kap. första stycket10 § kap.3 § första stycket1

punkt 1 punkt 1

punkt 2 punkt 2

punkt 3 punkt 3

punkt första delen4 punkt 5

punkt andra delen4 andra3 kap. 1 § stycket andra
meningen

2 kap. 10 § andra stycket första
delen

kap.2 § andra stycket andra10 kap. första3 l § stycket punkt 6
delen

kap.2 tredje10 § stycket kap.3 1 § andra stycket första
meningen

2 kap. 11 § första stycket 2 kap. första1 § stycket andra
meningen

kap.2 § andra stycket11 kap. första2 3 § stycket

punkterna 1-6 kap.2 3 § andra stycket

kap.2 12 § 3 kap. §2

2kapl3§ kap.2 1 § första stycket andra
meningen

kap.2 första stycket14 § 3kap.4§

kap.2 andra stycket14

2 kap. 15 § kap.3 5§

kap.2 första16 § stycket 3 kap. 8§

kap.2 andra16 § stycket

kap.2 tredje16 § stycket 3 kap. första stycketl § punkt 4

kap.2 fjärde16 § stycket 3 kap. 7§
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kap.2 17 §

kap.2 18 § 3 kap. 3 §

kap första och andra2 19 § 3 kap. 6 § första stycket
styckena

kap. tredje stycket kap. tredje stycket2 19 § 3 6 §

kap. fjärde-sjätte2 19 §
styckena
kap. första stycket kap. stycket punkt2 20 § 3 6 § andra 1

kap.2 20 § andra och tredje
styckena

2kap.21§ kap.3 10§

första2 kap. 22 § stycket första kap. och10 10 § ABL
ÅRVFoch andra meningarna kap.4 10 §

kap. första stycket 3kap.11§2 22 § tredje
meningen

2 kap. andra stycket22 §

kap.2 23 §

kap. första stycket kap. första stycket2 24 § 3 9 §

2 kap 24 § andra stycket kap. andra stycket3 9 §

kap. första stycket kap. första stycket2 25 § 4 1 §
ochpunkterna 1 3-5

kap2 25 § andra stycket

kap. tredje stycket kap. andra stycket2 25 § 4 §1

kap. fjärde stycket2 25 § 13 kap. andra stycket1 §

kap. första2 26 § och andra 4 kap. 2 första stycket inled-§
styckena ningen
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kap2 26 § tredje stycket kap. första stycket4 2 § punkter-
.

och andra1-3 stycketna

2 kap. § fjärde stycket26 kap. andra4 2 § stycket och 15
kap. 7 §

2 kap. femte26 § stycket

kap.2 26 § sjätte stycket kap.14 4 §

2 kap. 27 § kap.12 §5

kap.2 28 § 2 kap. första2 § stycket

kap.2 29 § kap. första2 2 § stycket

2 kap. 30 §

2 kap. 31 § kap.14 1 §

2 kap. första32 § stycket kap.13 1 §

2 kap. 32 § andra stycket kap. 3 § första1 stycket

kap.2 första33 § stycket 13 kap. 2 §

2 kap. 33 § andra stycket kap.1 3 § första stycket

kap.2 34§ kap.2§14

3 kap.

3 kap. 1§ första stycket1 kap. § punkt1 3

kap.3 2§ kap.11 1 §

3 kap. 3§ kap.14 8 §

3 kap Första4 § stycket kap. första och5 1 § andra
.

styckena
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3 kap. 4 § andra stycket kap.5 tredje stycketl §

3 kap. tredje stycket4 §
första ledet 8 kap. första5 § stycket punkt 1
andra ledet kap.5 2 §

kap.3 § fjärde stycket4 kap.5 3 § punkt 3

3 kap. femte4 § stycket Delvis kap. fjärde5 1 § stycket
första meningen

3 kap. 4 § 12 kap. andra stycket4 §a

kap.3 § punkterna och5 1 2 kap. punkterna5 3 § och1 2

3 kap. punkten5 § 3 kap.5 4 §

3 kap. 6 § -

kap.3 § första stycket7 kap.5 5 §

3 kap. andra-fjärde7 § styckena -

kap.3 8 § -

3 kap. första9 § stycket kap. fjärde stycket5 1 §

kap.3 9 § andra-tredje styckena Delvis kap.5 4 §

kap.3 9 § fjärde stycket -

kap.3 10 § -

kap. första3 13 § stycket kap. första stycket5 1 §

3 kap. stycket13 § andra Delvis kap. punkt5 3 § 2

kap.3 13 § tredje stycket 8 kap. punkt5 § 2

3 kap. 14 §
första stycket Delvis kap. första5 § stycket1
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punktfjärde stycket 1kap. §stycket 5 1andra

styckenatredje-fjärde

stycketförstaförsta stycket kap. 3 §kap. § 83 15

stycket ochkap. andraandra stycket 8 3 §kap. §3 15
kap. 8 §11

kap.3§tredje stycket 10kap. 15 §3

fjärde-femtekap. §3 15
styckena

kap. 16§3

ochkap. första stycket5 l §kap. 17§3
stycket punkttredje 3

8kap.1§kap. 17a§3

kap.3 1s§

Delvis kap. §5 1kap. 19§3

punkt8 kap. första stycket 35 §kap.3 20§

kap. §kap. 6 43 21§

andraförsta ochförsta kap. §kap. § stycket 6 13 22
styckena

ochförsta stycketstycket kap. §kap. 22 § andra 6 13
6 kap. 3 §

tredje stycket 3kap. §kap. tredje stycket 6 13 22 § samt
punktförsta stycket loch §§ 7

kap. § fjärde stycket3 22

Delvis kap. §femte stycket 11 7kap. 22 §3
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kap. sjätte3 22 § stycket kap. fjärde stycket6 1 §

kap. sjunde3 22 § stycket

kap. första3 22 § stycket kap. första stycket och9 2 §a
kap.9 4 §

kap.3 22 § andra stycket kap. §11 6a

kap. tredje stycket Delvis kap. andra3 22 § 9 2 § stycketa

kap. fjärde3 22 § stycket Delvis kap. 615 §a

kap. femte stycket3 22 §a

kap. punkterna3 23 § 1-2

kap.3 23 § punkterna kap. punkterna3-4 6 2 § 1-2

kap. punkt3 23 § 5

3 kap. 24 §

kap.3 25 §

kap.3 25 § första stycket 6 kap. första-andra styckena5 §a

kap. andra stycket3 25 §a

3 kap. tredje stycket kap. tredje stycket25 § 6 §5a

kap. fjärde stycket kap.3 25 § 6 §7a

kap. femte3 25 § stycket Delvis kap.11 7 §a

kap. Delvis punkt3 26 § 14 kap. 5 § 2

kap.3 26a§
första-andra styckena kap.6 6§

kap.3 26 § tredje stycket 1lkap.7§a
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stycketförstaförsta stycket kap. 8 §kap. § 63 27

kap. §3 27
första-andrakap. 8Delvis 6andra-tredje styckena

styckena

stycketkap. fjärde3 27 §

femte stycketkap. §3 27

kap.stycket 3 §kap. första 153 27 §a

kap. §3 27 a
kap. och 4styckena 9 3andra-tredje

kap.3 27 §a
kap. 6§fjärde-femte styckena 15

kap. 28 §3

kap.3 29 §
första stycket12 kap. 4 §första-andra meningarna

kap. §3 29
tredje-fjärde meningarna

första stycket3 kap. 30 §

tredje stycketkap.kap. andra stycket 12 4 §30 §3

3 kap. 31 §

kap. §3 32

kap. första stycket3 32 §a
första stycketkap. §första-andra meningarna 7 1

kap. första stycket3 32 §a
stycketförstakap. 4 §tredje meningen 12

Delvis kap. §andra stycket 7 13 kap. 32 §a
styckenaandra-tredje
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3kap.32b§ 9kap.l§

3 kap. 32 §c
första-andra styckena Delvis kap.7 l §a

3 kap. 32 § tredje stycketc -

3 kap. 33 §
-

kap.3 34 §
-

3 kap. 35 §
-

kap.3 37 § Delvis kap.14 5 § punkt l

3 kap. 38 §
-

3 kap. 39 §
-

kap.3 40 §
-

3 kap. 41 §
-

kap.3 42 §
-

3 kap. 43 § Delvis kap.14 5 § punkt 1

3 kap. 44 §
-

kap.3 45 § första stycket
första meningen Delvis 7 kap. 8 första§ stycket

kap.3 45 första§ stycket c Delvis kap.7 8 § andra stycket

3 kap. 45 första§ stycket
övriga punkter

-

3 kap. 45 § andra stycket -

3 kap. 45 § tredje stycket --

3 kap. fjärde45 § stycket kap.15 4 §
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4§kap.och 15§kap. 8746 §kap.3

stycketandrakap. 2 §11stycketförsta47 §kap.3

stycketandrakap. 47 §3

§kap. 2Delvis 8§kap. 483

49 §kap.3

1§kap.10§kap. 503

kap. 6 §14§kap. 503 a

§kap. 513

52 §3 kap.

stycketförsta§kap. 533
kap. 2 §12meningenförsta

andrastycketförsta53 §kap.3
stycketandraochmeningen

54 §kap.3

§kap. 553

stycketförstakap. 5 §11kap. 56 §3

ochstycketförsta§kap. 573
stycketförsta6 §kap.11första-andrastycketandra

punkt 1meningarna

stycketandra§kap. 573
§kap. 711meningarnatredje-sjunde

stycketförsta4 §kap.12styckettredje§kap. 573

stycketförsta6 §kap.11stycketfjärde§kap. 573
punkt l
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kap3 58 första stycket§
.

första delen kap.11 l§

3 kap första58 § stycket
.

andra delen kap. första11 2 § stycket

kap3 58 § andra stycket
.

första meningen

3 kap 58 § andra stycket
.

andra meningen l1kap.4§

3 kap. tredje stycket58 §

3 kap. 59 § 12 kap. 1§

kap.3 60§ kap.11 5 § andra stycket
och kap. 6 § andra stycket11

kap.3 61 §

kap.3 62 § kap. första14 § stycket1

kap. första3 63 § stycket

kap.3 63 andra stycket§ Delvis 10 kap. §2

kap. första3 64 § stycket kap.14 2§

kap.3 64 § andra stycket kap.14 7 §

4 kap.

4 kap första-tredje1 § styckena kap.4§15
.

kap fjärde4 § stycket1
.

kap.4 2 § kap.15 l §

kap.4 3 §
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4kap. 4§

kap.kap. § 14 9 §4 5

förstakap. 6 § stycket4
första meningen

kap. första andra6 § stycket4
kap. andra stycketmeningen och andra stycket 15 8 §

4kap.11 kap. 10§15§

4kap.12§

kap. 15kap.l1§4 13 §
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Från den lagen 1997:000 självdeklaration och kontrollupp-nya om
gifter till den gamla lagen 1990:325 självdeklaration och kon-om
trolluppgifter.

NLSK GLSK

1 kap.

kap. förstal 1 § stycket
punkt 1 kap.1 1 §och2 kap.1§

punkterna 2 och 3 Nya

punkt 4 3 kap. 1 § och ny

punkt 5 Ny

kap.1 1 §andra stycket Ny

kap.1 2 § kap.1 2 §

kap.1 3 § Ny

lkap.4§ kap.1 3 §

2 kap.

2 kap. första1 § stycket 2 kap. första2 § stycket första
första meningen delen

andra meningen Ny, delvis 2 kap. 1 l §motsvarar
första stycket och 13 §

2 kap. l § andra stycket 2 kap. första2 § stycket andra
delen och andra stycket

2 kap. första2 § stycket 2 kap. 28 och 29

2 kap. 2 § andra stycket Ny

kap.2 3 § första stycket kap.112 andra stycket§
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2 kap. § andra stycket3 Ny

stycket punkter-2 kap. 4 § punkt 1 kap. 4 § första2
och 21na

punkt punkt2 3

punktpunkt 3 5

punkt punkt4 4

punktpunkterna och 6 65

kap. kap. tredje stycket2 § 2 4 §5

kap. första stycketkap. 2 8 §2 6 §
punktpunkt 31

punktpunkt 2 5

punkt 6punkterna och3 4

ochkap. kap. 6 §2 § 27 ny

kap. Ny2 8 §

första2 kap. 8 § stycket2 kap. §9

punkt punkt1 1

punkt punkt2 2

punkterna 3 och 4punkt 3

punkt från punkt 14

punktpunkt 55

punktpunkt 6 6

andra stycket ochkap. kap. §2 10§ 2 4
andra stycketkap. 8 §2
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3 kap.

första stycketstycket 2 kap. 10 §3 kap. första1 §
punktpunkt 1l

punkt 2punkt 2

punkt 3punkt 3

tredje stycketkap. 16 §punkt 24

stycket punktkap. första2 10 §punkt 5
första ochdelen Ny4

andradelar kap. 10 §punkt 26 av
stycket

kap. 3 §punkt 27

tredje stycketförsta kap.kap. andra stycket 2 10 §3 1 §
meningen

första stycket punktkap. §andra meningen 2 10
andra delen4

kap. 12 §3 kap. 2 § 2

kap.kap. 2 18 §3 3 §

första stycketDelvis kap. 14 §kap. 23 4 §

kap.kap. 2 15 §3 5 §

andraförsta ochstycket kap. 19 §3 kap. 6 § första 2
styckena

kap. andra stycket3 6 §
första stycketkap. 20 §punkt 21

punkt 2 Ny

tredje stycketkap. 19 §kap. 6 tredje stycket 23 §



SOU 1998:12 Från NLSK till GLSK

kap.3 §7 2 kap. 16 § fjärde stycket

kap.3 8 § kap.2 första16 § stycket

kap. första3 9 § stycket kap.2 första24 § stycket

kap.3 9 § andra stycket kap.2 24 § andra stycket

kap.3 10 § 2 kap. 21 §

3kap. 11§ kap.2 första22 § stycket tredje
meningen

4 kap.

4 kap. första1 § stycket punkt 1 2 kap. första25 § stycket

punkt 2 Ny

punkterna 3-5 2 kap. första25 § stycket

kap.4 andral § stycket kap.2 25 § tredje stycket

kap. §första4 2 stycket kap.2 första-tredje26 §
styckena

kap.4 2 andra§ stycket 2 kap. 26 § fjärde stycket första
delen

5 kap.

kap.5 §första-tredje1 Ny, bl.a.motsvarar
styckena kap. första3 4 § stycket,

3 kap. 13 § första stycket,
kap.3 första14 § stycket,

3 kap. 17 § första stycket
kap.3 första19 § stycket

kap.5 fjärde1 § stycket kap.3 9 § första stycket
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tredje stycketkap. §Delvis 3 4kap. §5 2
andra ledet

kap. 3 §5
punkt lkap. 5 §3punkt l

punkt och2Jfr bl.a. kap. 5 §3punkt 2
stycketandrakap. 13 §3

meningenförsta

stycketfjärdekap. 4 §3punkt 3

delvisochpunktkap. § 33 55kap.4§
styckenaandra-tredjekap3 9 §

stycketförstakap. 7 §3kap. 5§5

6 kap.

delvis kap. 22 §3Ny,kap. §6 1 motsvarar
ochpunkterna l 2och 23 §

6 kap. 2 §
punkt 1kap. 23 §3punkt l

delvisNy,punkt 2 motsvar
punkt 2kap. 23 §3

delvisNy,6kap.3§ motsvarar
kap.3 22 §

3kap.2l§6kap.4§

delvisNy6kap. §5 motsvarar,
kap. §3 25 a

3 kap.26a§6kap. 6§
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6 kap. §7
punkt 1 kap. tredje stycket3 22 §

tredje meningen och
kap.3 fjärde stycket5 §a

punkt 2 Ny

6kap. 8§ Delvis kap. första-andra3 27 §
styckena

6kap. 9§ kap.3 27 § sjätte stycket

7 kap.

7kap.1§ Delvis 3 kap. 32 Tredjea
stycket r1ytt.

kap.7 §1 3 kap. 32 §a c

kap.7 2-7 §§ Nya

7kap.8§ 3 kap. och45 46

8 kap.

kap.8 l § kap.3 17 §a

8 kap. 2 § kap.3 48 §

8 kap. 3 § kap. första stycket3 15 §

kap.8 §4 Ny

8 kap. 5 §
punkt 1 kap. tredje3 4 § stycket

första ledet

punkt 2 3 kap. tredje stycket13 §

punkt 3 kap. 203 §
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skogskontolagenjfr 9 §Ny,8kap.6§ a
1954:142

9 kap.

b3 kap. 32 §kap.9 1 §

första stycketkap. §första stycket 3 229 kap. 2 § a

ny,jfr kap. 22 §Delvis 3kap. andra stycket9 2 § a
tredje stycket.

andraDelvis kap. 27 §39kap.3§ a
stycket

styck-förstaDelvis 3 kap. 22 §9kap.4§ a
stycketoch § andra27et a

10 kap.

kap. 50§kap. § 310 1

andradelvis kap. 63jfr 3 §kap.2§ Ny.10
stycket

tredje stycketkap. 15 §kap. 310 3 §

11 kap.

stycket förstaförsta3 kap. 58 §11kap.1§
delen

kap.11 2 §
stycket andraförstakap. 58 §första stycket 3

delen

första stycketkap. §andra stycket 3 47

m.fl.kap.stycket 3 22 §tredje a
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llkap.3§ Ny

l1kap.4§ Ny

11kap.5§ Delvis kap.3 56 och 60

11kap.6§ Ny

1lkap.7§ kap.3 femte22 § stycket
3 kap. femte25 § stycketa
3 kap. 26 tredje§ stycketa

kap.3 andra57 § stycket
tredje-sjunde meningarna

11kap.8§ Ny,jfr bl.a. 3 kap. 15 §
andra stycket

12 kap.

kap.12 l § 3 kap. 59 §

12 kap. 2 § kap.3 53 §

kap.12 3 § Ny

12 kap. första§4 stycket Ny,jämför bl.a. kap.3 29 §

12 kap. § andra4 stycket kap.3 §4 a

kap.12 4 § tredje stycket Ny

kap.12 5§ 2kap.27§

13 kap.

13 kap. § första1 stycket kap.2 32 § Första stycket

13 kap. § andra1 stycket Ny

kap.13 §2 Delvis ny,jfr kap.2 33 §



1998:12SOUtill GLSKNLSKFrån

Nykap. 3§13

14 kap

62§kap.3stycketförstakap. §114

kap. 31 §2stycketandrakap. §14 1

och§kap. 34jämför 2Ny,kap. 2§14
stycketförstakap. 64 §3

§kap. 92kap. 3§14

stycketsjättekap. 26 §2kap. 4§14

kap.26 3Ny,jämför kap.3kap. §14 5
43 §och kap.§ 337

50 §jämför 3 kap.Delviskap. 6§14 any,

stycketandra64 §kap.37§kap.14

kap. 3 §3kap. 8 §14

4kap.5§9§kap.14

15 kap.

§4 kap. 2kap.1§15

Nykap.2§15

stycketförstakap. §3 27kap. 3 §15 a

§kap.jämför 4 lDelviskap.4§15 ny,

Ny15kap.5§

§kap. 22Jämför bl.a 3kap.6§15 a
stycketfjärde
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kap.15 7§ kap. fjärde2 26 § stycket

kap.15 8§ Ny

kap.9§15 Delvis jämför kap.4 6 §ny,

kap.15 10§ kap.4 11 §

kap.15 11 § 4 kap. 13 §

18-045512
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Författningskommentar22

22.1 1998:000Lagen självdeklarationom
och kontrolluppgifter

Innehållsförteckning

Enligt Statsrådsberedningens promemoria Några riktlinjer för för-
fattningsspråket PM bör längre författningar1994:4 förses med en
innehållsförteckning och ibland register. Dessa bör, deäven närett
förekommer, betraktas redaktionellt tillägg författningensettsom av
utgivare och inte författningen.delvara en av

föreslåsNLSK bli försedd med innehållsförteckning deöveren
femton kapitel förslaget innehåller. Kapitlen har indelats i olikasom

Ävenavsnitt med rubriker. dessa rubriker bör i innehålls-egna anges
förteckningen.

l kap. Allmänna bestämmelser

detta kapitel definierasI självdeklaration och särskildtermema
uppgift. Vidare framgår kontrolluppgift skall lämnas till ledningatt
för vissa förfaranden. kapitletI lagens tillämpningsområdeanges
och klargörs övriga och uttryck i NLSK haratt tenner samma
innebörd i vissa angivna lagar.som

Här också regler vilken skattemyndighet behörigärges om som
Ävenfatta beslut i ärende enligt NLSK. Riksskatteverkets be-att ett

slutsbefogenhet här.anges

Lagens tillämpningsområde

1§

stycket.Första Bestämmelsen i punkt hämtad från1 kap.l 1 §är
och kap.2 1 § LSK. kap.1 § LSK infördes vid lagens1 tillkomst. I
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hur uppgifter skall lämnasbåda lagarna finns bestämmelser deom
ienligt Bestämmelserna NLSKbehövs för taxering TL. är av-som

uppgiftsskyldigheten försedda uttömmande vad gäller taxe-att vara
ringen.

finnsdenna uppgiftsskyldighetPunkt Bestämmelser2 är omny.
och kap.i utredningens förslag i kap. § 13i kap. 25 LSK och 4 12

andra stycket NLSK.l §
bestämmelser särskildPunkt Hänvisningen de3 är avser omny.
föreningar i dag finnsuppgiftsskyldighet för vissa stiftelser och som

finns ii utredningens förslag 4 kap. 2i kap. 26 och2 § LSK som
kap och kap. NLSK.14 4 § 15 7 §

delvis kap. § LSK.Punkt 3 l4 motsvarar
i denKontrolluppgiftskyldigheten i har utvidgatsNLSK me-

förutomkontrolluppgift skall lämnas enligt NLSK tillningen att
för beskattning reglerna särskildledning för taxering, enligtäven om

beräkninginkomstskatt för utomlands bosatta och PGI. Mot-av
tidigare intagnauppgiftsskyldighetsvarande bestämmelser varom

utomlandssärskild inkomstskatt för bo-i lagen 1991:586 omom
beräkning pensionsgrun-respektive i lagen 1959:551satta om av

försäkring.dande inkomst enligt lagen 1962:381 allmänom
Punkt 5 är ny.

föreskriva kon-kan RiksskatteverketEnligt kap. 63 § LSK3 att
beloppets eller förrnånenstrolluppgift skall lämnas till ledning vid

kontrolluppgiñ enligtbeskattning utomlands. Enligt skallNLSK
betalatslämnas ersättning harkap. och 6 kap. l §5 1 § utsomom

Sverige eller inte setill fysisk denne bosatt iäroavsett omperson
för den internakap. Sådana uppgifter lämnas dels10 2 § NLSK.

dels med anled-skatterättsliga hemvist,kontrollen mottagarensav
falletdetning Sveriges åtaganden andra länder. Igentemot senareav

således till ledning för beskattning i andra länder.
framgår innehållerandra stycket, NLSKAv ävenär nytt, attsom

uppräknadeanknytning till de i första stycketbestämmelser med
uppgiftsskyldighetema.

förbindelse lämna kon-Härmed bl.a. bestämmelser attomavses
i depå och konto kap. 4 §,trolluppgift kap.l-3 insyn på 99 §§,

uppgifterskyldighet lämna meddelandeuppgiftslämnares att om
skyldighetenhar till Skattemyndigheten kap. §,lämnats 12 1som

uppgifter kontrolluppgiftslämnaren han kanlämna sådana till attatt
bestämmelserfullgöra uppgiftsskyldighet kap.sin 12 4 §, om an-

stånd kap.13 m.m.
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Definitioner

2§

harFörsta sitt i kap.1 2 § LSKmeningen ursprung .
Hänvisningen till de lagar där och uttryck har in-termer samma

nebörd i harNLSK redigeratssom om.
De lagar räknas i kap. första stycket innehåller1 1 § TLsom upp

de materiella bestämmelser grundar uppgiftsskyldigheten enligtsom
NLSK. naturligt ochDet uttryck skall ha inne-är att tenner samma
börd i den materiella lagen iden lag reglerar deklarations-som som
skyldigheten.

Hänvisningen till mervärdesskattelagen 1994:200, ML, är en
följd bestämmelsen i kap.10 31 § skattebetalningslagenav

redovisning mervärdesskatt1997:483, SBL i självdeklara-om av
tion för vissa verksamheter.

Beslutande myndighet

3§

Bestämmelsen är ny.
gällande finns ingen bestämmelseI LSK vilkennu som anger

skattemyndighet behörig fatta beslut enligt LSK.är attsom
Beslut förelägga någon lämna självdeklaration, kom-att att att

plettera ellerlämnad självdeklaration lämna uppgift skallatten en
alltid kunna fattas den skattemyndighet fattakan beslut enligav som
2 kap. och1-3 5 SBL. innebär den föreläggs läm-Det att attsom

självdeklarationen eller beslutetuppgiften den ochär rör attna som
det det vilken skattemyndighet behörig fattaär avgör är attsom som
beslut föreläggande,om m.m.

ÄrExempel: den skall föreläggas lämna uppgift, A,attsom en
fysisk det Skattemyndigheten i det län där han författ-ärperson
ningsenligt skall folkbokförd den november året före det år1vara
beslutet skall fattas fatta beslutetbehörig 2 kap. 1 §är attsom
första stycket SBL.

2 kap. andraI 1 § stycket bestämmelse för denSBL ges en som
inte skall ha varit folkbokförd i den föreSverige 1 november året
beslutsåret och i tredje stycket för den har väsentlig anknyt-som en
ning till Sverige. Finns ingen behörig skattemyndighet enligt kap.2
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§ första-tredje styckena, eller1 3 § kan beslut5 § SBL rörsom en
fysisk alltid fattas Skattemyndigheten i Stockholms län.person av

Andra stycket.
skattemyndighet,Den vill förelägga A, lämnaattsom en person,

uppgifter känd, och där Skattemyndighetenärom en person, som
enligt kap.2 l-3 och 5 SBL behörig fatta beslut avseendeär att

skall alltidB kunna utfärda föreläggande för lämnaA uppgifteratt
B.om

Skattemyndigheten behöver därmed inte uppdra någon annan
skattemyndighet fatta beslut föreläggande i dess ställe.att om

Exempel: Skattemyndigheten i Stockholms behöverlän inhämta
uppgifter från i Gävleborgs länA har betalat tillB A.räntaom som
Skattemyndigheten i Stockholms län behörig fatta beslutär rö-att
rande inteB rörande Skattemyndigheten i StockholmsA. län ärmen
dock enligt detta stycke behörig utfärda föreläggandet för Aatt att
inkomma med uppgifter B.om

Befogenheten för skattemyndighet enligt kap. andra1 3 §att
stycket föreläggaNLSK någon lämna uppgifter omfattar alla deatt
förelägganden kan utfärdas med stöd NLSK.som av

4§

Bestämmelsen infördes i kap. vid tillkomst.1 3 § LSK lagens
Riksskatteverket omfattas inte begreppet skattemyndighet.av

Verket hade redan enligt 18 och taxeringslagen51 1956:623,
befogenhetGTL, meddela förelägganden. Riksskatteverketatt ges

enligt NLSK befogenhet meddela förelägganden.även att

2 Skyldighetkap. lämna självdeklarationatt m.m.

andra kapitlet harI NLSK samlats alla de bestämmelser vilka detav
framgår skyldig lämna självdeklaration ochär närattvem som en
den skall lämnad, vilken deklaration skallsenast typvara av som
lämnas, allmän eller särskild, och den förtryckta blanketten förnär
allmän självdeklaration skall ha sänts ut.

framgår,Av kap. den fysiska för2 8 § vilken det haratt person
förtryckts blankett för allmän självdeklaration där alla förtrycktaen
uppgifter i inkomstslagen tjänst och kapital förunderlag statligsamt
fastighetsskatt korrekta och inte på grund andraär omstän-som av
digheter skall lämna allmän självdeklaration, inte skall behövaen
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underteckna och lämna deklarationen till skattemyndigheten.
inte någon rättelse eller ytterligare uppgiftKommer till skatte-

myndigheten, sker taxering i enlighet med uppgifterna i den för-
tryckta blanketten. gäller i tillämpliga delar förSamma svenskt
dödsbo.

självdeklaration

1§

Första stycket första till viss del 2 kap.meningen 2 §motsvarar
första stycket första delen forLSK. Formulär självdeklaration kan

två slag: allmän respektive särskild självdeklaration.vara av
stycketFörsta andra Allmän självdeklarationmeningen är ny.

skall alltid lämnas fysisk och svenskt dödsbo, medanav person
värdepappersfond och juridisk svenskt dödsbo alltidänannan person
skall lämna särskild självdeklaration. Vilket formulär skallen som
användas därmed inte längre kopplat till vad deklaranten skallär
redovisa i deklarationen till dennes juridiskautan status.

stycketAndra kap. första stycket andra2 2 § delen ochmotsvarar
andra stycket LSK.

Efter särskilt medgivande Riksskatteverket eller skattemyn-av
dighet Riksskatteverket bestämmer, kan självdeklarationsom en
lämnas i form elektroniskt dokument. andra stycketIettav anges
vad dokument.elektronisktär ettsom

Definitionen elektroniskt dokument härstammarettav ursprung-
ligen från Lagrådets förslag till utformning 12 tullagen§aav
1987:1065 återgivet i 1989/90:40 tullregisterlagprop. om m.m., en
formulering godtogs departementschefen och riksdagen.som av

nuvarande formuleringenDen i tillkom efter förslagLSK av
Lagrådet återgivet i 1996/97:100. finnsSamma lydelse ävenprop.
i 10 kap. 26 § SBL.

2§

Bestämmelsen i första stycket vilken dag självdeklarationenom
skall inlämnad finns i dag i kap.2 28 § LSK.senast vara

Senaste inlämningsdag för självdeklaration enligt § första2ären
stycket den majNLSK 2 under taxeringsåret. deklarations-Samma
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dag gäller därmed den skattskyldige skall lämna all-oavsett om en
eller särskild självdeklaration.män en

Föreskriften i första stycket deklaration skall lämnasom var en
kap. LSK.2 29 §motsvaras av

Andra stycket Enligt detta stycke skall den fysiskaär nytt. person
deklarationstidpunkten den majvistas utomlands vid 2 ochsom vars

utlandsvistelse inte endast tillfällig, lämna självdeklarationenär se-
den maj taxeringsåret.31 undernast

skatterättsligtBestämmelsen tillämplig dels den bo-är ärsom
i Sverige, dels den skattskyldig här i landet endast förärsatt som

viss inkomst.
inte tillfällig för denMed vistelsen utomlands endast äratt avses

befinner tid,bosatt i Sverige han sig utomlands längreär att ensom
för studier eller för arbete.t.ex.

3§

första stycket delvis kap. andraBestämmelsen i 2 11 §motsvarar
stycket LSK.

förtryckt blankett för förenklad självdeklaration grundadEn
innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga skattemyn-av

fr.o.m. taxering tilldigheten kända uppgifter sänds 1995 års ut samt-
liga berörda skattskyldiga före den april taxeringsåret prop.15
1992/93:86.

första de uppgifter i dag fortrycksstycket framgårAv 3 § att som
framtiden kom-blanketten för den förenklade självdeklarationen i

iförtryckas för alla fysiska och svenska dödsbonatt enmer personer
blankett för allmän självdeklaration.

andra stycket Regeringen eller denBestämmelsen i är myn-ny.
uppgifterdighet regeringen bestämmer beslutar vilka deav som av-

skall förtryckas deklarationsblanket-i 3 kap. § NLSK på1ses som
vidare kommentaren till kap.Se 3 1 § NLSK.ten.

Skyldighet lämnaför fysisk och svenskt dödsbo attperson
självdeklarationallmän

deklarations-Reglerna fysiska och svenska dödsbonsom personers
skyldighet har samlats i kap.2 4-8 NLSK.
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4§

paragrafen framgår fysiskAv skyldig lämnanär är atten person en
självdeklaration. Skyldigheten beroende dels vilket inkomst-är av
slag hans inkomst hänförlig till, dels storleken inkomstenär av
punkterna 1-2 och paragrafen4. I också fysisknäranges en person

skyldig deklarera förmögenhet punkt och för vilka3 andraär att
skatter självdeklarationen grunden för taxering och beskattningär
punkterna 5 och 6. kap. och framgårAv 2 7 8 dock det finnsatt
vissa undantag från deklarationsskyldigheten.

Punkt 1 kap.2 första stycket punkterna4 § och1 2motsvarar
LSK.

Bestämmelsen innehåller huvudregeln för fysiska dek-personers
larationsskyldighet. Deklarationsskyldigheten för fysisken person

har varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret i dennaärsom
punkt kopplad till belopp det kommunala grund-ett motsvararsom
avdraget. Sådant avdrag medges endast från vissa tjänsteintäkter och
från inkomst aktiv näringsverksamhet. Grundavdraget uppgår förav
närvarande till lägst 24 basbeloppet enligt lagenprocent av
1962:381 allmän försäkring. Den inte når till dennaom som upp
sammanlagda bruttointäkt under beskattningsåret inte heller dek-är
larationsskyldig. Principen koppla deklarationsskyldigheten tillatt

viss basbeloppet infördes 1990/91 :5.procenten av genom prop.
Den under beskattningsåret har uppburit inkomst, förmånsom

eller ersättning för vilken det i 32 första§ 1 stycket hm.m., mom.
och i kommunalskattelagen 1928:370,KL, särskilt föreskrivs att
den skall beskattas intäkt tjänst eller uppburit intäktsom av som av
passiv näringsverksamhet, skyldig lämna självdeklarationär att en

bruttointäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kr.när För
dessa intäkter medges nämligen inte kommunalt grundavdrag.

Definitionen aktiv näringsverksamhet framgår 11 kap. §3av av
första stycket a lagen 1962:381 allmän försäkring. Inkomstom av
näringsverksamhet här i landet i vilken den skattskyldige har arbetat
i inte oväsentlig omfattning aktiv näringsverksamhet. Denutgör som
i sin näringsverksamhet inte uppfyller aktivitetskravet bedriver pas-
siv näringsverksamhet lagen2 § 1990:659 särskild löneskattom

vissa förvärvsinkomsted. verksamheten aktivOm eller passivär
har alltså betydelse för den skattskyldige skall erläggaom egen-
avgifter eller särskild löneskatt.

ÄvenPunkt 2 kap.2 första stycket4 § 3 LSK.motsvarar rän-om
för vilken kontrolluppgift enligt kap. och6 2 § 2 NLSK inte1ta

lämnas skall deklareraras den sammanlagt har uppgått till minstnär
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inte skattepliktig så längekr, den enligt100 19 § KL räntanär
till kr.sammanlagt inte uppgår 500

första stycket LSK.Punkt 2 kap. § 53 4motsvarar
harbeskattningsårets utgångfysiska vidDen person som

förmögenhetstillgångar enligt lagen 1997:323skattepliktiga om
överstigervilkas värde sammanlagtstatlig förmögenhetsskatt ,SFL,

och alla tillgångarskall lämna självdeklaration000 kr900 angeen
och skulder i självdeklarationen.

vid beskatt-förmögenhetstillgångarbarn skattepliktigaEtt vars
skall därmedkrhar uppgått till 900 000ningsårets utgång änmer

och 21 andrasjälvdeklaration jfr kap. § NLSK §lämna 2 5en egen
stycket andra meningen SFL.

deklarationsskyldighetbetydelse för fysiskAv ären persons
i frå-kan fysiskEnligt denna bestämmelseockså 8 § SFL. personen
för-förmögenhet under vissaskyldigheten betala skatt förattga om

till visslikställas äganderättenutsättningar med ägare utan att egen-
dom tillkommer honom.

första stycket LSK.Punkt 2 kap. § 444 motsvarar
delenförsta stycket andra LSKPunkt kap. § 65 2 4motsvarar

första delen LSK.kap. första stycket 6Punkt 6 2 4 §motsvarar

5§

stycketkap. tredje LSK.Bestämmelsen 2 4 §motsvarar
förförmögenhetstillgångarskattepliktigainnebär deDen näratt

deskattskyldig, tillsammans medvilka fysisk är personersen person
skall sambe-förekommande fallförmögenhetstillgångar han isom

ocksåkr hanöverstiger 900 000skattas med enligt 21 § SFL, är
förmögenhetstillgångar ochsinaskyldig i deklarationen redovisaatt

Är sambe-han skalldet hemmavarande underårigt barnskulder. ett
barnets till-deklaration redovisaskattas med skall han i sin egen

självdeklara-skall lämnaoch skulder barnet integångar en egenom
stycket 21 §kap. andra NLSKtion jfr kap. 4 § 3 och 3 1 §2 samt

stycket andra meningen SFL.andra

6§

Punkt kap. första stycket 3 LSK.2 8 §1 motsvarar
självdek-behöver lämnainnebär svenskt dödsbo inteDen att ett

kapitalsådan inkomstboet inte har inkomstlaration än avom annan
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från vilka skatteavdrag skall enligt kap. 8 § SBL eller5göras om
bruttointäkten andra forvärvskällor inte kommer iav upp samman-
lagt minst kr.l00

Vad svenskt dödsbo framgår 53 § 3är KL, 6 §som av mom.
och3 SIL 6 § SFL.mom.

Bestämmelsen har, vad kapitalbeskattningen för fysiskaavser
sin motsvarighet i kap2 4 § 2 NLSK.personer,

Även for vilken kontrolluppgift enligt kap. och6 2 § lräntaom
inte lämnas2 NLSK skall deklareras den sammanlagt harnär

tilluppgått minst kr, den100 enligt inte skattepliktig19 § KL såär
länge sammanlagt inte uppgår till 500 kr.räntan

Punkt har sin2 motsvarighet i kap. första2 8 § stycket 5 LSK.
Svenskt dödsbo skall lämna självdeklaration dess skatte-nären

pliktiga tillgångar enligt vid beskattningsåretsSFL utgång överstiger
fribeloppet.

Punkterna och har3 sin motsvarighet i kap. första4 2 8 § stycket
6 LSK.

svenskt dödsboEtt kan skyldigt erlägga statlig fastig-attvara
hetsskatt, avkastningsskatt pensionsmedel och särskild löneskatt

pensionskostnader. Fastställande underlaget för dessa skatterav
ingår i den årliga taxeringen kap.1 första1 § stycket 4-6 TL

.

frånUndantag skyldighet lämna allmän självdeklarationatt

7§

ochFörsta andra styckena innehållsmässigt kap.2 6 §motsvarar
första stycket LSK. redaktionellEn ändring har skett texten.av

folkpensionärDen inte deklarationsskyldig in-är ärsom om
komsten tjänst endast består folkpension och pensionstillskottav av
eller allmän tilläggspension inte pensionstillskottet.är större änsom

under förutsättningDetta pensionären inte heller har inkomstatt av
aktiv näringsverksamhet. Deklarationspliktsgränsen bestäms därmed

pensionens höjd i förhållande till basbeloppet.av
Betämmelsen tredje stycketi kap. andra stycket2 6 §motsvarar

LSK. infördesDen år i förtydligande1976 syfte prop. 1976/77:45.
Deklarationspliktsgänsema gäller för svenskt dödsbo enligtäven

fjärde stycket.
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8§

Bestämmelsen är ny.
förslagutredningensi enlighet medParagrafen har forrnulerats

inte har andrasvenska dödsbooch detden fysiskaatt somperson
blanketten förförtryckts pådem hareller kostnaderintäkter än som

tjänst och kapitali inkomstslagensjälvdeklarationenden allmänna
den till skatte-och lämnaunderteckna blankettenskall behövainte

gäl-uppgifterna korrekta. Sammaförtrycktademyndigheten ärom
underlag för fastighetsskattuppgifternaförtrycktaler de ärnär om

avsnitt och 193.4.korrekta 4.3.2se
alltså inte för dendeklarationsskyldigheten gällerfrånUndantag

uppgiftereftersomnäringsverksamhethaft inkomsthar omavsom
företagsledarenärstående tillellerinte förtryckssådan inkomst

och NLSK.uppgifter enligt kap. 9 10 §§lämna 3m.fl. har attsom
kapital därhar inkomstheller denUndantaget gäller inte avsom

har varitdenskall enligt kap. 8 § SBL,inte 5skatteavdrag göras som
redovisa skatte-skalldel året, denutomlands någonbosatt somav

för vilkeneller deni deklarationenförmögenhetstillgångarpliktiga
eller särskild löne-pensionsmedelavkastningsskatt påunderlag för

fastställas.pensionskostnader skallskatt på
del åretunder någonutomlandshar varit bosatt ärDen avsom

undersjälvdeklarationlämnafrån skyldighetenundantagen att en
statligskall förendastdenneförutsättning, nämligen taxerasom

förtryckts medskatten harunderlaget förfastighetsskatt och rätt
belopp i blanketten.

fördödsbo ochsvensktjuridisk änförSkyldighet personannan
självdeklarationsärskildlämnavärdepappersfond att

§ stycketförsta9

obligatoriskför vilkaskattskyldigaräknas depunkterI upp ensex
Deklarationsskyldigheten ankny-föreligger.deklarationsskyldighet

i och SILskattskyldighet 6 7till bestämmelsernanärater om
skattskyldighetnaturligt eftersomoch SFL. Det är6 8 ärsamt en

deklarationsskyldighet.förutsättning förprimär
stycketförsta 1från kap. 8 §del överflyttad 2Punkt till viss1 är

LSK.
deklarationspliktvilkaskattskyldiga fordepunktenI enanges

inne-inkomst eller inte. Dethaft någonde harföreligger oavsett om
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bär deklarationsskyldighet föreligger avdragsgilla kost-ävenatt om
nader överstiger skattepliktiga verksamhetintäkter, likaså någonom
inte har under beskattningsåret.utövats

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ovillkorligt deklara-är
tionsskyldiga.

fondStiftelse, eller inrättning har till huvudsakligt ändamålsom
tillgodose viss familjs, vissa familjers bestämdaelleratt personers

ekonomiska intressen ovillkorligt deklarationsskyldiga. lagtex-Iär
används familjestiftelse. får sin definitionTermentermenten genom

hänvisning till tredje stycket8 § SFL.en
Punkt kap. första2 2 8 § stycket LSK.2motsvarar

statligaDet grundavdraget för ideell förening i 7 §som avses
första stycket SIL kr andra stycket5 15 000 8 § SIL.ärmom.

Deklarationspliktsgränsen har bestämts till belopp.samma
Punkt kap. första stycket och3 2 8 § 3 4 LSK.motsvarar

har redaktionellTexten genomgått ändring med anledningen av
förvärvskällebegreppet för juridiska har ändrats iatt personer sam-

band med skatterefonnen Efterår 1990. skattereformen beskattas
juridiska förutom dödsbon, bara för inkomst när-personer, av
ingsverksamhet och alla inkomster hänförs till förvärvskälla.en
Handelsbolag inte skattesubjekt. stället beskattas bolags-Iär ett eget

för bolagets vinst.männen
Deklarationsskyldigheten inträder så bruttointäkten undersnart

beskattningsåret tillhar uppgått minst 100 kr.
ovillkorliga deklarationsskyldigheten för sparbanker ochDen

ömsesidiga skadeförsäkringsföretag deklarationsskyl-ersätts av en
dighet vid bruttointäkt minst kr100 under beskattningsåret.en
Deklarationsskyldigheten för ömsesidiga skade-sparbanker och
försäkringsföretag faller därmed under denna punkt.

Punkt hämtad från kap.4 2 8 första stycket 1 LSK.§är
bakgrundMot värdepappersfond särskilt skatte-utgöratt ettav

subjekt vid inkomsttaxeringen, den inte självständigärtrots att en
juridisk civilrättsligi har bestämmelsemening, införts attperson en
självdeklaration skall lämnas för fonderna ochprop. 1974: l 81 39s.
46.

Punkt till viss första stycket5 del 2 kap. 8 § 5 LSK.motsvarar
Vilka juridiska skattskyldiga till statlig förmö-ärpersoner som

genhetsskatt framgår 6 och 8 SFL. För utrönaattav om en
juridisk skyldig lämna självdeklaration för-är överattperson en
mögenhetstillgångar förstmåste fastställas den juridiskaom per-

skattskyldig enligt SFL och därefter värdet de skatte-ärsonen av
pliktiga tillgångarna.
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Punkt 6 kap första2 8 § stycket 6 LSK.motsvarar
juridiskEn kan skyldig erlägga statlig fastighets-attperson vara

skatt, avkastningsskatt pensionsmedel och särskild löneskatt
pensionskostnader. Fastställande underlaget för dessa skatter in-av

igår den årliga taxeringen kap. första1 l § stycket 4-6 TL.

Inkomst fråneller förmögenhet är undantagen beskattningsom
Sverigei

10§

Första kap.2 4 § andra stycket förstameningen meningenmotsvarar
och 8 § andra stycket första meningen LSK.

kap.I 2 4-7 kap.2 och9 § 2-3 NLSK föreskrivs5samt att
deklarationsskyldigheten för där fysiskauppräknade och juridiska

beroende den skattepliktiga inkomsten för-är ellerattpersoner av
mögenheten har uppnått visst belopp. dem och förFör dejuridis-ett
ka för vilka undantag från deklarationsskyldigheten harpersoner
medgetts grund viss inkomst eller förmögenhet inte skat-att ärav
tepliktig finns denna bestämmelse.

Förutsättningen för deklarationsskyldigheten därmed deär äratt
skattskyldiga. Skattskyldigheten framgår 53 och med54 KLav
anvisningar, 6 och 7 SIL 6-8 SFL. Till den del skatt-samt
skyldighet inte föreligger enligt i stycket uppräknade lagar föreligger
inte heller någon deklarationsskyldighet. har betydelseDetta bl.a.
för de stiftelser yrkar bli frikallade för viss inkomst ellerattsom
förmögenhet. inkomstenDen och förrnögenheten skall i stället redo-
visas i särskild uppgift enligt kap.4 2 § NLSK.en

Dejuridiska räknas i kap.2 9 § och all-1 4 ärpersoner som upp
tid deklarationsskyldiga oberoende de har haft intäktnågon ellerom
inte. Deklarationsskyldighet föreligger de inte har bedrivitäven om
någon verksamhet under beskattningsåret.

§ andra10 meningen

Bestämmelsen, hittills har varit placerad i kap.2 andra4 §som
stycket andra meningen och kap.2 8 § andra stycket andra meningen
LSK, tillkom så år i förtydligande1990 syfte. för-Detsent som
hållandet inkomst eller förmögenhet skattefri grundatt ären av

dubbelbeskattningsavtal innebär inte den inte skall räknas medett att
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vid bedömningen deklarationsskyldigheten 1990/91:5prop.av s.
115-116.

innehåll3 kap. Självdeklarationens

Gemensamma bestämmelser självdeklarationom

1§

stycket punktFörsta 1 delvis kap. första2 § stycket10 1motsvarar
där detLSK vilka personliga uppgifter självdeklarationanges en

skall innehålla.
endastl NLSK självdeklaration skall innehålla denattanges en

skattskyldiges nödvändiga identifikationsuppgifter. Vilka dessa
identifikationsuppgifter föreslås i verkställighetsföreskrif-är anges

medförDet behovet ändra uppgifterna lättare kan till-ter. att attav
godoses. önskvärt bl.a.Det med hänsyn till de ändrade tekniskaär
förhållanden kan komma i framtiden, möjlighetent.ex.som genom

lämna självdeklaration elektroniskpåatt väg.
Punkt 2 2 kap. första10 § stycket 2 LSK.motsvarar
Punkt 3 kap. första2 10 § stycket 3 LSK.motsvarar
Punkt kap.4 2 16 § tredje stycket LSK. Skattemyndig-motsvarar

heten kan besluta mervärdesskatten skall redovisas i skatte-att en
deklaration den skattskyldige begär det eller det finns sär-om om
skilda skäl 10 kap. och11 31 SBL.

Punkt nuvarande bestämmelsenDen återfinns i 2 kap. 10 §
första stycket 4 LSK och ändrades i samband med tillkomsten la-av

1997:323 statlig förmögenhetsskatt.gen om
har skattepliktigaDen förmögenhetstillgångar vilkassom sam-

manlagda värde överstiger fribeloppet, skall redovisa alla tillgångar
och skulder i självdeklarationen. Samma gäller for ochvar en av
dem skall sambeskattas, deras skattepliktiga förmögenhets-närsom
tillgångar tillsammans överstiger fribeloppet. medför skyl-Detta att
digheten lämna självdeklaration enligt kap.2 4 § 5 6 § 2att en
och 9 § 5 NLSK de uppgifter skall finnas i självdeklaratio-samt som

överensstämmer.nen
Bestämmelsen i punkt 6 delar kap.2 10 § andramotsvarar av

stycket självdeklarationenLSK. l skall de uppgifter be-anges som
hövs för beräkna de olika skatterna och den pensionsgrundandeatt
inkomsten.

Bestämmelsen i punkt 7 kap.2 3 § LSK.motsvarar
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framgår den deklarationsskyldige måste redovisa alla deHär att
uppgifter för fatta riktigaSkattemyndigheten behöver beslutattsom
enligt den materiella skattelagstiftningen. riktig taxeringFör att en
skall kunna fattat beskattningsbeslutske och därpå skallett vara

förhållandenriktigt måste Skattemyndigheten få kännedom allaom
betydelse för taxeringen. Uppgiftsskyldigheten där-är styrssom av

skattelagstiftningen. skattskyldigemed den materiella Denytterst av
måste redovisa hur han har kommit fram till yrkande för detett att
objektivt skall kunna fastställas han uppfyller förutsättningar-sett att

för hanerhålla det yrkade avdraget. Likaså måste upplysaattna om
finns förintäkter han skattefria där det utrymmesom anser vara men

olika uppfattningar i frågan.
Uppgiftsskyldigheten enligt punkt kan ha avgörande betydelse7
det skattskyldige har lämnat sådangäller bedöma dennär att om

uppgift medföra skattetillägg enligtoriktig kan 5 kap. TL.som
förslag för underlåtergäller enligt utredningens denSamma attsom

uppgifternakomma med självdeklaration de förtryckta i in-nären
komstslagen tjänst eller kapital eller uppgifter underlag förom

fastighetsskatt inte korrekta.statlig är

Andra stycket

första kap. tredje stycketBestämmelsens mening 2 10 §motsvarar
förstaandra meningen hämtad från 2 kap. 10 § stycketLSK. Den är

andra delen.4
barn skattepliktiga förrnögenhetstillgångar överstiger fri-Ett vars

förbeloppet deklarationsskyldigt dessa enligt 2 kap. 4 § 3 NLSK.är
Skall barnet inte lämna självdeklaration skall dess tillgångaregen

skulder i föräldrarnas skattepliktiga förrnögenheteroch räknas
21 § SFL.

Ändringar tillägg i allmän självdeklarationoch

2§

Bestämmelsen till viss del kap.2 12 § LSKmotsvarar .
grundläggandeBestämmelsen tillsammans med kap. 82är, av

betydelse för den har fått förtryckt blankett för allmän själv-som en
deklaration för vilken uppgift felaktig eller saknas.någon ärmen

får blankett skyldig den ändring ellersådanDen är göraattsom en
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skall sedanDeklarationenbehövs blanketten.det tillägg som
skattemyndigheten.tilllämnas

deklaration kan på-korrigera felaktigunderlåterDen att ensom
skyldig tillsigenligt kap. och kanföras skattetillägg 5 TL göra

enligt skattebrottslagen.skattebrott

egenavgifterformsocialavgifter iUppgift fdr beräkning avav

3§

kap.Bestämmelsen 2 18 § LSK.motsvarar
intearbetsgivaravgifter kan normaltSkyldigheten betalaatt av-

utförtarbetstagare harundantag finns dock. Entalas bort. Ett som
utomlands ellerarbetsgivare bosattarbete här i landet och ärsomen

träffa enligt vilket arbetsgi-får avtal,utländsk juridiskär personen
arbetsgivaravgifter ochbetalabefrias från skyldigheten att ar-varen

betala sociala avgifter i formsig självbetstagaren åtar att av egen-
får från arbetsgivaren s.k.för ersättning hanavgifter den omvänt

likställighetsavtal.
Överenskommelsen föri självdeklarationenskall rättattuppges

1986/87:16 35-38.egenavgifter skall kunna debiteras prop. s.

inkomst tjänstSärskild bestämmelse avom

4§

stycket LSK.delvis § förstaBestämmelsen 2 kap. 14motsvarar
inte be-vilken skatteavdragkostnadsersättning förHar utgetts

skalli kap. och 20 SBLhöver enligt bestämmelserna 8 19göras
kontrolluppgiñen.ersättningen inte specificeras ivärdet av

ersättningkvittning sker i deklarationen såTyst motsva-att som
behöveroch svarande avdrag inteschablonbeloppet däremot re-rar

hosrevisionerRedovisningen bli kontrolleraddovisas. genomavses
deklarationarbetsgivaren i stället for kontroll arbetstagarensav

1990/91:5prop. 96-97.s.
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Särskild bestämmelse inkomst kapitalom av

5§

Bestämmelsen till viss del kap.2 15 § LSK.motsvarar
kontrolluppgiftHar enligt kap.6 5 § NLSK inte lämnats kan

skuldräntan inte heller förtryckas i självdeklarationen. skatt-Den
skyldige skall då i självdeklarationen, samtidigt han yrkarsom av-
drag för skuldräntan, lämna uppgift skuldbeloppet och långi-om

identifikationsuppgiñer.varens

Särskilda bestämmelser inkomst näringsverksamhetom av

6§

stycketFörsta har sin motsvarighet i kap. första2 19 § och andra
styckena LSK.

bestämmelsen framgårAv den har inkomst närings-att som av
verksamhet skall lämna de uppgifter behövs för ellersom egen -

det gäller handelsbolag delägaresnär taxering se kap.3 l §även-
NLSK. Bestämmelsen gäller verksamheten bedrivsoavsett om som
enskild näringsverksamhet eller juridiskgenom en person.

Vilka olika skall i självdeklarationen får be-poster tassom upp
verkställighetsföreskrifter jfrstämmas RSF S och1990:27genom

1991:35 och fr.o.m. 1998 gällande förskriften RSF S 1997:17 samt
RSV Dt 1992:15. Se vidare avsnitt

andraAv stycket framgår vilka företag skall kompletterasom
deklarationen med årsredovisning. Punkt 1 kap.2 20 §motsvarar
första stycket LSK medan punkt 2 är ny.

Bestämmelsen i tredje stycket 2 kap. tredje styck-19 §motsvarar
LSK. innebärDen de juridiska omfattaset att ut-personer som av

delningsspärren i SIL skall lämna uppgift beslut utdel-även om om
ning eller förfogande uppkommen vinst. Finns inget be-överannat
slut från styrelsen deklarationen skall lämnas skall i stället inär
deklarationen redovisas styrelsens förslag till utdelning. beslutNär

utdelning eller förfogande vinsten föreligger skallöverannatom
detta sändas till Skattemyndigheten.

Uppgiftsskyldigheten behövs för utdelningsspärren i SIL skallatt
kunna kontrolleras prop. 1995/962104 59s.
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7§

fjärde stycket LSK.kap.Bestämmelsen 2 16 §motsvarar
redovisardotterföretagallabestämmelsen föreskrivsI att som

identifikationsupp-redovisanäringsverksamhet skallinkomst av
fall, koncer-förekommandeoch, iför moderföretagetgifter m.m.

utgång-förhållandena vidskallmoderföretag. Uppgifterna avsenens
avslutade beskattningsåret.det senasten av

fåmansföretag och företagsledarebestämmelser förSärskilda
fåmansföretagm.fl. i m.m.

8§

första stycket LSK.kap. 16 §Bestämmelsen 2motsvarar
taxeringskontrol-för underlättatillkommitBestämmelsen har att

skall kunnaför fåmansbolagbeskattningsreglemaförlen och att
1975/76:79.och1974:159tillfredsställande prop.fungera prop.

enligt § 12företag 3lydelsen omfattasGenom även a mom.som
fåmansföretag.behandlasskalltredje stycket SIL som

företaget medförhållande medhaft liknandeUttrycket ersätts
företaget.rättshandling medingått annan

9§

förstahämtad från 2 kap. 24 §första stycketBestämmelsen i är
stycket LSK.

reglerna för be-särskildataxering infördafr.o.m. 1977 årsDe
kompletteradesdelägarefåmansföretag och derasskattning sam-av

fåmansföretagföretagsledare iskyldighet förmed utvidgadtidigt en
infor-lämnai företagettill dessa delägareoch närstående attsamt

mellanhavan-ekonomiskasinaskattemyndighetemamation till om
1975/76:79 94-95.med företagetden prop. s.

uppgiftsskyldigheten jus-har den särskildaEfter skattereformen
ställning i fåmansägtgäller idenså ävenattterats personer samma

in-fåmansföretag inte längrehandelsbolag, eftersom begreppet
enlig § 12i företag 3handelsbolag, ochkluderar fåmansägt asom

fåmansföretagskall behandlastredje stycket SIL sommom.
prop.1990/91:5 och 1995/96:l09.prop.
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För kunna tillämpa beskattningsreglema utdelningatt ochom
realisationsvinst i 3 § 12 SIL för den eller har varitärmom. som
verksam i företaget i betydande omfattning måste vissa uppgifter
lämnas. Genom hänvisning i 3 § 12 SIL skall 12ävenen mom. a-
l2 tillämpas.e mom.

Även närstående till delägare i fåmansföretag kommerett att om-
fattas förevarande bestämmelse. Därmed blir det överensstäm-av en
melse mellan den personkrets omfattas bestämmelsen i dettasom av
stycke och den personkrets finns i anvisningspunkt 14 tillsom
32 § KL 3 § 12 SIL.resp. a mom

Även här uttrycket förhållande mellan honomersätts och före-
taget med rättshandling mellan honom och företaget.

Bestämmelsen i andra stycket kap.2 24 andra§ styck-motsvarar
LSK.et
De särskilda reglerna för beskattning utdelning och realisa-av

tionsvinst skall tillämpas företaget inte längre få-även är ettom
mansföretag eller sådant företag i 3 § 12 tredjeett som avses a mom.
stycket SIL. Uppgiftsskyldighet föreligger därför enligt detta stycke

efter det företaget haräven upphört fåmansföretag elleratt att vara
sådant företag i 3 § 12 tredje stycket SIL prop.som avses a mom.
1990/91 och 1995/96: 109prop.

Skyldigheten lämna uppgifter skall kvarstå i fem beskattnings-att
år efter det företaget har upphört fåmansföretag eller så-att att vara
dant företag enligt 3 § 12 tredje stycket skallSIL be-som a mom.
handlas fåmansföretag.som

10§

Paragrafen 2 kap. 21 § LSK.motsvarar
I bestämmelsen har gjorts redaktionella ändringar, dels vad avser

hänvisningen till första8 § stycket, dels i punkt därl uttrycket
dröjsmålsränta har införts.

11§

Bestämmelsen 2 kap. första22 § stycket tredje meningenmotsvarar
LSK.

Föreskriften fåmansföretag skall lämna sådan förteckningatt en
i kap.12 9 § infördesABL efter förslag isom avses prop.

1975/76:79. Motivet till bestämmelsens införande det är vä-attvar
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de transaktionerskattemyndighetema får kännedomsentligt att om
och dennefåmansföretag och dessförekommer mellan ägaresom

närstående.
sådan utbetaldfåmansföretag skall redovisaAnledningen till att

stycketi 9 sjätte SILrörlig 2 § är räntanränta attsom avses mom.
fall avdragsgill.i dessa inte är

m.fl.Särskilda bestämmelser för handelsbolag4 kap.

registrerings-och rederi förUppgiftsskyldighet för handelsbolag
fartygpliktigt

1§

förstahämtad från kap. 25 §Bestämmelsen i första stycket 2är
rederipunktforrn vad handelsbolag ochistycket LSK. Den anger

Ãndringama huvudsakligen redaktionella.uppgiftskall lämna ärom.
framgår de uppgifterpunktförsta stycketAv är attsom ny,

inkomst frånför beräknaockså skall lämnas behövs att annansom
skall beskattas inkomsthandelsbolag och rederi denän avsom som

dödsbo iför fysisk ochnäringsverksamhet. dag hänförsI person
till inkomstslaget närings-handelsbolagetall inkomst frånstort sett

avyttringför realisationsvinst vidverksamhet. Undantag görs av
sådanomsättningstillgång dåfastighet eller bostadsrätt inte ärsom

handelsbo-kapital. inkomster ii inkomstslaget Andravinst beskattas
bl.a.inkomstslaget näringsverksamhet, dettalaget beskattas i avser

bostadsfönnånlön, sjukpenning,delägarens varuuttag, m.m.
för det fallpunkt den inte ändraslydelsen behöverGenom 2av

andra inkomsterbeskattning skall ske hos delägarna änatt somav
aktuella.ärnu

tredjekap.Bestämmelsen i § andra stycket 2 25 §1 motsvarar
förstaskall lämna enligtstycket uppgifter företagenLSK. De som

taxeringsåret tillmaj understycket skall ha kommit in den 2senast
har godkäntstill mottagningsställeSkattemyndigheten eller ett som

skattemyndigheten.av
uppgifterna skallföljerhänvisningen till kap och 2Av 2 l att

uppgifternafastställt formulärlämnas blankett enligt samt att
doku-form elektronisktefter särskilt medgivande får lämnas i ettav

ment.
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Särskild uppgiftsskyldighet för vissa stiftelser föreningaroch

2§

Bestämmelsen 2 kap. första-fjärde26 § styckena LSK.motsvarar
Paragrafen skall bakgrund bestämmelserna i § SIL7motses av

och 6 § SFL enligt vilka vissa juridiska helt eller delvisärpersoner
frikallade från skattskyldighet för vissa inkomster och för for-
mögenhet. Till den del de frikallade från skattskyldighet de inteär är
heller deklarationsskyldiga.

Den särskilda uppgiften skall i fortsättningen lämnasäven senast
den dag självdeklarationen skall lämnas. demFör skall lämnasom
både självdeklaration och särskild uppgift kommer det, i dag,som

finnas kombinerad blankett för särskild självdeklaration ochatt en
särskild uppgift.

hänvisningenAv till 2 kap. följerl § dessa uppgifter, efteratt
särskilt medgivande, kan lämnas i form elektroniskt doku-ettav
ment.

5 kap. Kontrolluppgift intäkt tjänstom av m.m.

1§

paragrafenI regleras skyldigheten lämna kontrolluppgifter föratt ut-
givna ersättningar, förmåner och hänföra till intäktärannat attsom

tjänst. Bestämmelsen delvis kap.3 4 13-14 §§, 17 §motsvararav
och 19 § LSK.

förstaI stycket för vad och för kontrolluppgift skallanges vem
lämnas. Vad hänföra till intäkt tjänst följer 32 §är attsom av av
kommunalskattelagen.

Utbetalaren eller den på grund uppgiftsskyldig harärsom annan
således ställning till ersättningen eller motsvarande objek-att ta om
tivt hänföra till intäkt tjänst.ärsett att av

Eftersom begreppet kontrolluppgift enligt omfattarNLSK även
uppgifter skall läggas till grund för beskattning enligt lagensom
1991:686 särskild inkomstskatt omfattar uppgiftsskyldighetenom
enligt denna paragraf hänvisningen i kap.10 2 § NLSK ävengenom
ersättningar utbetalats fysiskatill skattskyldigaärsom personer som
till särskild inkomstskatt. hänvisningenAv i kap. föl-10 2 § NLSK
jer kontrolluppgiñ också skall lämnas för bosattaatt ärpersoner som
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inkomst-till särskildinte skattskyldigautomlands de äräven om
skatt.

utbetalningar tillkategorin hänförs bl.a.Till den personersenare
rå-skall gälla enligtsocial trygghetlagstiftningför vilka svensk om

juni 1971. Bestäm-1408/71 den 14förordning EEGdets avnr
i kap. §jämfört med bestämmelsen 5 1kap.melsen i 10 2 § ersätter

återfinns i lagenuppgiftsskyldighet 3 §således bl.a. den som
enligtpensionsgrundande inkomstberäkning1959:551 avom

försäkring.allmänlagen 1962:381 om
ellerersättningförutsättningarna förgrundläggandeDe att en

paragrafi dennauppgiftsskyldighetenskall omfattasmotsvarande av
betalatshänföra till intäkt tjänst, harobjektivtden ärär attsettatt av

vadutbetalad enligtbetraktaeller närmareär attut angessomsom
dödsbo.fysisk ellertilldeni bestämmelsen utatt gettssamt person

betalatharmeningen följer denstycket andraförstaAv att som
uppgifts-ersättningen eller motsvarandetillhandahålliteller ärut

uppdragsgivareArbetsgivare respektiveTill exempel:skyldig.
anställd ellerersättning eller förmån tilllön ochi fråga annanom

m.fl. betalat ersättningarMyndigheteruppdragstagare. somsom
Försäkrings-i kap. § LSK.uppgiftsskyldigheten 3 13omfattas av

hänförapension eller livräntaföretag m.fl. betalat är attut somsom
i likhet medhar betalat utMed dentill intäkt tjänst. avsessomav

bank,förmedlat betalningen,den endasti LSK inte t.ex. utanensom
arbetsgivaren.betalningsuppdraget,den lämnat t.ex.som

stycket andra mening-kap. första3 4 §Andra stycket motsvarar
LSK.en

innehålla.kontrolluppgiften skallvadtredje stycket framgårAv
Jämför kap. 6§.11även

stycketi fjärdelikställs belopputbetalat beloppMed angessom
enligt kap.skall lämnas 3kontrolluppgiftpunkt1-3. I 1 somavses

tillkapital hänförligtstycket punkt 214 § andra LSK. I pen-avses
detmed anledningblir skattepliktigtsionsförsäkring attavsom

förstai punkt 1eller överlåts sådantöverförs sätt angessom
belopppunkt medtill 3anvisningarna 31 § KL. Istycket avsesav

bestämmelse ienligtintäkt tjänst ochhänföra tillär att somavsom
utbetalatskalleller lagkommunalskattelagen avsessomannan anses

uppgifts-omfattadesskattepliktiga beloppbl.a. sådana avsom
lagen 1975:1347Enligt 2 §skyldigheten i kap. § LSK.3 17 om

försäkringsavtalvisstskall,i kommunalskattelagenändring om
bestämmelserna istrid medförmånstagare insätts iändras eller om

bl.a.kommunalskattelagen,tillpunkt anvisningarna 31 §1 motav
belopp.utbetaltpremiereservförsäkringen svarande anses som
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Fjärde stycket 3 kap. första9 § stycket LSK.motsvarar

2§

Bestämmelsen delvis kap.3 tredje stycket4 § andra ledet.motsvarar
Uppgiftsskyldigheten i kontrollhänseende utvidgad tillär att om-

fatta andra ersättningar från arbetsgivaren för upplåtelseäven än av
privatbostad eller privatfastighet.

Eftersom ersättningen enligt 3 § skall3 SIL beskattas i in-mom.
komstslaget kapital har uppgiftsskydligheten jämfört med LSK bru-
tits från 1ut

arbetsgivarenHar betalat ersättning för hyraut av annan egen-
dom privatbostad eller privatfastighet skallän ersättningen tas upp

intäkt tjänst till den del ersättningen överstiger marknadsvär-som av
det. sådantI fall skall kontrolluppgift lämnas enligt kap.5 l För

Skattemyndigheten skall kunna kontrollera ersättningenatt äratt
marknadsmässig skall ersättningen i kontrolluppgiftentas upp oav-

utbetalaren utbetalt belopp marknadsmässigtsett ärattom anser
eller inte.

3§

Paragrafen reglerar beloppsgränsema för uppgiftsskyldigheten enligt
l § och delvis bl.a. 3 kap. punkterna5 § och1 2 LSK.motsvarar

andraFör belopp, ersättningar och förmåner de omfattasän som
punkt gäller1 generell beloppsgräns kr.100 Understigerav en om

utbetalt belopp eller värdet tillhandahållen förmån 100 kr behöverav
den uppgiftsskyldig enligt 1 § således inte lämnaär någonsom
kontrolluppgift.

Genom införandet generell beloppsgräns 100 kr förav en om
samtliga skattepliktiga belopp hänföra till tjänst denharär attsom
i 3 kap. 14 § LSK angivna beloppsgränsen för pension, livränta m.m.
således sänkts från kr till200 100 kr.

Punkt 3 delvis kap. fjärde3 4 § stycket LSK. Undanta-motsvarar
omfatta samtliga utbetalda belopp skall be-get avses m.m. som

skattas intäkt tjänst och enligt 3 kap. 9 § skallNLSKsom av som
redovisas i deklaration.
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4§

Bestämmelsen hurreglerar kostnadsersättningar arbets-som en
givaren eller uppdragsgivare utbetalt ersättning för kostnaderen som
i tjänsten skall redovisas i kontrolluppgiften.

Bestämmelsen delvis kap. punkt och3 5 § 3 3 kap. 9 §motsvarar
andra och tredje styckena JämförLSK. kap. 6 § NLSK.1 läven

Värdet kostnadsersättningen behöver endast utbe-av anges om
talaren enligt bestämmelserna i kap. och skattebetal-8 19 20
ningslagen skyldig skatteavdrag från ersättningen. Iär göra öv-att
riga fall det tillräckligt det i kontrolluppgiftenär att attanges er-
sättning utgivits och vad den hänvisningen i kap.Genom 10avser.

till2 § kap. gäller begränsningen beträffande sådana5 1 § även
kostnadsersättningar utbetalats till inte bosattaärsom personer som
i landet. Jämför bl.a. punkt6 § 5 lagen särskild inkomstskatt.om

5§

Paragrafen första3 kap. 7 § stycket LSK.motsvarar

på6 kap. Kontrolluppgift avkastning kapitalom m.m.

Kapitlet innehåller bestämmelser kontrolluppgifter för ränta,om
med likställda inkomster och utgifter, utdelning uppgifterränta samt

tillgångar och skulder.om

Inkomstränta och fordran m.m..

1§

paragrafenI regleras skyldigheten kontrolluppgift för in-lämnaatt
komstränta fordran.och Bestämmelsen delvis kap.3 22motsvarar
och punkterna loch23 2 LSK.

I har kretsenNLSK uppgiftsskyldiga utvidgats, medan kretsenav
för vilka kontrolluppgift skall lämnas har inskränkts något.

första stycket följerAv kontrolluppgift skall lämnas denatt av
gottskrivit eller betalat till fysisknågonränta ärutsom annan som

eller dödsbo. Vanligtvis betrakta bor-är mottagaren attperson som
utbetalaren. undantagsfall uppbärI kan dengenär gentemot som
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utbetalarens borgenär, nämligenräntan än närvara annan person
till har avskilts från fordringen.rätten räntan

Enligt juridisk fy-andra stycket dödsboär än samtannan person
sisk bedriver näringsverksamhet uppgiftsskyldig for ut-person som
betald eller gottskriven ränta.

juridisk har valts samlingsbegrepp förBegreppet person som
kretsen uppgiñsskyldiga. Med juridisk i dettaav person avses sam-
manhang offentligrättsliga juridiskasåväl privaträtts-personer som

förliga juridiska Gemensamt dessa de kanär attpersoner. personer
förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, dvs. de rätts-äratt
subjekt. Med privaträttsliga eller enskilda juridiska personer avses
bl.a. aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, ideella
föreningar offentligrättsliga juridiskaoch konkursbon. De perso-

offentlignågon form verksamhet. Således omfattasutövarnerna av
statliga myndigheter, kommuner, allmänna inrättningar, kassor och
andra offentligrättsliga anstalter uppgiftsskyldigheten den-enligtav

bestämmelse.na
Fjärde stycket kap. sjätte stycket LSK. Jämför3 22 §motsvarar

kap.ll 6även

2§

Paragrafen undantagen från uppgiñsskyldigheten enligtreglerar l
Punkt kap. 23 § punkt 3 LSK.I 3motsvarar

förpunkt har tagits generell beloppsgräns 100 kr in-I 2 en om
komstränta.

3§

fordranEnligt paragrafen skall kontrolluppgiñ enligt § lämnasl om
utbetalts eller gottskrivitsinte borgenären. Kretsenäven räntaom av

uppgiftsskyldiga till den för sådant avstämnings-begränsatär som
för-register i aktiekontolagen respektive den ärsom avses som
ochvaltarregistrerad hos registerfcâraren för närvarande enbart VPC

värdepappersinstitut,den forvaltarregistrerad hos VPC, så-ärsom
depå eller konto hos institutet, denvitt innehav på samtavser som

innehavarei fall fort register eller på antecknatsättannat annat av
fordran.
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4§

Bestämmelsen 3 kap. 21 § UppgiftsskyldighetenLSK. harmotsvarar
utvidgats till omfatta dödsbo.ävenatt

Utgiftsränta och skuld m.m

5§

paragrafenI regleras skyldigheten lämna kontrolluppgift föratt ut-
giftsränta och skuld. Bestämmelsen delvis 3 kap. 25 §motsvarar a
LSK. Jämfört med vad gäller enligt harLSK i likhet medsom -
kontrolluppgiftsskyldigheten för inkomstränta och fordran kretsen-

de uppgiftsskyldiga utvidgats.av
Bestämmelsen utformad efter kap.6 § NLSK.är 1mönster av
l andra stycket kontrolluppgift skuld skall lämnasattanges om

någon har erhållits.räntaoavsett om
Kontroluppgiftsskyldigheten för förskottsränta begränsas till den

avdragsgill under beskattningsåret.ränta ärsom

6§

Paragrafen kap. 263 § LSK.motsvarar a

Räntekompensation m.m.

7§

Enligt bestämmelsen skall räntekompensation i 3 §m.m. som avses
6 andra stycket SIL vederlag vid återbetalning lån isamtmom. av
förtid behandlas i kontrolluppgiñshänseende.räntasom

punktAv andra ledet följer1 förutsättning för kontroll-att atten
uppgift räntekompensation skall lämnas räntekompensa-är attom
tionen för den skattskyldige skall beskattas ränteintäkt eller drassom

ränteutgift under beskattningsåret. Någon utvidgning denav som av
nuvarande uppgiftsskyldigheten för räntekompensation enligt kap3
22 § och 25 § LSK således inte avsedd. Eftersom vadär sägsa som

skall gälla för räntekompensation blir bl.a.ränta även bestäm-om
melsen i § fjärdel stycket tillämplig den uppgiftsskyldige inteom
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räntekompensation.hur del beloppet Ikan utgörstor av somange
redovisas i kon-fallet således det sammanlagda beloppetdet skall

trolluppgiften.

Utdelning och innehav värdepapperav m.m.

8§

delvis kap. och 28 LSK.Bestämmelsen 3 27motsvarar
kontrolluppgift förskyldigheten lämnaparagrafen reglerasI att

aktiebolag såväl avstämningsbolagutdelningar från Svenska som:
ekonomiska föreningar, värdepappers-kupongbolag, svensks.k.

och utländska juridiskafonder personer.
det denbestämmelse i kap. § LSKlikhet med gällande 3 27I är

avstämnings-uppgiñsskyldig.betalat utdelningen Förärut somsom
bolag således VPC eller förvaltaren.m.m.

uppgiñ kap. LSKSkyldigheten lämna särskild enligt 3 28 §att
lämnaskyldighet för utbetalarenhar slopats och attersatts av en

första stycketbelopp. kap. §kontrolluppgift utbetalat Av 12 4
utdel-i egenskapföljer den utdelningen,NLSK att tar emot avsom

för denne, till denningsberättigad eller i egenskap ombudav upp-
uppgifter behöver förgiftsskyldige skyldig lämna de hanär attatt

bestämmelse.uppgiftsskyldighet enligt dennakunna fullgöra sin
värdepappersinstitut ellerEnligt första stycket punkt 2 är annan

eller kontoförs skyl-finansiellt instrument förvaras i depåhos vilken
kontrolluppgift utdelning och innehav.dig lämnaatt om

till fy-uppgiftsskyldigheten begränsasandra stycket följerAv att
och dödsbon.siska personer

delbetänkan-kap fjärde stycket iTredje stycket 3 27 §motsvarar
författningskommentar i bilagadelbetänkandetsdet SOU 1997:27se

3.
kontroll-regleras vad skall redovisas ifjärde stycketI ensom

och andraVad gäller utländska fondpapperuppgift innehav. ut-om
bolag hemma-ländska finansiella instrument, dvs. aktier i ärett som

utlandetutgivna ihörande i utlandet eller andra instrument ärsom
värdeteller motsvarande, skalloch noterade utländsk börs även

känt för denkontrolluppgiften detinnehavet i är upp-av anges om
kontrolluppgiftenfall skall igiñsskyldige. värdet i dessaAtt anges

förtryckas i den allmännaförutsättning för det skall kunnaär atten
råd ochRiksskatteverket bör allmännasjälvdeklarationen. genom

värden skallanvisningar vilkarekommendationer kunna om somge
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användas vid förmögenhetsstaxeringen jfr bl.a Lagrådets yttrande
förslag till lag statlig förmögenhetsskatt, 1996/97: 117över om prop.

s.l3l och i konsekvens därmed i samband med kontrollupp-även
giftslämnandet. Av kap. 8 § följer värdet11 NLSK till-att om av en

skallgång redovisas i kontrolluppgiñ skall värderingsreglema i la-
statlig förmögenhetsskatt tillämpas.gen om

Uttrycket finansiellt instrument har enkelhetsskäl valtsav som
samlingsbegrepp för dessa värdepapper dyl. Visserligen innebär0.
det utländska fordringar i princip omfattas definitionen.ävenatt av

förhållandetDet kontrolluppgift för utländska fordringar skallatt
lämnas följer dock redan bestämmelserna i 6 kap. och1 3 §§.av

9§

3 kap. sjätte stycketMotsvarar § 27 LSK.

kap.7 Kontrolluppgift kapitalvinsterom m.m.

Andel i värdepappersfond

1§

Paragrafen 3 kap. 32 § LSK.motsvarar a
Tredje stycket den lydelsenAv nuvarande bestämmel-är nytt. av
framgår inte hur den uppgiftsskyldige skall underlagsen agera om

i form andelens anskaffningsvärde saknas. säkerställaFör att attav
kontrolluppgift överhuvudtaget lämnas det fallet har intagitsi en
kompletterande bestämmelse uppgiftslämnaren i sådant fallattom
skall lämna kontrolluppgift försäljningslikviden. Det erinrasom om

skyldighetden enligt 12 kap. åligger bl.a förvaltare4 § NLSKsom
och den skattskyldige till den kontrolluppgiftsskyldige lämna deatt
upplysningar denne behöver för kunna fullgöra sin uppgiftsskyl-att
dighet respektive den kontrolluppgiftsskyldiges skyldighet tillatt
Skattemyndigheten anmäla någon inte fullgör sin upplysnings-om
skyldighet i detta avseende.

1a§

Bestämmelsen delvis kap.3 32 § LSK.motsvarar c
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omfatta inlösen-ocksåutvidgats tillUppgiftsskyldigheten har att
fallen.

bestämmel-tillfällig och kommerBestämmelsen ersättasär att av
i §§.2-7serna

Derivatinstrument

2§

kontrolluppgift skall lämnasi vilka fallbestämmelsen reglerasI om
optio-vid avyttringrealisationsförlustrealisationsvinst och m.m. av

d32 32 §kap. 32 §Paragrafen 3och terminer. motsvarar ecner ,
1997:27 sei delbetänkandet SOUf §tredje meningen och 32

författningskom-respektivelagförslag i bilaga 2delbetänkandets
i bilagatill lagförslaget 3.mentar

3§

meningarna i del-första-andraParagrafen 3 kap. 32 §motsvarar e
i bilagalagförslag 2delbetänkandets1997:27betänkandet SOU se

i bilaga 3.till lagförslagetförfattningskommentarrespektive

4§

fjärdedtredje stycket, 32 §kap. 32 §Paragrafen 3motsvarar c
delbetänkan-fjärde stycket ioch hfemte stycket 32 §stycket, 32 §e

respekti-bilaga 2delbetänkandets lagförslag idet SOU 1997:27 se
i bilaga 3.till lagförslagetförfattningskommentarenve

derivat-änfinansiellt instrumentmarknadsnoteratAnnat
instrument

5§

delbetänkandetioch hkap. 32 32Bestämmelsen 3motsvarar g
respektivelagförslag i bilaga 2delbetänkandets1997:27 seSOU

i bilagatill lagförslaget 3.författningskommentaren
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6§

Bestämmelsen kap. b i delbetänkandet3 27 § SOUmotsvarar
delbetänkandets lagförslag1997:27 se i bilaga respektive för-2

fattningskommentaren till lagförslaget i bilaga 3.

ickeAnnat marknadsnoterat finansiellt instrument än derivat

7§

Bestämmelsen kap. i i3 32 § delbetänkandet SOUmotsvarar
1997:27 se delbetänkandets lagförslag i bilaga respektive författ-2
ningskommentaren till lagförslaget i bilaga 3.

Bostadsrätt m.m.

8§

Paragrafen reglerar skyldigheten lämna kontrolluppgift vidatt av-
yttring bostadsrätt, andelar i ekonomisk förening bo-änav annan
stadsrättsförening och bostadsaktiebolag. de fallen före-I senare om
ningen eller bolaget omfattas första2 § 7 stycket lagenav mom.
1947:576 statlig inkomstskatt. Bestämmelsen delvismotsvararom

kap.3 45-46 LSK.
andraAv stycket jämfört med kap. följer6 § vad skallsom re-

dovisas i kontrolluppgiften.
Enligt tredje stycket omfattar uppgiftsskyldigheten numera en-

dast överlåtelse fysisk och dödsbo.av person

8 kap. Skyldighet lämna kontrolluppgift i fallandraatt

Kontrolluppgift avgift för pensionsförsäkringom m.m.

§1

kap.Motsvarar 3 17 § LSK.a
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Kontrolluppgift utdelning till delägare samfällighetiom m.m.

2§

delvis kap.Motsvarar 3 48 § LSK.
Vad samfällighet i punkt har uppgiftsskyldig-2avser som avses

heten begränsats till delägares andel ränteintäkter och räntekost-av
nader i de fall delägande fastighet privatbostadsfastighet.är en
Beloppsgränsen har slopats.

Kontrolluppgift livförsäkringom

3§

kap. första stycket Jämför kap.Motsvarar 3 LSK. 6 och15 § 11även
8 NLSK.

Kontrolluppgift förmögenhetsvärde bostadsrättom av m.m.

4§

Enligt paragrafen skall bostadsrättsförening juridiskaoch övriga per-
statlig in-i första stycket lagen2 § 7soner som anges ommom.

komstskatt lämna kontrolluppgift medlems eller del-1947:576 om
andel i föreningens eller bolagets förmögenhet. Jämförägares

kap. Uppgiftsskyldigheten11 8 § NLSK. gäller endast med-om
lemmen eller andelsägaren fysisk eller dödsbo.är person

Kontrolluppgift betalning till näringsidkareom

5§

paragrafen kontrolluppgift skallI regleras i vilka olika situationer
lämnas utbetalningar till näringsidkare.om m.m.

Punkt kap. tredje första ledet LSK.1 3 4 § stycketmotsvarar
Punkt Riksförsäkringsverkets kon-2 skyldighet lämnaattavser

trolluppgift sjukpenning.om
Punkt kap. Jämför kap. 63 3 20 § LSK. 11 §ävenmotsvarar

NLSK.
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6§

kontrollupp-Bestämmelsen reglerar skyldigheten för bank lämnaatt
Kontrolluppgiftsskyl-från särskildagift utbetalning konton m.m.om

enligt skogskontolagenför utbetalningar från särskilt kontodigheten
Motsvarande kon-överflyttad från skogskontolagen.1954:142 är

särskiltinförts för utbetalningar fråntrolluppgiftsskyldighet har
upphovsmannakonto.enligt lagen 1979:611konto om

Om kontrolluppgift9 kap. förbindelse lämnaatt m.m.

Förbindelse kontrolluppgiftlämnaatt

1§

kap. b3 32 § LSK.Motsvarar

2§

delvis kap. LSK.3 22 §Motsvarar a
förbindelse föreliggerAndra Skyldighetstycket är attnytt. ge

sammanlagda behållningen eller flera kontonförst det dennär ett
kr. Beloppsgränsenutomlands överstiger motvärdet 50 000 avserav

utomlands. Riks-totala behållningen samtliga kontonden på
från skyldighetenligt § medge undantagskatteverket kan kap. 615

förbindelse.att ge

3§

delvis kap. andra stycket3 27 § LSK.Motsvarar a
Dels till omfattaBestämmelsen har utvidgats i avseenden.två att

omfattafinansiella fondpapper, dels tillandra instrument änäven att
svenska finansiella instrument i depå eller konto-förvarasäven som

i utlandet.förs

13 18-0455
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Medgivande till insyn

4§

Enligt paragrafen skall den har förbindelse enligt 2 ochattsom ge
skriftligt medgivande till inhämtande kon-3 lämnaäven ett av

i utlandet.trolluppgifter till insyn i depån eller kontot Mot-samt
svarande bestämmelse återfinns i kap och LSK.3 22 27a a

10 vid utlandstransaktionerkap. Uppgiftsskyldighet m.m.

frånUppgift betalning till eller utlandetom

1§

Paragrafen delvis kap. LSK.3 50 §motsvarar
Uppgiftsskyldigheten har utvidgats till omfatta be-ävenatt

talningar förmedlats för juridisk räkning, avsnittharsom persons se
13.1.

skall framgåVidare har bestämmelsen skrivits i syfte detattom
uppgiftsskyldigheten omfattar bl.a. betalningar från den äratt som

bosatt i konto eller motsvarande i utlandet.Sverige till dennes eget
för räkning fönnedling-12 kap. följer denAv 4 § NLSK att vars

sker skall till den kontrolluppgiftsskyldige skall lämna nödvändi-en
identifikationsuppgifter Jämför kap. 6 NLSK.ll §ävenga m.m.

Kontrolluppgift för bosatt i utlandetperson

2§

Enligt uppgiftsskyldighet för sådanabestämmelsen föreligger
tjänsteersättningar och inkomstränta omfattas kontroll-m.m. som av
uppgiftsskyldighet enligt kap. respektive kap.5 1 § 6 även om

bosatt i utlandet. vidare avsnitt 13.2.Seärmottagaren
sådan uppgiftEnligt andra stycket skall i även mottagarens ut-

ländska skatteregistemummer avsnitt 13.3.anges, se
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Uppgift förmedling utländsk försäkringom av

3§

Bestämmelsen 3 kap. stycket LSK.15 § 3motsvarar

11 kap. Gemensamma bestämmelser kontrolluppgifterom m.m.

harkapitlet intagits bestämmelser kontrolluppgift skallI närom
lämnas, till vilken myndighet och i vilken Kapitlet innehållerfonn.
också bestämmelser vilken uppgiftertypgemensamma om av som
skall redovisas i kontrolluppgift m.m.

Allmänna bestämmelser

1§

paragrafen regleras kontrolluppgift skall lämnas.I när
kap. har särskilt föreskrivits kontrolluppgift vissaI 7 NLSK iatt

fall skall lämnas framgårtidigare denna bestämmelse.än som av

2§

l 2 § huvudregeln kontrolluppgift skall lämnas till denattanges
skattemyndighet hos vilken uppgiftslämnaren registreradär som ar-
betsgivare. andra-tredje styckena undantag till huvudregeln.I anges

3§

Enligt denna bestämmelse får föreskrivas kontrolluppgift skallatt
lämnas till myndighet följer Riksskatteverket2änannan som av
kan med stöd bestämmelsen bl.a. förskriva den tilldelatsattav som
sådant registreringsnummer i den upphävdasom avses numera
bestämmelsen i uppbördslagen får lämna53 § l 1953:272mom.
kontrolluppgift i enlighet jämförmed registreringen, 3 kap. 58 §
andra stycket LSK.
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4§

paragrafen kompletterande regel for det fall dethar tagitsI atten
myndighet kontrolluppgiftinte eller framgår till vilken2 § 3 §av

skall lämnas.

5§

delvis kap. 56 § LSK.Motsvarar 3

innehållKontrolluppgifts

6§

vilka uppgifter kontrolluppgift ochBestämmelsen reglerar etten
vadsammandrag kontrolluppgifter skall innehålla. Förutom sär-av

skallskilt angivits i de enskilda bestämmelserna i kap. NLSK5-10
kontrolluppgift innehålla identifikationsuppgifter för den upp-en

uppgiften organisations- ellergiftsskyldiga och den avser: namn,
adressuppgifterpersonnummer, m.m.

Uppgiften skall vidare innehålla upplysning verkställt skatte-om
avdrag och innehållen avräkningsbar utländsk skatt.om

kontrolluppgiften innehålla deEnligt första stycket punkt 2 skall
ytterligare uppgifter behövs för slag och det skatte-att sort avsom
pliktiga beloppet respektive avdragsgilla beloppet somm.m.
omfattas kontrolluppgiñsskyldigheten skall kunna bedömas.av

tillämpnings-Vilka uppgifter skall lämnas får beslutas genomsom
föreskrifter.

frågaExempelvis bör i fråga bilförmån äratt omom en anges
kontrolluppgift läm-bilförmån fordonets årsmodell Skallsamt m.m.

fråga diskonteringsin-enligt kap. och6 1 § ränta är ettnas om om
i fråga föreskriva uppgifter skall lämnaskan kommastrument att att

kontrolluppgifter skallslag och fordran. Fört.ex. sort somom av
bör slag ochlämnas utdelning och innehav värdepapper angesom av

för uppgifter skall lämnasinnehavet. Motsvarande gällersort somav
behövsenligt kap. Fråga således uppgifter2 § NLSK.7 är somom

beloppför identifiera slag och skattepliktigtatt sort somav m.m.
omfattas kontrolluppgiftsskyldigheten.av
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7§

femtekap. 25 §femte stycket, 3kap. 22 §Paragrafen 3motsvarar a
andra stycketkap. §tredje stycket och 3 57stycket, kap. 26 §3 a

tredje-sjunde meningarna LSK.

8§

till-skattepliktigfall värdetbestämmelsen skall i detEnligt av en
kontrolluppgiften,skall iavdragsgill skuldellergång anges

i lagenvärderingsreglemaenlighet medivärderingen göras om
förmögenhetsskatt.statlig

Övrig uppgiftsskyldighet12 kap.

Skattemyndighetentilluppgifter lämnatsMeddelande somom

1§

kap. § LSK3 59Motsvarar

skattskyldigetillUpplysningar den

2§

delvis kap. 533Motsvarar
kap. §följer 4 lUppgiftsskyldigheten for handelsbolag av

NLSK.

3§

bostadsrättsförening-Enligt bestämmelsenBestämmelsen ärär ny.
bostadsrätttillhandahålla denm.fl. skyldiga avyttratatt m.m.somar

be-redovisai deklarationenuppgifter denne behöver forde rättatt
Skyldighetenrealisationsförlust.ellerräknad realisationsvinst om-

tillgängliga hosuppgifter finnsnaturligtvis bara defattar upp-som
giftslämnaren.
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kontrolluppgifts-Uppgifter skall lämnas till den ärsomsom
skyldig

4§

Paragrafen är ny.
rättshandling med någonskall den ingårEnligt första stycket som

kontrolluppgiftsskyldigekontrolluppgift, till denhar lämnaattsom
fullgöraför kunna sinupplysningar denne behöverlämna de att upp-

rättshandlingen. Bestämmelsengiftsskyldighet anledningmed ärav
i reglerades ide situationer LSKgenerell och omfattar bl.a. som

tredje meningen,första stycketkap. kap. 3 kap. 32 §3 28 3 29 a
tredje stycket LSK.kap. tredje stycket och 3 kap.57 § Be-3 50 §

bestämmelser.bl.a. dessastämmelsen ersätter
skallföljer bl.a. uppdragstagarebestämmelsen EnAv att: uppge

kan fullgöra sinidentifikationsuppgifter uppdragsgivarensådana att
ersättningar tillavseende utbetaldakontrolluppgiftsskyldighet upp-

uppdragsförhållandet. förtill följd Dendragstagaren som egenav
inlåningskonto eller påeller räkning sättöppnar annatettannans

inlåningsinstitutet ellerförräntning skall tillplacerar för mot-pengar
haridentifikationsuppgifter för densvarande lämna rätt attsom

utlandet skallöverföra medel tilluppbära låterDenräntan somm.m.
betalningsfönnedlaren för dennenödvändiga uppgifter till attuppge

kontrolluppgift enligtskyldighet lämnaskall kunna fullgöra sin att
kontrolluppgift förlämna nâ-kap. Föreligger skyldighet10 1 att

fall skyldigi förekommandebosatt utomlands denneärärgon som
kontrolluppgiftsskyldige sittdentill förmedlaren ut-att ange

eller räk-förländska skatteregistemummer. Den som egen annans
iden-kupong skallning lyfter utdelning eller ränta mot uppge

utdelningsberättigad ellertifikationsuppgifter för den ärsom
registrering hos VPC värdepappermotsvarande. någonBegär av

juridisk skallutdelning från utländskberättiga till personsom avses
kontrolluppgiftsskyldige lämna identifikations-dendenne till VPC

jfrräkning avkastningen skall lyftasuppgifter för den för vilkens
värdepappersfond förvaltar-andel ikap.3 29 § LSK. Om enen

fondbolaget den kontrollupp-lämnaregistreras skall förvaltaren
full-behöver för kunnagiftsskyldige upplysningar detde attsom

jfrkontrolluppgiftsskyldighet enligt kap. § NLSKsin 7 1göra
3 kap. 32 § LSK.a

uppgiftsskyldige skallrättshandlingen med deningårDen som
kontroll-muntligen till denenligt bestämmelsen på sätt änannat

för kunnauppgifter han behöveruppgiftsskyldige förmedla de att
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fullgöra sin uppgiftsskyldighet anledningmed deras rättsförhål-av
lande.

Uppgift i andra stycket jfr 3 kap. 4 § LSK skallsom avses a
Övrigalämnas månaden efter det förmånen åtnjutits.senast att upp-

gifter skall lämnas på sådant och i sådan ordning den kon-sätt att
trolluppgiftsskyldige kan fullgöra sin uppgiftsskyldighet i tid.rätt

tredje stycket har tagitsI bestämmelse denatten om om som
kontrolluppgiftsskyldig inte erhåller erforderliga uppgifter medär

anledning rättshandlingen skall han anmäla förhållande tilldettaav
skattemyndigheten.

Skattemyndigheten har befogenhet enligt kap.14 2 § NLSKatt
förelägga den fullgjortinte sin uppgiftsskyldighet dengentemotsom
kontrolluppgiftsskyldige fullgöra denna.att

Anmälningsskyldighet nedsättning utländsk skattom av

5§

Bestämmelsen kap.2 9 § LSK.motsvarar

Anstånd13 kap.

Anstånd med lämna självdeklarationatt m.m.

1§

Första stycket kap. första2 32 § stycket LSK.motsvarar
Enligt andra stycket kan anstånd med lämna uppgifter enligtatt

kap.4 grunder lämnaanstånd med självdek-attges samma som
laration.

2§

Paragrafen reglerar möjligheten till s.k. byråanstånd och motsvarar
kap.2 § LSK.33

deklarationsskyldigaKretsen kan omfattas anståndetav som av
har utvidgats.
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3§

möjligheten få anståndBestämmelsen och reglerar medär att attny
komma med kontrolluppgift enligt bestämmelserna i NLSK.

14 Om föreläggandekap.

föreläggandekapitlet har samlats samtliga bestämmelser enligtI om
NLSK.

Allmänt

1§

Andrastycket i paragrafen kap. 62 § LSK.Första 3motsvarar
stycket 2 kap. 31 § LSK.motsvarar

2§

Enligt paragrafen får Skattemyndigheten förelägga den inte harsom
fullgjort föreskriven uppgiftsskyldighet uppgiften ellerlämnaatt
komplettera den. Med stöd bestämmelsen kan Skattemyndighetenav
eller Riksskatteverket förelägga den uppgiftsskyldig läm-är attsom

självdeklaration handelsbolagsuppgifter enligtenligt 2 kap.,na m.m.
kap., sammandrag kontroll-kap., kontrolluppgiñer enligt 5-104 av

enligtuppgift enligt kap. bl.a. uppgifter skall lämnasll samt som
omfattar således såväl uppgifter12 kap. 4 Bestämmelsen som

tillskall lämnas till det allmänna uppgifter skall lämnassom som
enligt bestämmelse i 12 kap.annan

Särskilt självdeklarationom m.m.

3§

Bestämmelsen kap. 9 § LSK.2motsvarar
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§4

Bestämmelsen 2 kap. 26 sjätte stycket§ LSK.motsvarar

Uppgifter förtill ledning kontroll taxeringav annans m.m.

5§

bestämmelsen,l regleras i vilka situationer skattemyndig-ärsom ny,
heten får förelägga fysisk eller dödsbo uppgifterlämna iattperson

fall i 6änannat som avses
Föreläggande enligt får§ meddelas i två situationer. båda fal-5 I

len, såväl avseende utbetalda ersättningar för utfört arbete till när-
ingsidkare uppgifter och fordran, föreläggan-krävsränta attsom om
det skall namngivenavse person.

6§

Bestämmelsen delvis kap.3 50 § LSK.motsvarar a
uppgiftsskyldigaKretsen med kap.3 50 §överenstämmerav a

vidareLSK. Se avsnitt 12.l.3.

Föreläggande utländskt kontoavslutaatt m.m.

7§

Bestämmelsen 3 kap. andra stycket64 § LSK.motsvarar

frånUndantag föreläggande

8§

Bestämmelsen 3 kap. §3 LSK.motsvarar
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Vite

§9

Redaktionellt harBestämmelsen i sak kap. § LSK.4 5motsvarar
skattebetal-till motsvarande bestämmelse iparagrafen anpassats

ningslagen.

Övriga15 kap. bestämmelser

Behörig företrädare m.m.

1§

Bestämmelsen kap. LSK4 2 §motsvarar

2§

Paragrafen är ny.
deklaration, kon-Enligt bestämmelsen får skyldigheten lämnaatt
fullgörastrolluppgifter uppgifter enligt denna lagoch andra genom

ombud, vidare avsnitt 5.4se

fondpapperOm förvar utländsktav m.m.

3§

första stycketBestämmelsen kap. § LSK.3 27motsvarar a

Skyldighet underlagbevaraatt m.m.

4§

uppgiftsskyldig enligt NLSKEnligt bestämmelsen skall den ärsom
och förför kunna fullgöra uppgiñsskyldighetenbevara underlag att

kontrollera uppgiñsskyldighe-Skattemyndigheten skall kunnaatt att
komplement tillhar fullgjorts riktigt. Bestämmelsen utgörten ett

räkenskaper Skyl-övriga regleringar skyldighet bevaraatt m.m.om
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digheten bevara underlag enligt denna bestämmelse gälleratt m.m
i flertalet fall efterår utgången kalenderårdet underlagetsex av av-
ser.

Genom tillämpningsföreskrifter får regleras för hur lång tid olika
former underlag skall bevaras.av

frånUndantag uppgiftsskyldighet

5§

Bestämmelsen är ny.
i kap.De 5-10 föreskrivna uppgiftsskyldighetema omfattar olika

former uppgifter föreläggande skall lämnas till ledningutanav som
för taxering. respektive bestämmelseAv framgåränannat egen vem

uppgiftsskyldig, för vad kontrolluppgifter och andra uppgif-ärsom
skall lämnas. Vissa uppgifter formellt kan omfattaster som anses av

den föreskrivna uppgiftsskyldigheten saknar dock helt betydelse för
fastställande underlaget skatt enligt de lagaratt ta utav som om-
fattas uppgiftsskyldigheten i NLSK.av

I syfte underlätta för uppgiftslämnama och inte åsamka dematt
onödigt administrativt merarbete får regeringen föreskriva om un-
dantag från kontrolluppgiftsskyldigheten enligt kap.5-10

föreskrivaRätten undantag generell och inte avseddäratt attom
användas dispensinstrument i enskilda fall.ettsom

omfattar självfallet enbartDen inskränkningar i den lagstadgade
uppgiftsskyldigheten. Uppgiftsskyldigheten kan således inte utvid-

med stöd denna bestämmelse.gas av
regeringenFör skall kunna föreskriva undantag förutsätts bl.a.att

undantaget inte kan komma försvåra kontrollenatt antas att attav
deklarationsskyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt. Uppgifter

obehövliga för taxeringen eller uttagande skatt enligtärsom av
övriga i kap.1 1 §NLSK angivna lagar såledeskan undantas, t.ex.
uppgifter från särskilda konton för vilka uppgifter lämnasräntaom
enligt lagstiftning jfr kap.3 23 § punkt Med stöd5 LSK.annan av
denna bestämmelse bör vidare kunna undantas sådan avkastning

inte skattepliktig jfr kap. fjärde3 27 § stycketär t.ex.m.m. som
LSK. Vidare bör i fråga kontrolluppgift för och for-t.ex. räntaom
dran kunna undantas näringsidkare fysiskränta ärsom som person

från näringsidkare i samband med normala affársför-tar emot annan
hållanden under förutsättning redovisas i näringsverksam-räntanatt
het. börDetsamma gälla i fråga utgiñsränta enskild närings-om som
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slagidkare erlägger till näringsidkare. Undantag kannämntavannan
inte försvåra taxeringsarbetet. Motsvarande undantag bör dockantas

gäldenären bankinstitutinte komma i fråga borgenären eller ärom
eller dylikt.

komma betraktasOm olika uppgiftslämnare kan att som upp-
rättshandling,giftsskyldiga för belopp eller olikamensamma

grunder, bör kunna föreskriva undantag från uppgifts-regeringen
bestämmelse. det iskyldighet med stöd denna Däremot ärav nor-

omfattas deklarations-malfallet inte tillräckligt uppgiftenatt av
kontrolluppgiñsskyldighet skallskyldigheten enligt kap. för3 att en

inskränkas stöd denna bestämmelse.kunna med av
komma försvåra kon-undantaget inte kanKravet att antas att

fullgjorts riktigt och full-trollen deklarationsskyldighetenattav
ständigt bör relativt högt.sättas

enligtfår inte heller försvåra uttagandet skatt la-Undantaget av
inkomstskatt för utomlands bosatta eller lägga hin-särskildgen om

överenskommelser medder i för Sveriges åtaganden enligtvägen
andra länder lämna skattekontrolluppgifter.attom

6§

enskilda fallet beviljaRiksskatteverket får enligt bestämmelsen i det
dispens från kravet förbindelse enligt kap.på 9att ge

7§

får Skattemyndigheten i det enskilda falletEnligt bestämmelsen ge
uppgifter stif-dispens från skyldigheten för viss tid lämna föratt

m.fl. Bestämmelsen kap.telser i 4 kap. 2 2motsvararsom avses
fjärde stycket26 § LSK.

skyldighet kontrolluppgiftBesked lämnaattom

8§

Bestämmelsen är ny.
Enligt paragrafen eller kankan den är antas upp-som som vara

besked skyl-giftsskyldig begära Riksskatteverket skall lämnaatt om
dighet lämna kontrolluppgift enligt 5-10 kap. NLSK.att
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Prövningen kan såväl frågan uppgiftsskyldighet över-avse om
huvudtaget föreligger frågan uppgifter skallvilka tassom om som

i kontrolluppgiften, vidare avsnitt 14.upp se

Överklagande

9 §

ÖvrigaEndast beslut enligt kap. får överklagas. beslut enligt15 8 §
får inteNLSK överklagas.

Formulär och blanketter

§10

kanMed stöd denna bestämmelse Riksskatteverket bemyndigasav
lämnandetbestämma formen för kontrolluppgifter på ADB-att av

medium fastställa blanketter. Bestämmelsen del-samt att motsvarar
vis kap. kap. följer uppgiftslämnaren har4 l § LSK. 10 5 §l Av att
valfrihet form elleri fråga i vilken på blankett på ADB-om

skall lämnas.medium kontrolluppgift

Förvaring och gallring

11§

Bestämmelsen 4 kap. 13 § LSK.motsvarar

Kommunalskattelagen 1928:37022.2

§19 anvisningspunkt till § och anvisningspunkt d till15 22 20 23

Ändringama företas konsekvens förslaget till lagsom en av ny om
självdeklaration och kontrolluppgifter.
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33 § 2 mom.

Ändringen konsekvens avdrag för andra kostnader deär änatten av
i punkt anvisningarna4 till 33 § endast medges till densom avses av

del de överstiger 3 000 kr avsnittse l9.2.3.

22.3 Kupongskattelagen 1970:624

§14

Uppgift utdelning från s.k. kupongbolag skall lämnasom genom
kontrolluppgift enligt 6 kap. 8 Skattekontrollutredningen§ NLSK.
lämnar i övrigt inga forslag i sak avseende kupongskattelagen. Den

i övrigt kan erforderlig denna lags bestäm-översyn som vara av
melser kommer företas Kupongskattelagsutredningen Fiatt av
1996:12.

17§

Av paragrafen framgår hur blanketterna skall sorteras.

Aktiebolagslagen22.4 1975:1385

kap.10 § fjärde och femte10 styckena

Revisor skall till Skattemyndigheten lämna kopia revisionsberät-av
telse innehåller upplysning, uttalande eller anmärkning vissasom av
slag. Skyldigheten lämna sådan berättelse ålåg tidigare skatt-denatt
skyldige, jfr kap. första stycket2 22 § LSK.

revisionsberättelsenI skall anmärkas bolaget inte haräven om
fullgjort sin skyldighet lämna deklaration enligt kap. lagen2 l §att
1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter, ellerLPP,om

det inte i tid har betalat sådana skatter och avgifterrättom som
räknas uppi kap.l § lag.l samma
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22.5 Skatteregisterlagen 1980:343

§ punkterna7 12 b och c

För uppgift skall få föras i skatteregistret skall den be-att vara av
tydelse för kontrollen deklarations- och uppgiftsskyldighetattav en-
ligt har fullgjortsNLSK eller kan komma fullgöras riktigt ochatt
fullständigt för den föreläggs eller denän änannan som av annan

revideras. Föreläggandet eller beslutet revision skall fatt-hasom om
Riksskatteverket eller skattemyndighet efter bemyndigandeats av av

verket.av

punkt c

Vad med handling framgår kap.3 tredje11 § stycketsom avses av
taxeringslagen.

Övriga ändringar företas konsekvens förslaget till NLSK.som en av

22.6 Lagen 1980:1103 årsredovisning iom m.m.
vissa företag

kap. §4 10 fjärde och femte styckena

Se kommentaren till kap.10 fjärde femte10 § och styckena aktiebo-
lagslagen 1975:1385.

22.7 Lagen 1984:1052 statlig fastighetsskattom

§ fjärde2 stycket

Ändringen företas för erhålla överensstämmelse med vadatt som
gäller enligt bestämmelsen i kap.4 10 § jordabalken avsnittse
l9.3.4.
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1987:667 ekonomiska föreningar22.8 Lagen om

kap. §8 13 fjärde och femte styckena

kommentaren till fjärde femteSe 10 kap. 10 § och styckena aktiebo-
lagslagen 1975:1385

Taxeringslagen22.9 1990:325

kap. 4§, kap. och §§samt 4kap. och 17§§1 3 8 17 2,5

Hänvisning till NLSK.görs

kap. §3 15

Bestämmelsen upphävs.
obehövlig då den bestämmelserna tredje-Den är ersätts av om

mansföreläggande i kap. tredjemansrevision14 6 § NLSK och om
i kap.3 8 § andra stycket TL.

kap. §3 18

Bestämmelsen upphävs då den saknar betydelse.numera

4§kap.4

Bestämmelsen upphävs.
skattskyldig fysisk eller svenskt dödsbo skall läm-ärsom person

allmän självdeklaration och skattskyldig värdepap-ärna en som
persfond eller juridisk svenskt dödsbo skall lämnaänannan person

särskild självdeklaration. framgår kap. första stycketDet 2 l §en av
NLSK.

kap. §5 1

första stycket de förutsättningar skall föreligga förI attanges som
skattetillägg påföras.skall kunna Bestämmelsen har utvidgats så att
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underlåterskattskyldigeden attskall påförasskattetillägg även som
deklarations-frånundantagsjälvdeklarationlämna allmän atttrots

föreligger.intekap. NLSKenligt 8 §2skyldigheten

skattetilläggetunderlagvilketframgårstyckenaandra-femteAv
skall på-skattetilläggetvilkenmedochskall beräknas procentsats

för denochstycketi femte utgörBestämmelsen ärföras. somny
stycket.fjärdetillmotsvarighetdeklareraunderlåter att en

stycketSjätte

i desstredje stycket TLkap. §5 1Bestämmelsen nuva-motsvarar
skattskyldigeför dentillämpasskallUttagsnivånlydelse.rande även

kontrollmaterialsådantframgåruppgiftenden uteblivnadär somav
stycke.i dettaavses

stycketSjunde

i dessfjärde stycket TL§kap. 15Bestämmelsen motsvarar nuva-
periodiseringsfelskall vidUttagsnivånlydelse.rande sammavara

självdek-uppgift ioriktiglämnarskattskyldigedenoavsett enom
självdeklaration.allmänlämnaunderlåterlarationen eller att en

kap. stycket§ första5 2

Ändringen redaktionell.är

stycketandra§kap. 25

Är själv-för allmänblankettenförtryckts ikontrolluppgiñ harsom
eller vadkapitalellertjänstinkomstslagenkorrekt ideklaration av-

den skatt-skönstaxerasfastighetsskattstatligförunderlag menser
självdeklarationunderlåter lämnahangrundskyldige pâ attattav

skattetilläggpåförasendastskall hanavseende inkomstslag,annat
inkomst.till dennamed hänsyn senare

harskattskyldigedenkännedomSkattemyndighetenFår attom
ellerförtrycktsharkapital inteellertjänstuppburit inkomst somav
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underlaget för den statliga fastighetsskattenatt har förtryckts med fel
belopp i allmän självdeklaration skall skattetillägg i den delen påfö-

enligt kap.5 l § första stycket 2 TL.ras

kap.5 § första3 stycket

Enligt första stycket skall den påförs skattetillägg på grundsom av
underlåtenhet lämna självdeklaration efter föreläggande,att få på-en
fört skattetillägg undanröjt självdeklarationen kommerom senast
den sista februari året efter det skattetillägget påfördes.att Deklara-
tionen skall ha till skattemyndighet eller tillgetts allmän förvalt-
ningsdomstol.

kap.5 § första4 stycket 2 och andra stycket

skattetillägg kan påföras oriktigäven uppgift har läm-om en som
i självdeklaration skullenats kunna rättas skatte-en attgenom

myndigheten den sista november taxeringsåret harsenast tillgång till
kontrolluppgift skall lämnas föreläggande.utansom

Härigenom kan både den lämnar oriktig uppgift och densom en
underlåter deklarera inkomst påförasatt skattetillägg.som Ingenen

skillnad i förhållandegörs till hur den felaktiga uppgiften har kom-
mit till uttryck, underlåtenhet tala det förhåll-att rättagenom om
andet eller lämnad, felaktig uppgift.genom en men

Det kan emellertid anmärkas avgiftsberäkningen sker enligtatt
kap.5 l § sjätte stycket NLSK kontrollmaterialet tillgängligärom

för Skattemyndigheten den 30 november taxeringsåret.senast

kap.5 §5 första och andra styckena

Förseningsavgift påförs den lämnar självdeklaration försom senten
och den har lämnat självdeklaration så ofullständigärsom en som

den inte kan användas föratt taxering.en
F örseningsavgift skall inte påföras den fysiska eller detperson

svenska dödsbo endast skall deklarera inkomst tjänst ellersom av
kapital eller för vilken underlag for statlig fastighetsskatt skall fast-
ställas, deklarationenäven kommer efter den 2 maj. Dettaom
framgår 5 § första stycket tredje meningen TL.av
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ekonomiska före-aktiebolag ochforFörseningsavgiften utgör
kom-deklarationen intekrför andra 000kr och 1ningar 0003 om

vartefter tiden gårhöjsFörseningsavgiftenden maj.2senastmer
intebehörig deklarationdeklaration kommer in. Haringen enom

forseningsavgiftenmaj utgårmånad från den 2kommit senast en
behörigursprungliga beloppet. Hardetgångerstället medi tre en

majden utgårmånader från 2fyrakommitintedeklaration senast
belop-ursprungligadetgångerstället medforseningsavgiften i sex

pet.
självdeklara-anstånd med lämnaerhållithardenFör attsom

enligtskall lämnasdeklarationendagtiden från denräknastionen
den dagdeklarationen inteanståndsbeslutet. Kommer senast an-

förseningsavgiftFörhöjdförseningsavgift påföras.kanståndet går ut
månadkommerdeklarationen intedärefterutgår senast enom

utgång.anståndstidensmånader frånfyraresp.

stycket§ tredjekap.5 5

deklarationsskyldig förstfor denFörseningsavgift utgår äräven som
ideklarationmedinte kommerföreläggande och rättefter ensom

dvsbelopp,med enkeltfall endastFörseningsavgift utgår i dessatid.
kr.000 kr 1 0003 resp.

stycket§ femtekap.5 5

påfö-kankap. NLSKuppgift enligt 4lämnaskyldigDen är attsom
Försenings-i tid.kommer inuppgiften inteforseningsavgift omras

med 3 000dvs 1 000,lägre skalan,fall enligt denavgift utgår i dessa
kr.0006resp.

5kap.5a§

Bestämmelsen är ny.
enligt NLSKkontrolluppgiftlämnaskyldigDen är att mensom

forseningsavgift. Förpåförastid skalllämnar den iinte rätt var-som
skall försenings-tidisålunda inte kommeruppgift rätt ensom

på-kontrolluppgiften inteavgift utgå med 500 kr. Kommer trots
Uppgifts-kr.stället med l 000förseningavgiften iminnelse utgår
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lämnare skall för kalenderår kunna påföras högst 25 000 krsamma
i förseningsavgift för kontrolluppgifter se avsnitt 17.5.

Har Skattemyndigheten kännedom någon skyldigäratt attom
lämna kontrolluppgift kan myndigheten inte hur mångaavgöramen
kontrolluppgifter denne skall lämna får myndigheten förelägga den
uppgiftsskyldige vid vite lämna kontrolluppgifter.att

kap. §5 6

Bestämmelsen omfattar eftergift förseningsavgiftävennumera av
avseende kontrolluppgift.

Förseningsavgift kontrolluppgift kan efterges helt eller delvis.
Är kontrolluppgiften försenad endast någon dag finns det skäl att
delvis efterge påförd förseningsavgift.

7kap. 3 §

Ändringen konsekvens bestämmelsenär behörig före-atten av om
trädare tidigare fanns i kap.4 2 § LSK flyttas till 15 kap. 1 §som
NLSK.

22.10 1997:323Lagen statlig förmögenhets-om
skatt

17a§

I paragrafen hur värderingen skall ske de personbilaranges av som
skall skattepliktig fömiögenhetstillgång.tas upp som

21§

paragrafenI har endast redaktionella ändringar företagits.
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1997:483Skattebetalningslagen22.11

§23 kap. 5

avgiftellerskattredovisningSkattedeklaration och somavannan
ombud.kan lämnasskattebetalningslagenenligtskall lämnas genom

till NLSK.förslagetÖvriga konsekvensföretasändringar avsom en

1990:1236Taxeringsförordningen22.12

2§

Ändringen till NLSK.förslagetkonsekvensär aven

7§

skattslutligbeskedtaxeringsmeddelandet slopas. IDet separata om
uppgiftkapitalför inkomstskallendastdenskall för taxeras avsom

tillkommit inkontrolluppgifter hari deinnehålletlämnas somom
kapital och dettotala inkomstenden taxe-Skattemyndigheten, av

fattat.Skattemyndigheten harringsbeslut som

stycketandra§10

skettförtryckning harsedanKontrolluppgift kommer avsom
registre-endastkansjälvdeklarationenallmännaför denblanketten

skyldigdärmedblir rättaskattskyldige attskatteregistret. Deniras
deklara-lämnaochsjälvdeklarationenuppgiften ifelaktiga attden

skattemyndigheten.tilltionen
kan skatte-skattskyldigefrån denrättelsenågoninteKommer

rättelsemaskinellbestämmelseenligt denna göramyndigheten en
föreläggandeskall lämnas attkontrolluppgiften utan genom an-om

rättelsemaskinellSådanskatt.slutligbeskedetmärka detta om
underlåtitharskattskyldigeden attkunnakommer göras ävenatt om

självdeklaration.allmänlämna en
alladockstycketandrarättelse enligtför är attförutsättningEn

skattskyldige skalluppfyllda. Denstycketi andrapunkternade ärtre
i kon-vadsigtillfälleha fåttdärmed överatt yttraäven uppgessom
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trolluppgiften och skall inte ha anfört uppgiften felaktig heltatt är
eller delvis.

Rättelse får enligt tredje stycket inte heller ske särskilda skälom
talar det. Med särskilt skäl skall alltid förståsmot skattemyndig-att
heten Övervägerpåföraöverväger den skattskyldige skattetillägg.att
Skattemyndigheten påföra skattetillägg någonatt anledning skallav
myndigheten handlägga taxeringsärendet i enlighet med de rutiner

används Skattemyndighetennär avvika frånövervägersom att en
deklaration och påföra skattetillägg.att

22.13 Förordning med bemyndigande för Riks-

skatteverket meddela vissa förskrifter till lagenatt

1997:323 statlig förmögenhetsskattom

Föreskrifter skatt till skall meddelas lag, vilketstatenom genom
innebär det endast riksdagen kanatt är meddela dessa. Rege-som
ringsformen tillåter i princip inte delegation inom skatteområdet.
Däremot kan regeringen bemyndiga underordnad myndighet atten
utfärda verkställighetsföreskrifter. En behörighet för Riksskatte-
verket meddela verkställighetsföreskrifter förutsätteratt bemyn-ett
digande från regeringen. Detta bemyndigande kan inte i lagentas
1997:323 statlig förmögenhetsskatt eftersom lagen stiftasom av
riksdagen.

förordningenAv framgår Riksskatteverket bemyndigasatt att
meddela föreskrifter värdering de fordon skatteplikti-ärom av som

enligt lagen statlig förmögenhetsskatt.ga om
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Kommittédirektiv

Översyn ochälvdeklarationlagen 1990:325 omav

kontrolluppgifter m.m.

Dir. 1995:12

januari 1995regeringssammanträde den 26vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

kontrolluppgifter och uppgifterbyggerBeskattningssystemet
och kontrollenUppgiftsskyldigheteni självdeklarationema.lämnade

effektiv och lik-förfullgörs basenuppgiftsskyldigheten äratt enav
beskattning.formig

Ändamålsenliga och effektivuppgiftsskyldighetregler enom
bätt-inkomstökningar för det allmänna,tillskattekontroll leder bl.a.

lojalitet tillskattemoral och större systemet.re
uppgifttillkallas medutredaresärskild översynEn göraatt aven

kontrolluppgifter.och Utre-självdeklaration1990:325lagen om
huvuduppgifterdarens är att

uppgiftsskyldighetreglernasystematisk översyngöra omaven-
möjligt,reglerenkla och enhetligaoch utarbeta så som

reavinsterkontrolluppgiftsskyldighetobligatoriskutforma omen-
finansiella instru-och andravid försäljning aktierreaförlusteroch av

ment,
kontrolluppgiftförbindelse lämnade reglerutvärdera att omom-

utländskt fond-utdelning påi utlandet ochinlåningskontopåränta
utlandet, infördeskontoförs iförvaras i depå eller sompapper som

betalningar tillupphävandet lagen 1990:750samband medi omav
motiverade,förbättringarföreslå defrån utlandet, ochoch ärsom

skönstaxering ochvidskattetilläggbestämmelsernaöver omse-
deklaration,uteblivenskönsbeskattning på grund av

skatteutredningaruppgiftsskyldighet iden enskildesanalysera hur-
den enskildesoch tilli Europakonventionensig till artikel 6förhåller
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förhålla sig passiv i brottsutredningarrätt utforma förslagdeatt samt
kan motiveras analysen.som av

Reglerna uppgiftsskyldighetom

Bestämmelser uppgiftsskyldighet till ledning för taxeringenom
finns i lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifterom
LSK och kungörelseni 1955:671 skyldighet i vissa fall attom
lämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen. Regler uppgifts-om
skyldighet till ledning för indirekt beskattning finns i bl.a. mervär-
desskattelagen 1994:200 och lagen 1984:151 punktskatterom
och prisregleringsavgifter.

Uppgifter till ledning för taxering lämnas i form för-egen av
enklad eller särskild självdeklaration. Uppgifter till ledning för taxe-
ring andra uppgiftslämnaren själv och för registreringänav av pre-
liminär skatt har innehållits skatteavdrag, lämnas i formsom genom

kontrolluppgift.av
finns,Det förutom deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

ytterligare former uppgiftsskyldighet.av
stiftelse ellerEn förening, helt eller delvis frikallad frånärsom

skattskyldighet, skall i vissa fall lämna uppgift inkomst för-ochom
mögenhet inte skall till beskattning kap.2 26 § LSK.tassom upp

Handelsbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg skall läm-
uppgifter till ledning för delägamas taxering 2 kap. 25 § LSK.na

den skattskyldigeHar fått avräkning utländsk skatt från sin in-av
komstskatt eller förmögenhetsskatt skall han anmäla den ut-om
ländska skatten därefter ned 2 kap. 27 § LSK. Särskild uppgiftsätts

utdelning eller skall lämnas bl.a. den fått utdelningräntaom av som
aktier i svenskt aktiebolag inte avstämningsbolag kap.3ärsom

28 § LSK.
lagen finnsI också några bestämmelser särskild upplysnings-om

skyldighet, inte skall fullgöras till Skattemyndigheten, tillutansom
skattskyldig. Så skall fåmansföretag lämna företagsleda-t.ex.annan

och delägare i företaget dem närstående allasamtren personer upp-
gifter behövs för de skall kunna beräkna sin skattepliktigaattsom
inkomst från företaget. gällerDetsamma handelsbolag i fråga om
delägare i bolaget kap.3 och52 53 LSK.

Inkomst- förrnögenhetsbeskattningenoch bygger sedangammalt
på de under sanningsplikt avlämnade självdeklarationema. Efter
hand har dock deklarationsskyldigheten for antal skattskyl-ett stort
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fönnögenhetsförhållan-främst sådana med enkla inkomst- ochdiga,
den, förändrats i väsentliga avseenden.

självdeklarationen.Vid taxering infördes den förenklade1987 års
och kapitalinkomsterskattskyldig enbart uppburit tjänste-En som

avdragsgilla kostnader,han fått kontrolluppgift och inte haftsom
uppburitkryss bekräfta de inkomster hanbehöver enbart med ett att

och underteckna deklara-med kontrolluppgiftemaöverensstämmer
tionen.

taxering kommer deklarationsblankettema1995 årsFr.o.m. att
uppgifter från kontrolluppgiftema. Förtryckningförtryckas med

ocksåkommer ske inte bara tjänste- och kapitalinkomsteratt utanav
Kontroll-bl.a. utgiftsräntor och avgifter för pensionsförsäkringar.av

uppgifterna således kommit få central betydelse vidhar taxe-att en
eftersom de, den skattskyldige inte lämnarringen löntagare, omav

för skattskyl-tilläggsuppgifter, ligger till grund taxeringen. En grupp
kontrolluppgifter, nämligen dediga enbart grundvaltaxeras av

preliminärhar inkomst kapital vilken det drasendastsom av
A-skatt.

Även uppgiftsskyldigheten till ledning förför näringsidkare har
lagstiftning årtaxering ändrats under år. Genom 1990senareegen

Medinfördes regler standardiserade räkenskapsutdrag, s.k. SRU.om
uppgiftslämnande frånfå enhetligtlagstiftningen avsågs att ett mer

uppgiftslämnandet till företagens bokföringföretagen, att anpassa
kontrollobjekt.och möjliggöra rationellt urvalettatt mer av

mängdnaturliga skäl kan inte med hänsyn till denAv storaman
skatterättslig betydelse förekommer hostransaktioner ettav som

kontrolluppgiftsskyldighet i fråga allaföretag ha obligatorisk om
transaktioner.Taxeringsarbetet inkomst näringsverk-avseende av

självdeklaration.samhet måste därför bygga företagets De stan-
för fådardiserade räkenskapsutdragen instrumenthärutgör att ettett

föremål föreffektivt urval de deklarationer skall bli en merav som
ingående granskning.

Bestämmelserna deklarations- och uppgiftsskyldighet över-om
oförändrade från denfördes i samband med taxeringsreformen i sak
självdeklaration ochgamla taxeringslagen 1956:623 till lagen om

kontrolluppgifter. har fram under lång tid. harReglerna vuxit De
skattelag-ofta tillkommit i samband med ändringar i den materiella

principerna förstiftningen. Något samlat har inte tagits omgrepp
haruppgiftsskyldigheten eller bestämmelsemas utformning. Detta

grundläggande be-lett till svåröverskådlig lagstiftning. Det är aven
uppgiftsskyldig-tydelse för effektiv beskattning reglernaatt omen

den kontrollinfor-het utformade ändamålsenligt ochpå sättär ett ger
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mation behövs. Samtidigt bör regelsystemet så enkelt ochsom vara
enhetligt möjligt. särskildEn utredare tillkallas därför för attsom

genomgripande lagstiftningengöra uppgiftsskyl-översynen av om
dighet.

Utredningsuppdraget

systematiskEn översyn

Kontrolluppgiñsskyldigheten inte efteruppbyggd några enhetligaär
principer, de enskilda reglerna har, såsom redan till-utan nämnts,
kommit efterhand det materiella regelverket ändrats. del be-Ensom
stämmelser har kommit delvis överlappa varandra. kan dess-Detatt

ifrågasättas vissa bestämmelserna fyller någonutom om av numera
Åfunktion. andra sidan finns också svånnotiverade luckor i upp-

giftsskyldigheten.
särskildeDen utredaren skall systematiskt igenomgå bestämmel-

kontrolluppgiftsskyldighet och försöka utforma regel-ettserna om
så enkelt och enhetligt möjligt. Vid dennaärsystem som som ge-

nomgång bör de mindre och medelstora företagens behov förenk-av
lingar särskilt uppmärksammas.

Även bestämmelserna deklarationsskyldighet och övrigaom reg-
ler uppgiftsskyldighet skall omfattas skallHäröversynen. sär-om av
skilt bestämmelserna standardiserade räkenskapsutdrag i 2 kap.om
19 § LSK uppmärksammas. Utredaren skall undersöka reglernaom

utformade ändamålsenligt ochär den kontrollinforma-sättett ger
tion behövs eller det finns anledning attjustera dem i någotsom om
avseende.

harDet uppmärksammats det funnits betydande brister i deatt
standardiserade räkenskapsutdrag lämnats näringsidkare medsom av
liten omsättning. Den särskilde utredaren bör undersöka om upp-
giftsskyldigheten för denna skattskyldiga kan fullgöras ettgrupp
enklare syftet med uppgiftslämnandet förlorat.sätt gårutan att

Lagstiftningen standardiserade räkenskapsutdrag intimtärom
förknippad med företagens interna redovisning. Redovisningslagstif-
ningen föremål for utredning Redovisningskommitténär Juav
1991:07. Kommittén har lämnat delbetänkande i två delar SOUett

del1994: 17 ochI II. Betänkandet bereds för närvarande inom rege-
ringskansliet. Den särskilde utredaren skall hålla sig underrättad om
det pågående arbetet och lämna förslag de förändringar i bestäm-om
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föranledaskanstandardiserade räkenskapsutdragmelsema somom
ändringar i redovisningslagstiftningen.av

rekonstrue-efterhand kunnabeakta behovet iUtredaren bör attav
och brottsu-exempelvis i samband med skatte-händelseförlopp,ra

tredningar.

aktier ochoch reaförlust påKontrolluppgzjfss/tjøldighet reavinstom
finansiellaandra instrument

liknande värdepapperaktier ochAntalet i Sverige ägersompersoner
till miljoner. Fram-kraftigt och uppgår för närvarande 3har ökat ca

värde-i olika slagindirekta, kollektiva sparandetför allt har det av
uppgiftinnehållerAntalet deklarationerpappersfonder ökat. omsom

kan be-vid värdepappersförsäljningarreavinst eller reaförlust grovt
tillräknas 300 000.ca

skattemyndighetemaskontrollbehov frånbetydandefinnsDet ett
understryks inte minstvärdepapper.sida vid försäljning Detta avav

utfört under årkontroller Riksskatteverketutfallet de riktade somav
börsnoterade bolag.försäljningar aktier i någrabeträffande1994 av

Även komplicerademed hänsyn till de oftaskattskyldiga harde -
ochfå uppgift reavinstervinstberäkningsreglema behov attav om-

reaförluster.
skyldighet lämnabetydelsefullt det införssåledesDet attär att en

andra fi-försäljningar aktier ochkontrolluppgifter beträffande av
i lagen 1947:57627 § 1nansiella instrument omavses mom.som
kontrollsynpunkt för under-såväl frånstatlig inkomstskatt, attsom

innebär ocksåkontrolluppgiftsskyldighetdeklarantema.för Enlätta
skattemyndighetema.fördelar förövrigt administrativai

förenkladeförtryckning desamband med lagstiftningenI avom
kontrolluppgiftsskyldighetinfördesdeklarationsformulären om rea-

gällerallemansfond. Vadreaförlust vid avyttring andel ivinst och av
den tekniskaallemansfond ansågsvärdepapper andel iandra än ut-

utredas vidare prop.uppgiftsskyldighet böraformningen av en
1992/93:86 45.s.

reaförlustberäkning reavinst ochmateriella reglerna förDe av
komplicerade. Huvudre-vid försäljning finansiella instrument ärav

tillvinsten beräknasgenomsnittsmetoden, innebärgeln, den s.k. att
genomsnittligaefter avdrag för dennettoförsäljningslikviden an-

ochslagskaffningskostnaden för värdepapper sort somav samma
det avyttrade.

förschablonmetoden, får användasregel, den s.k.alternativEn
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optioneroch aktieliknande instrumentmarknadsnoterade aktier utom
nettoförsäljningsintäk-innebäroch temiiner. 20Den att procent av

skattepliktiga vinstenvinstberäkningen.får dras vid Denten upp-av
dettanettoförsäljningsintäkten. Omtillgår därmed 80 % netto-av

för kontrolluppgiftsläm-således utnyttjasbelopp känt kan detär ett
schablonmetoden.nande baserassom

genomsnittsmetoden vidtillämpningkanDet ettantas att aven
och reaförluster innebäromfattar reavinsteruppgiñslämnande som

nämligen den skatt-Genomsnittsmetoden kräverkomplikationer. att
försäljningar för varje slagförvärv ochsamtliga tidigareskyldiges

uppbyggnaden sådantaktie beaktas. Särskiltoch ettsort av sys-av
eftersom dokumenta-krav uppgiftslämnamatorde ställa storatem

överlåtelser inte full-innehav och tidigarebeträffande bl.a.tionen är
väl inhämtats kaninformationenständig. den grundläggandeHar
sitt ADB-lagradeframtiden inskränkauppgiftslämnama fördock

genomsnittli-endast detför uppgiftslämnandet tillunderlag att avse
gäller eftergenomsnittsmetoden detenligtanskaffningsvärde somga

aktuella slaget.och antal aktier detsista transaktionstillfället av
finns i betydandefinansiella instrumentUppgifter innehav avom
dessadatoriseradeutsträckning registrerade i Isystem. system re-

innehav.gistreras också ändringar av
avstämningsbolag, vilket innebärs.k.svenska börsbolagenDe är

bolageninstrumentaktier och vissa aktierelaterade ärgett utatt som
aktiekontosystem, Det-registrerade i "papperslöst" VP-systemet.ett

AktiebolagVärdepapperscentralen VPCadministrerassystemta av
aktiekonto hosvälja mellan haaktieägare kanVPC. En ett egetatt

fallet det förval-förvaltarregistrering. detIVPC eller ärsenareen
aktieinnehavare i Förinstitutet registrerat VP-systemet.tande som

registrering-handhaskonton iaktieägare har VP-systemetegnasom
institut. sådanakontoförande Somförsäljningar ettm.m. avaven

värdepappersinstitut. Påbanker och andrainstitut fungerar främst
obligationer,eller utgivareemittent, börsbolagbegäran t.ex. avav en

hos VPC. VPCräntebärande instrumentinnehavregistreras även av
kontrolluppgifterfall, förvaltaren lämnareller, i förekommande om

utdelning.ochinnehav vid årets utgång om
termineroptioner och OMHandeln standardiserademed genom

datoriserattill delen iStockholm Aktiebolag sker största system.ett
skallfinansiella instrumenteller bytenVid köp, försäljningar av

kap. § lagen 1991:981avräkningsnota enligt 3 9upprättas omen
utsträckningbetydandeivärdepappersrörelse. Notoma upprättas ge-

databehandling.automatisknom
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Regeringen under våren överlämna proposition1995attavser en
till riksdagen obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighetom en om
reavinster och reaförluster vid värde-försäljning andel i annanav
pappersfond allemansfond och vad gäller andra finansiella in-än -

värdepappersfonder kontrolluppgiftsskyldighetänstrument en om-
försäljningslikvidenden sammanlagda för under året avyttrade fi-

nansiella instrument.
särskilde utredaren skallDen undersöka det går att ta ytter-om

ligare i fråga försäljningarkontrolluppgiftsskyldighetsteg om om av
instrument.finansiella Utredaren skall i första hand utreda möjlighe-

få till stånd uppgiftsskyldighet försäljningarterna att en om som
bygger genomsnittsmetoden. det fall visa sigpå detta inte skulleFör

framkomlig kontrolluppgifts-bör utredaren utformavägvara en en
skyldighet sikte schablonmetoden eller kombinationtarsom en

metoderna. Vissa ändringar vinstberäkningsreglema kan här-av av
vid visa sig nödvändiga. Utredaren skall i sådant fall förslaglämna

lämpliga regeländringar.om
Möjligheterna befintliga uppgifts-utnyttja datasystem föratt ett

lämnande skall självfallet undersökas i detta sammanhang.
finns också anledning undersöka hur för kon-Det att systemet

trolluppgifter beträffande avkastning obligationer fungerar i
praktiken. Svårigheter föreligger bl.a. gränsdragningenavseende

kanmellan och reavinst. påverka kontrolluppgiftsskyl-Dettaränta
Ävendigheten. denna fråga skall belysas utredningen.av

Utvärdering

samband med lagen betalningar till och frånI 1990:750att ut-om
landet betalningslagen kap.upphävdes infördes i 3 22 ocha

bestämmelser för betalningslagens regler27 LSK ersättaatta om
förbud inlåningskonton utländskai utlandet och kravmot att
fondpapper skall läggas i depå valutahandlare eller god-hos svensk
känt värdepappersinstitut.

Fysiska och dödsbon konto hos utländsktöppnar ettpersoner som
institut skall kap. till insynenligt 3 lämna medgivande22 § LSKa

kontot och dessutom förbindelse från utländska institutetpå deten
automatiskt lämna kontrolluppgifter till Riksskatteverket beträff-att

ande avkastningen.
fondpapperFysiska och dödsbon innehar utländskapersoner som

eller rättighet eller skyldighet anknyter till sådant fondpappersom
enligt kap. skyldiga förvara dem i depå hos valu-3 27 § LSKär atta
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motsvarande utländskt institutvärdepappersinstitut ellertahandlare,
fondpapper i kontobaserat Depo-det inte frågaär ett system.omom

utländskt institut skall denkontoförs fondpappren hoseller ettneras
depån eller kontotmedgivande till insyn iskattskyldige lämna ett

förbindelse från det utländska institutetskriftlig attsamt ge en
Riksskatteverket avkast-automatiskt lämna kontrolluppgift till om

ställs Riksskatte-från bestämmelsernaningen. Vissa undantag upp.
förbin-från skyldighetenfår också medge undantagverket att ge

kontrolluppgift detutländska institutet lämnadelse från det att om
finns särskilda skäl.

Redan bestäm-varit i kraft i två år.Bestämmelserna har närnu
uteslu-reglerna, såinfördes ifrågasattesmelserna gott somom som

väsentliguppgifter, har någonenskildestande bygger på den egna
i självdekla-kontrollhänseende jämfört med skyldighetenfördel i att

särskilde utredarenskattepliktig inkomst.rationen redovisa Den
motive-föreslå de förbättringarskall utvärdera reglerna och ärsom

rade.

avsaknadoch skönsbeskattningSkattetillägg vid skönstaxering i av
deklaration

finns iuppgiftslämnandetsanktioner vid brister iAdministrativa
förseningsavgift.avgiftstillägg ochform skattetillägg,av

utebliven självde-grundskattskyldig skönstaxerasEn avsom
kommitsjälvdeklaration intepåförs skattetilläggklaration om

Skattetilläggetskattskyldige.till denföreläggande sänts utatttrots
skönstaxeringen påförsskatt till följdtill denuppgår 40 % som avav

enligt deskulle ha påförtsskattskyldige den skattden utöver som
lämnat till ledninguppgifter den skattskyldige kan haskriftliga som

syftar tillskönstaxeringsfalltaxeringen. Skattetillägget i dessaför
påtryckning påvitesföreläggande, sådani likhet med utövaettatt,

självdeklaration. Skattetilläggethan lämnarden skattskyldige att
föresjälvdeklaration har kommitdärför undanröjasskall enom

den skattskyldigedå beslutet fattades.året efter det Omutgången av
före åretinte inom två månader utgångensannolikt hangör att av

skatte-fått beslutet, skallbeslutet fattades kännedomefter det då om
kommit inom tvåsjälvdeklaration harundanröjastillägget om en

kännedom.han fick sådanmånader från den dag
sin nuvarandeundanröjande skattetillägg fickReglerna ut-avom

taxeringslagen.införandet den Ut-i samband medformning av nya
skattetillägg normaltbeslutformningen motiverades attav om



SOU 1998:12 Bilaga I 415

skickas i lösbrev krav delgivningserkännande från den skatt-utan
skyldige.

skattetillägg påförs grund utebliven deklaration enligtsom av
mervärdesskattelagen 1994:200 undanröjs den skattskyldigeom
kommer med deklaration inom två månader från det han fåttatt
del beslutet skattetillägg. Normalt delges dock inte den skatt-av om
skyldige beslutet.

Utformningen densamma i lagen 1984:151 punktskatterär om
och prisregleringsavgifter. delges dockDär skattetilläggsbesluten.

liknande konstruktionEn har reglerna avgiftstillägg i lagenom
1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivare.om av

Reglerna i taxeringslagen har kritiserats för de den skatt-att ger
skyldige spekulera i försumma deklarationsskyldig-utrymme att att
heten och avvakta skönstaxeringsbeslut innan deklaration läm-ett en

in.nas
Konsekvensen de nuvarande reglerna och administrativaav ru-

tinerna mervärdesskatteområdet skattetilläggetär även äratt ett
overksamt deklarationsforsumlighet. Skattetilläggetmotvapen un-
danröjs den skattskyldige lämnar deklaration och påstår attom en
han inte fåtthar del skattetilläggsbeslutet eller han fått delattav av
beslutet i sådan tid tillägget skall undanröjas.att

deklarationsskyldigheten fullgörsAtt på och i tidrätt sätt rätt är
grundläggande för beskattning.effektiv Bestämmelser for-en som
drar delgivning beslut krävande från administrativ synpunkt.ärav

Utredningsmannen skall föreslå de justeringar bestämmelsernaav
skattetillägg vid skönstaxering och skönsbeskattning i avsaknadom

deklaration förbehövs de skall fylla funktionen in-attav som som
få rättidiga deklarationer.strument att

Uppgiftsskyldighet vid skatteutredningar

Den europeiska konventionen den november4 1950 angående skydd
for de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema Eu-
ropakonventionen har från och med år 1995 inkorporerats i svensk

1993/94:prop. bet. 1993/94:KU24,117, rskr. 1993/94:246,rätt SFS
1994: 1219.

artikelI 6 i Europakonventionen finns regler till dom-rättom
stolsprövning och rättssäkerhet. Europadomstolen har i någraom av-
göranden under tid utvecklat innebörden artikel bl.a.senare av
vad dengäller enskildes i samband med undersökningar,rätt att som
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och intesig passivbrottsutredningar, förhållalikheter medföreter
själv.belastande för honomupplysningarbehöva lämna ärsom

komplicerasskatteutredningenuppgifter iSkyldigheten lämnaatt
till grund förliggakan kommaskatteutredningenibland attatt enav

anmälanämligen i regelskallSkattemyndighetenbrottsutredning.
brott enligtfinns anledningdettill åklagare så attatt antasnart

deanmälan skallbegåtts. Iskattebrottslagen 1971:69 anges om-
Utredningamabrottsmisstanken.grund förutgjortständigheter som

Gränsdragningen mellanparallellt.drivaskan också komma ut-att
ofta anlitasskatterevisomkompliceras ytterligareredningarna attav

i skatteu-lämnasUppgifterpolisutredningen.sakkunnig i somsom
enskilde idenanvändaskommakan härigenomtredningen motatt

brottsutredningen.
straffansvar.regel underuppgifter ilämnasskatteutredningarI
uppgifter förframtvingaviteunder hotSkattemyndigheten kan om

uppgifter fullgjortlämnaskyldigdenkontroll är attatt upp-somav
uppgiftslämnandetbrister iVidriktigtgiftsskyldigheten på sätt.ett

form skat-sanktioner iadministrativafinns, tidigare nämnts, avsom
brottsutredningar gäl-förseningsavgiñ.och Iavgiftstilläggtetillägg,

ochtigamisstänkt för brott harskäligen rättler den attäratt som
underrättasmisstänkteutredningen.bidra till Deninte behöver om

utred-brottsutredningen,hörs iförst hanbrottsmisstanken när om
för brott.misstänktskäligenlångt handå kommit såningen äratt

skatteu-medverka iskyldighetenskildesmellan denKonflikter att
brottsutred-passiv isigförhållahans rättighettredningen och att

uppstå.kan därförningen
uppgiftsskyldighetenskildesanalysera hur denskallUtredaren

Europakonventionenartikel iförhåller sig till 6skatteutredningari
brottsutredningar.passiv iförhålla sigenskildesoch den rätt att

kan motiverasförslagutforma deskall ocksåUtredaren avsom
samhäll-beakta detgivetvisskall utredarenanalysen. Därvid stora

ochförebyggamyndighetssamverkan föreffektivsintresset attav en
brottslighet.ekonomiskbeivra

uppdragetRedovisning m. m.av

uppgiftsskyldighe-andra aspekter påfinnas ocksåkan givetvisDet
fullgörandeuppgiftsskyldighetensanknytning tillmedoch reglerten

Utredarenbelysas.kan behöva ärde tagitsän somuppsom nu
förslag hanfram deoch läggasådana frågoroförhindrad att ta upp

påkallade.anser
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sitt arbeteI bör utredaren följa arbetet i Skattelagskommittén Fi
1991:03. Vidare skall utredaren beakta vad i direktivensägssom
till samtliga kommittéer och särskilda utredare offent-prövaattom
liga åtaganden dir. 1994:23 och tilläggsdirektiven till vissa kom-
mittéer och särskilda utredare företagens uppgiftslämnande dir.om
1994:73.

Utredaren skall redovisa sitt arbete före utgången år 1996. Ut-av
redaren bör, han inte bedömer det olämpligt, redovisa fråganom om
kontrolluppgiftsskyldighet vid försäljning finansiella instrumentav
med förtur.

14 18-0455
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Utredningens lagförslag i delbetän-

kandet Kontroll Reavinst Värdepap-
SOU 1997:27per

Förslag till lag ändring i lagen 1990:325vad omavser
självdeklaration och kontrolluppgifterom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen själv-1990:325om om
deklaration kontrolluppgifteroch

följandedels kap. 22, 27, 32 och skall ha lydelse,3 57 58att
dels det i lagen skall införas bestämmelser, kap.3 27att nya

h och i följande lydelse.32 32 32 32 32 32 §§,g, av

lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

kap.3
§22

Kontrolluppgift inkomstränta och fordran skall lämnasom av
Aktiebolag,Värdepapperscentralen VPC

den yrkesmässigt bedrivit inlåning eller på sättannatsom
yrkesmässigt ombesörjt blivit räntebärande,att pengar

skuldförbindelse för allmänna marknaden,den dengett utsom
förening från medlemmar mottagit för förräntning,som pengar
Riksgäldskontoret i fråga Riksgäldskontoret i fråga

sparobligationer, sparobligationer ochstatensstatensom om
riksgäldskonto,

den driver valutahandel värdepappersinstitut hos vil-samtsom
ket utländskt fondpapper eller skyldigheteller rättighet som an-
knyter till sådant fondpapper förvaras i depå eller kontoförs,

Insättningsgarantinämnden.
Kontrolluppgift skall lämnas Kontrolluppgift skall lämnas

för den gottskrivits förräntasom
eller till vilken betalats den gottskrivitsaränta räntaut som
borgenär och den har varit eller till vilken betalatsränta utsom
antecknad innehavare borgenär,som av
utländskt fondpap-räntebärande b registrerad innehavare av

eller rättighet eller skyldig- marknadsnoterad fordran,per

Senastelydelse 1996:1009.
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het anknyter till sådant den har varitc anteck-som som
fondpapper nad innehavare utländskträntaoavsett om som av
utgått. Kontrolluppgiften skall räntebärande fondpapper ellerta

den den rättighet eller skyldigheträntaupp som som
uppgiftsskyldige sammanlagt anknyter till sådant fondpapper.
gottskrivit eller betalat till Kontrolluppgiften skallut ta
borgenären, dennes sammanlag- den denräntaupp som
da fordran den uppgiftsskyl- uppgiftsskyldige sammanlagt
dige vid årets utgång och avdra- gottskrivit eller betalat tillut

preliminär skatt. fall borgenären,I dennes sammanlag-gen som
i första stycket skall fordran6 da denpå uppgiftsskyl-avses upp-

gift lämnas utbeta- dige vid årets utgång och avdra-räntaom som
lats eller gottskrivits preliminär skatt. Kontrol-samt om gen
innehavet i depån eller den kon- uppgift enligt andra stycket b
toförda fordringen vid årets skall innehavet vid åretsut- ta upp
gång. Kontrolluppgift skall vida- utgång. fallI i förstasom avses

lämnas för upplupen inte stycket 6 skall uppgift lämnasre men
förfallen avkastning räntekom- utbetalats ellerräntaom som
pensation vid avyttring for- gottskrivits innehavet isamtav om
dran eller andel i sådan värde- depån eller den kontoförda for-
pappersfond i 27 § 6 dringen vid årets utgång. Kon-som avses

lagen 1947:576 trolluppgift skall vidare lämnasstat-mom. om
lig inkomstskatt. för upplupen inte förfallenmen

avkastning räntekompensation
vid avyttring fordran ellerav
andel i sådan värdepappersfond

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

Innehas konto skall och fordranänett räntaav mer en person
fördelas lika mellan innehavama, inte förhållande käntärannatom
för den uppgiftsskyldige. fråga konto förI vilket samtligaom
innehavare inte redovisas enligt bestämmelserna i 57 § andra stycket
skall dock den totala och fordran redovisas fördelning.räntan utan

Avser utbetalning också och kan denän räntaannaten
uppgiftsskyldige inte hur del därav skallutgör ränta,storange som
i stället för det sammanlagt utbetalda beloppet redovisas.ränta

En skattskyldig, uppdrar utländsk förvaltare i sådanattsom en
egenskap föras in i det register förs Värdepapperscentralensom av
VPC Aktiebolag enligt aktiekontolagen 1989:827, skall utan
dröjsmål till Riksskatteverket lämna skriftligt medgivande tillett
insyn i depå eller konto han har hos förvaltaren.som
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27
Kontrolluppgift utdelning och innehav skall lämnasom av

den utbetalt utdelning aktie i svenskt aktiebolagsom som
avstämningsbolag enligt 3 kap.är 8 § aktiebolagslagen 1975: 1385,

kap. försäkringsrörelselagen3 8 § 1982:713 eller kap.3 8 § bank-
aktiebolagslagen 1987:618,

den utbetalt utdelning på andel i svensk värdepappersfondsom
i lagen1 § värdepappersfonder1990:1114,som avses om

den3. utbetalt utdelning från utländsk juridisksom person, om
utdelningen utbetalats Värdepapperscentralen VPC Aktiebo-genom
lags försorg,

den4. driver valutahandel värdepappersinstitut hossamtsom
vilket utländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet som
anknyter till sådant fondpaper förvaras i depå eller kontoförs.

Kontrolluppgift skall lämnas för
a fysisk eller juridisk berättigad lyfta utdelningär attperson som

för del vid utdelningstillfállet ochegen
b fysisk hos den b fysisk eller dödsboperson som person

uppgiftsskyldige varit antecknad hos den uppgiftsskyldigesom
innehavare aktie eller varit antecknad innehavaresom av an- som

del i värdepappersfond eller aktie eller andel i värdepap-ut- av
ländsk juridisk eller persfond eller utländsk juridiskut-person
ländsk aktie eller utländskt eller utländsk aktie ellerannat person
värdepapper. utländskt värdepapper.annat

Kontrolluppgift enligt andra stycket skall utbetaldtaa upp
utdelning till den del den skattepliktig, avdragen preliminärär skatt
och innehållen utländsk källskatt belöper på utdelningen.som
Kontrolluppgift enligt andra stycket b skall innehavet vidta upp
årets utgång.

Vid utbetalning utdelningav
form marknadsnoteradi aktieav

eller form förvärvai rätt attav
sådan aktie skall kontrolluppgift
lämnas utdelningenäven inteom

skattepliktig. Kontrolluppgiftär
sådan utdelning skall taom upp

antalet förvärvade aktier eller
slag och tid-rätter, sort samt

punkten för utdelningen. Kon-
trolluppgiften skall lämnas se-

2 Senastelydelse 1996:1009.
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eftermånader dettvå attnast
harutdelningen ägt rum.

fördenna paragraf föreligger inteUppgiftsskyldighet enligt
för utdelning på sådana till-pensionssparkonto ellertillgångar

gångar.
utländsk förvaltare i sådanskattskyldig, uppdrarEn attensom

Värdepapperscentralenförsegenskap föras i det register som av
skallaktiekontolagen 1989:827,Aktiebolag enligtVPC utan

medgivande tillskriftligttill Riksskatteverket lämnadröjsmål ett
förvaltaren.han har hosinsyn i depå eller konto som

b §27
eller fond-Vid nyemission

svenskt aktiebolagemission i
motsvarande utländskt bo-eller

aktie bolagetlag skall, i ärom
marknadsnoterad, kontrollupp-

före-gift lämnas aktieägaresom
deltaträdesrätt i emissionenatt

fondemission, aktieoch, vid ny
till aktieägaren.överförssom

gäller aktiekapi-Detsamma om
delas på flera aktiertalet änupp

tidigare.
Kontrolluppgift skall lämnas
Värdepapperscentralen VPCav

aktiernaAktiebolag eller, ärom
förvaltarregistrerade, förval-av
taren.

Kontrolluppgift skall lämnas
och dödsbo.för Jjøsisk person

Kontrolluppgiften skall ta

"PP
slag förvärv,av

förvärvade finansi-antalet
slag ochella instrument samt

sort,
tidpunkten för förvärvet.

Kontrolluppgiften skall läm-
dettvå månader eftersenastnas

harförvärvet ägtatt rum.
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32c§

realisa-KontrolluppgiftKontrolluppgift avyttring omom
realisationsför-ellerskall,finansiellt tionsvinstiinstrumentav

avslutninginnehavarensvideller lustfall 22iänannat som avses
kvitt-optionsavtalvärdepapper-lämnas32 ett genomavava
ellerkontantavräkningfallde ning,institutetisinstitut är

detskall lämnasförfallavräknings-skyldigt vär-upprättaatt av
vilkethosdepappersinstitut§ lagenenligt kap. 9 rät-3nota

Sådan kon-kontoförs.tighetenvärdepappersrö-1991:981 om
ocksåskall lämnastrolluppgiftrelse.
avtalliknandeavslutningvidKontrolluppgift skall lämnas av

värdepappersinstitutdetoch dödsbo.fysiskför somavperson
vid avslutningen.medverkatskallKontrolluppgiften ta upp

lämnasKontrolluppgift skallöverenskom-den ersättning som
dödsbo.ochför jâøsiskavdrageftervid avyttringenmits person

skall,Kontrolluppgiftenoch lik-försäljningsprovision utöverför
stycket,förstavadantalet ikostnader,nande taavytt- angessom

finansiellarade instrument samt PP
slag option,slag och sort. av

marknads-föreliggerUppgiftsskyldighet optionen ärom
noterad,§27 4vid byten iinte avsessom

harvilken dag optionen1947:576lagen stat-ommom.
§ avslutats.respektive 6inkomstskattlig

avslutasde fallI optionenlagen 1994:1854 in-om
skall uppgift läm-lösenvidkomstbeskattningen gräns- genom

eller h Samti-enligt 32överskridande omstrukture- gnas
denskall uppgift lämnasdigtEG.ringar inom om

vid förvärveterlagtspremie som
rättigheten.av

skall läm-Kontrolluppgiften
efter detmånadertvåsenastnas

avslutats.haroptionenatt

§d32
realisa-Kontrolluppgift om

realisationsför-ellertionsvinst
utfärdarenlust optionnär av en

högst årlöptid påmed etten
åtagandenfrigörs från sina ge-

kontantavräkningkvittning,nom
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eller förfall skall lämnas detav
värdepappersinstitut hos vilket
förpliktelsen kontoförs.

Kontrolluppgift skall lämnas
för jjzsisk och dödsbo.person

Kontrolluppgiften skall, ut-
vad förstaöver isom anges

stycket, ta upp
slag option,av
vilken dag haroptionen

avslutats.
de fallI avslutasoptionen

lösen skall uppgift läm-genom
enligt eller32 h Samti-nas g

digt skall uppgift lämnas denom
erhållits vidpremie ingåen-som

det förpliktelsen.av

Kontrolluppgiften skall läm-
två månader efter detsenastnas

har avslutats.optionenatt

32 §e
Vid utfärdandet optionav en

med längre löptid år skallän ett
avslutasoptionen inteom-

år den utfärdatssamma som -
kontrolluppgift lämnas denom

utfärdarenpremie erhållitsom
vid ingåendet förpliktelsen. Iav
de fall avslutasoptionen genom
kvittning eller kontantavräknin g

år den utfärdatsänett senare
skall kontrolluppgift lämnas ock-
så det vederlag utfärda-om som

erlagt för upphörandetren av
förpliktelsen, Om optionen av-
slutas kvittning årgenom samma

den utfärdats skall stäl-isom -
let för vad första ochisägssom
andra kontrollupp-meningen -
gift lämnas uppkommenom re-
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alisationsvinst eller realisations-
Kontrolluppgift enligtförlust.

detta stycke skall lämnas också
förpliktelse enligt liknan-när en

de avtal ingås eller avslutas.
Kontrolluppgift skall lämnas

hosdet värdepappersinstitutav
vilket förpliktelsen kontoförs
eller motsvarandepå sättsom
medverkat vid ingåendet eller

förpliktelsen.avslutningen av
Kontrolluppgift skall lämnas

för b/sisk och dödsbo.person
Kontrolluppgiften skall, ut-

förstavad iöver som anges
stycket, ta upp

slag option,av
marknads-optionen ärom

noterad,
vilken dag haroptionen

avslutats.
de fall avslutasI optionen

lösen skall uppgift läm-genom
eller henligt 32nas g

Kontrolluppgift enligt första
stycket första lämnasmeningen
för föregående beskattningsår

månad efter årets ut-senast en
fall lämnasgång. I övriga upp-

giften två månader eftersenast
det har avslutats.optionenatt

32f§
realisa-Kontrolluppgift om

eller realisationsför-tionsvinst
lust vid avslutning terminav en

skallkontantavräkninggenom
lämnas värdepappersin-detav

hos vilket konto-stitut terminen
förs. Sådan kontrolluppgift skall

också avslutninglämnas vid av
liknande avtal det värdepap-av
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vidmedverkatpersinstitut som
avslutningen.

lämnasKontrolluppgift skall
och dödsbo.för jjzsisk person

skall,Kontrolluppgiften ut-
förstavad iöver angessom

stycket, ta upp
slag termin,av

marknads-terminen ärom
noterad,

hardagvilken terminen
avslutats.

avslutasfallde1 terminen
uppgiftskallleveransgenom

eller h32enligt 32lämnas g
skall läm-Kontrolluppgiften

detmånader eftertvåsenastnas
avslutats.harterminenatt

§32 g
förvärvKontrolluppgift om

fi-marknadsnoteratannatav
nansiellt instrument än som av-

skalleller f §32i a,ses
värdepappersinstitutlämnas av

skyldigtde fall instituteti är att
enligtavräkningsnotaupprätta

1991:981§ lagenkap. 93 om
Sådanvärdepappersrörelse.

ock-kontrolluppgift skall lämnas
kreditmarknadsbolagså samtav

fi-marknadsnoteratvid lån av
sambandnansiellt iinstrument

blankningsafärer.med
Kontrolluppgift skall lämnas

dödsbo.ochför fysisk person
skallKontrolluppgiften ta

"PP
förvärv,slag av

den ersättning över-som
inklu-vid förvärvetenskommits

och liknan-inköpsprovisionsive



Bilaga 2 427SOU 1998:12

vid värdepap-de kostnader samt
erlagdperslån premie,

förvärvade finansi-antalet
slag ochella instrument samt

sort,
tidpunkten för förvärvet.

Kontrolluppgiften skall läm-
månader efter dettvåsenastnas

förvärvet har ägtatt rum.

h §32
Kontrolluppgift avyttringom

finansielltmarknadsnoteratav
skall, falliinstrument änannat

eller32iavses a, esom
värdepappersinstitutlämnas av

fall skyldigtdei institutet är att
enligtavräkningsnota 3upprätta

kap. 9§ lagen 1991:981 om
värdepappersrörelse. Sådan
kontrolluppgij skall lämnas ock-

kreditmarknadsbolagså samtav
utlåningvid marknadsnoteratav

finansiellt sambandinstrument i
med blankningsafärer. Vid av-

skall kon-inlösenyttring genom
trolluppgift lämnas denav som

Vidbetalar inlösenbeloppet.ut
försäljning skall kontrol-central

uppgift lämnas Värdepap-av
Aktiebolagperscentralen VPC

förvaltaren. Videller över-av
värdepapperskontoföring från

skall kontrolluppgifteller depå
den på uppdraglämnas somav

skattskyldig överföringen.görav
Kontrolluppgift skall lämnas

och dödsbo.för jjøsisk person
Kontrolluppgiften skall ta

PP
överlåtelseslag av
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den ersättning över-som
vid överlåtelsenenskommits ef-

avdrag för försäljningspro-ter
och liknande kostnadervision

vid värdepapperslånsamt av-
talad premie,

antalet överlåtna finansi-
ella slag ochinstrument samt
sort,

tidpunkten för överlåtel-
fall förstaI isen. som avses

stycket skallsista meningen om-
uppgiftslämnaren saknar känne-
dom slag överlåtelse ochom av
den eventuella ersättning som
överenskommits vid överlåtelsen

kontrolluppgiften begränsas-
till antalet överfördaatt ta upp
finansiella slag ochinstrument,

tidpunkten för över-sort samt
föringen.

Kontrolluppgiften skall läm-
månader efter dettvåsenastnas

haröverlåtelsen el-ägtatt rum
ler, vid överföring, tvåsenast
månader efter det över-att
föringen har registrerats.

§32 i
Kontrolluppgift avyttringom
finansiellt skall,instrument iav

fall 32iänannat som avses a,
f eller h lämnas av

värdepappersinstitut de falli
skyldigtinstitutet är upprättaatt

enligt §avräkningsnota 3 kap. 9
lagen värdepap-1991:981 om
persrörelse. Sådan kontrollupp-
gift skall vidlämnas även avytt-

Uppgifteninlösen.ring genom
lämnas den betalar utav som
inlösenbeloppet.
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Kontrolluppgift skall lämnas
för jj/sisk och dödsbo.person

Kontrolluppgiften skall ta
"PP

den ersättning över-som
enskommits vid efteravyttringen
avdrag för försäljningsprovision
och liknande kostnader,

antalet avyttrade finansi-
ella instrument slag ochsamt
sort,

tidpunkten för avyttringen.
Kontrolluppgiften skall läm-

rvå månader efter detsenastnas
haravyttringenatt ägt rum.

57
I varje kontrolluppgift skall och postadressanges namn sam

eller organisationsnummer för såväl denpersonnummer
uppgiftsskyldige den uppgiftensom avser.

dödsboFör får i stället för För dödsbo får i stället för
organisationsnummer den organisationsnummer denav- av-
lidnes lidnesOm Ompersonnummer anges. personnummer anges.

eller organisa- eller organisa-personnummer personnummer
tionsnummer inte kan för tionsnummer inte kan föranges anges
den uppgiften skall i den uppgiften skall isom avser, som avser,
stället dennes födelsetid redovi- stället dennes födelsetid redovi-

eller, frågai kontrollupp- eller, i fråga kontrollupp-sas om sas om
gifter enligt 22 § i de fall borge- gifter enligt i22 § de fall borge-

juridisknären är juridisknären ären person, en person,
postadress och postadress ochnamn, person- namn, person-

för den får förfoga för den får förfoganummer som nummer som
eller fordran.över räntan Om eller fordran.över Omräntanett ett

konto innehas flera fem konto innehasän flera femänav av
får uppgifter lämnas får uppgifter lämnaspersoner, personer,

förfogar förfogaröver överom en person som om en person som
kontot i stället för samtliga kontot i stället för samtligaom om
innehavare, förfogarkonto, innehavare, förfogarkonto,

i förekommande fall i förekommandesamt fallsamtom om
den beteckning på innehavar- den beteckning på innehavar-

3 Senastelydelse 1995:1629.
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används för kontot.används för kontot. kretsenkretsen somsom
fall skall detsåså fall skall det II ärär attatt angesanges

förfogarkonto.fråga 1fråga förfogarkonto. 1 ettett omom
skuldfrågafråga skuld ärär gemen-om somsom gemen-om

fem fårfår för Heraför flera fem änän personerpersoner samsam
uppgiftermotsvarandeuppgiftermotsvarande sättsätt

lämnaslämnas en person som ansva-person som ansva- omom en
stället förför lånet ii stället förför lånet omom rarrar

gäldenärer,samtliga gemensamtsamtliga gäldenärer, gemensamt
falli förekommandefall lån,lån, i förekommande samtsamt

beteckning låntagar-denbeteckning på låntagar-den omom
för lånet.används 1används för lånet. kretsenkretsen I somsom

frågaskall detdet fråga så fallså fall skall ärär attatt angesanges
lån. Omlån. Om gemensamt ettettgemensamt ettett omom

finansiellt instrumentfinansiellt instrument ägsägs ge-ge-
flera får uppgiftuppgiftflera får mensamtmensamt avav

förenligt h eller § lämnasför den 32enligt lämnas i32 § somc
avräkningsno-i stäl- denavräkningsnotan som angesanges

för samtligaden i ställetför samtliga Omlet ägare.ägare. tan
uppgiftsskyldige hardenuppgiftsskyldige har tilldelats Omett

särskilttilldelatssärskilt redovisningsnummer etten-
redovisningsnummer enligt 53 §uppbördslagenligt 53 § 1 mom.

uppbördslagenskall detta, i 11953:272, mom.annan
detta, iskallkontrolluppgift sådan 1953:272,än annansom

sådankontrolluppgifteller betal-utdelning änränta, somavser
betal-utdelning ellerutlandet,till eller frånning ränta,avseran-

från utlandet,uppgiftsskyl- ning till ellerför deni stället an-ges
uppgiftsskyl-i stället för denellerdiges gespersonnummer

ellerdigesorganisationsnummer. personnummer
organisationsnummer.

anskaffarinlåningskonto,räkningförDen öppnar ettegensom
förplacerarräntebärande värdepapper eller sättannatett pengar

skyldigförräntning skall sitt ärmottagarenpersonnummer, omange
kontrolluppgift beträffandelämnaföreläggande räntan.att utan

tilldelatsinte hargäller inte denDetta personnummer.som
fåmansföretag, fåmansägtkontrolluppgift lämnasI avsomen

styckettredjeenligt §eller företag, 3 12handelsbolag a mom.som
inkomstskatt skall behandlasstatliglagen 1947:576 somom

ellerföretagsledareskall detfåmansföretag, äranges om personen
i företaget.eller delägarehonom närstående person
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58§
Kontrolluppgiftema skall Kontrolluppgiftema skall

lämnas den januari31 lämnas densenast 31 januarisenast
under taxeringsåret till den under taxeringsåret till den
skattemyndighet hos vilken den skattemyndighet hos vilken den
uppgiftsskyldige registrerad uppgiftsskyldigeär registreradär

arbetsgivare. arbetsgivare. kontrol-Attsom som
uppgift fall skall lämnasi vissa
tidigare framgår 27, b och27av
32 §§.c-i

Den har tilldelats särskilda redovisningsnummer enligt 53som
§ l uppbördslagen 1953:272 och grund detta registre-mom. av

hos flera skattemyndigheter skall lämna kontrolluppgiftemarats till
myndigheterna i enlighet med denna registrering. Om den uppgifts-
skyldige inte registrerad eller inteär vilken skattemyndighetvet
kontrolluppgiftema skall lämnas till, får han lämna uppgifterna till
Skattemyndigheten i det län där han bosatt.är

Andra kontrolluppgifter de i 60 § skallän vid avläm-som anges
nandet ordnade kommunvis. Vilken kommun kontrolluppgifter-vara

skall tydligt utmärkt.na avser vara

lagDenna träder i kraft den januari1 1999 och tillämpas första
gången vid 2000 års taxering såvitt de bestämmel-utom avser nya

i kap.3 22 § och 27 § andra stycket tillämpas förstaserna som
gången vid 1999 års taxering.

3 Senaste lydelse 1995:576.
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Utredningens forfattningskommen-
delbetänkandeti Kontroll Rea-tar

vinst Värdepapper 1997:27SOU

vadavserlagen 1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgifter.

3 kap.

§22

Riksgäldskontoret lämnar redan i dag kontrolluppgift realiseradom
värdeförändring riksgäldskonto, dvs. skillnaden mellanett an-
skaffningsvärdet inlösenbeloppet.och Uppgiften lämnas enligt

kap.3 dvs. avsnitt och klargöra22 se 5.5.3 6.6. Förränta attsom
förändringnågon inte åsyftas härvidlag, bestämmelseharatt en om -

riksgäldskonto tagits i första stycket punkt
Andra stycket har delats redaktionella skäl. Punkt b Be-ärav ny.

stämmelsen nödvändig för Skattemyndigheten skall fåär att
kännedom befintliga innehav fordringarmarknadsnoteradeom av
den dag träder i kraft. Någon allmän skyldighet lämnasystemet att
kontrolluppgift innehav fordringar finns inte i dag jfr avsnittom av

Kontrolluppgiften6.2.4. skall nominellt belopp deta upp
fordringar innehas den skattskyldige.som av

Näst stycket behålls dvs. bestämmelsensista attom avser en
utbetalning också och kan den uppgiftsskyldige inteän räntaannat

hur del därav förskall i stället detutgör ränta räntastorange som
utbetaldasammanlagt beloppet redovisas. närvarande tillämpasFör

bestämmelsen huvudsakligen vid inlösen nollkupongare. Enligtav
det föreslagna kommer kontrolluppgift avyttringsystemet om av
nollkupongare i stället lämnas enligt kap. h eller i3 32att se
nedan. Bestämmelsen i sista stycket skall i fortsättningennäst
tillämpas endast det vid inlösen kupongobligationer ocksåom av
betalas och uppgiftslämnaren inte det sammanlagthurräntaut vet
utbetalda beloppet skall fördelas. bli aktuellt endastDet torde
undantagsvis.

18-045515
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27§

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket b har utvidgats till att
omfatta också dödsbon.

fjärde stycket,I har införts skyldighet lämnaär nytt, attsom en
uppgift utdelning i form marknadsnoterad aktie ävenom av om
utdelningen inte skattepliktig. Genom bestämmelsen kommerär
Skattemyndigheten få uppgift förvärv aktier s.k.att om av genom
fission. Bestämmelsen omfattar också utdelning s.k. inköpsrätter,av
dvs. innebär aktieägaren möjlighet köpa aktierrätt att atten som ges
i bolag utdelande bolaget.detänett annat

fjärde stycket andraI vad kontrolluppgiftmeningen anges en om
utbetalning utdelning i form marknadsnoterad aktie ellerav av
inköpsrätt avseende sådan aktie skall innehålla. bestämmelseDenna

uppgiftsskyldighetens omfattning gäller utdelningenoavsettom om
skattepliktig eller inte. Vid utdelningsådan skall kontrolluppgiftär

lämnas eftertvå månader det utdelningen har Detägtsenast att rum.
innebär således kontrolluppgiftsskyldigheten, i likhet med vadatt

föreslås gälla vid andra förvärv finansiella instrument,som av
fullgörs löpande under beskattningsåret.

27b§

Genom bestämmelsen, säkerställs Skattemyndighetenär attsom ny,
får uppgifter de företrädesrätter aktieägare erhåller vidom en
nyemission och fondemission. Uppgift skall lämnas också deom

aktier aktieägare erhåller vid fondemission. företrädes-Avsernya en
aktie inte marknadsnoterad skall kontrolluppgift interätten ärsom

lämnas. de fall teckningsrätt utnyttjas för förvärva vidI aktieratten
nyemission kommer uppgift härom erhållas enligt den föreslagnaatt
bestämmelsen i kap.3 32 g

Första stycket andra sikte s.k. split, dvs.påmeningen tar ett
utbyte aktie flera aktier i bolag.motav en samma

32c§

Bestämmelsen Nuvarande kap. flyttas till3 32 § 3 kap.är ny. c
i nedan.32 Genom bestämmelsen införs skyldighet attse en

lämna kontrolluppgift reavinst reaförlust vid avyttringom resp. av
innehavda optioner. Uppgiftsskyldigheten således optionsinne-avser
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Kontrolluppgiftoch omfattar både köp- och säljoptioner.havare
värdepappersinstitut där optionen kontoförs.skall lämnas detav

skattskyl-vad gäller OM-optioner det institut där denHärmed avses
integrerade handels- och clearingkontodiges clearingkonto resp.

förs.
stycket andra sikte icke standardiseradeFörsta meningen tar

eftersom denna optioner inte tordeoptioner. Regeln behövs typ av
finns iomfattas den definition begreppet option 24 §av somav

tredje stycket Med medverkat den harSIL.4 avses sommom.
avräkningsnota eller sådan inte har denupprättatsupprättat om --

meddelande till innehavaren.givit motsvarandesom
kontrolluppgiften skall slagtredje stycket bl.a.I att taanges upp

ellerHärmed givetvis inte endast det köp-option. ärom enav avses
frågaockså vilken underliggande egendom detsäljoption ärutan om

förfallodag.samt
avsnitt ochBestämmelsen kommenteras i 8.3.1 8.3.2.närmare

32d§

införs skyldighet lämna kontrolluppgiñbestämmelsenGenom atten
utfárdande köp-reavinst reaförlust i samband med av enom resp.
Uppgiftsskyldighetensäljoption med löptid på högst år.eller etten

optionsutfárdarens transaktioner.såledesavser
omfattar endast sådana optionerBestämmelsen utgörsom

eller reaförlustfinansiella instrument. utfardares reavinstEn
enligtoptioner icke standardiserade skall 3andra dvs. rapporteras

överstiger år eller inte.kap. gäller löptiden32 Det ettoavsett ome
Bestämmelsen kommenteras i avsnitt 8.3.3.närmare

§32 e
kontrolluppgiftbestämmelsen införs skyldighet lämnaGenom atten

köp-reavinst reaförlust i samband med utfárdande av enom resp.
överstiger Uppgiftsskyldig-eller säljoption med löptid år.ettsomen

optionsutfärdarens transaktioner.heten såledesavser
sikte icke standardiseradestycketFörsta meningensista tar

Kontrolluppgiñsskyldigheten för standardiseradeoptioner. icke
optionens löptid.optioner således densammaär oavsett

i avsnittBestämmelsen kommenteras 8.3.3.närmare
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32f§

bestämmelsen finns föreskrifterI lämna kontrolluppgiftattom om
reavinst reaförlust i de fall termin avslutas med kontant-resp. en
avräkning.

förstaAv stycket andra framgår bestämmelsenmeningen att
omfattar också icke standardiserade terminer dvs. terminer som-
inte torde omfattas den definition begreppet termin finnsav av som
i fjärde24 § 4 stycket SIL de avslutas med kontantavräk-mom. om-
ning. de fallI icke standardiserad termin köp för-en avser resp.
säljning marknadsnoterad egendom skall kontrolluppgift lämnasav
enligt kap. h3 32 § § kontraktet ingås jfr avsnitt 7.4.närg resp.

Bestämmelsen kommenteras i avsnitt 8.3.4.närmare

32g§

bestämmelsenGenom Skattemyndigheten möjlighet bestäm-attges
anskaffningsvärdet de marknadsnoterade aktier och fordringarma

innehas fysiska och dödsbon. Bestämmelsensom av personer
omfattar såväl svenska utländska instrument. första stycketAvsom
första framgår kontrolluppgift inte skall lämnas vidmeningen att
förvärv andelar i sverigebaserade värdepappersfonder ellerav
derivatinstrument.

Kontrolluppgift skall i första lämnashand detav
värdepappersinstitut skyldigt avräkningsnotaär upprättaattsom
enligt kap.3 9 § lagen värdepappersrörelse. sådan skyldighetEnom
föreligger värdepappersinstitutet medverkat vid förvärvet.om

finansiellt instrumentBegreppet finns inte definierat i
skatteförfattningama. kopplingen till avräkningsnotaGenom
klargörs uppgiftsskyldigheten skall omfatta sådana finansiellaatt
instrument i kap. lagen handel finansiella1 1 § medsom avses om
instrument.

kontrolluppgiftsskyldighetenFör inte skall begränsas tillatt
värdepappersinstitut, omfatta Stadshypotek, före-ävenutan t.ex.
skrivs förstai stycket andra kontrolluppgift skallmeningen att
lämnas också kreditmarknadsbolag. definition begreppetEnav av
kreditmarknadsbolag finns i kap. lagen1 1 § 1992:1610 om
kreditmarknadsbolag.

Kontrolluppgiftsskyldigheten omfattar förvärvockså långenom
försträckning finansiella instrument, vilket aktualiseras vidav
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särskildaUppgiften behövs grund deblankningsaffarer. av
affärer.beskattningsregler gäller för denna typ avsom

kontrollupp-föreskrivs vad skall itredje stycketI angessom
innebär denBl.a. skall slag förvärv Detgiften. att upp-anges.av

försträckning.det fråga köp ellergiftsskyldige skall är omange om

32h§

delvis nuvarande kap. GenomBestämmelsen 3 32motsvarar c
avyttringuppgiftbestämmelsen får Skattemyndigheten in att enom

därvid överenskom-och vilken köpeskilling e.d.har ägt somrum
uppgifteruppgifter och registrerademits. Med stöd dessa omav

avdragsgill förlustskattepliktig vinstanskaffningsvärden kan resp.
kontrol-första framgårfastställas. första stycketAv meningen att

skall lämnas vid avyttringenligt detta lagrum inteluppgift av
värdepappersfonder eller derivatinstru-i sverigebaseradeandelar

ment.
deti första hand lämnasKontrolluppgift skall av

skyldigt avräkningsnotavärdepappersinstitut upprättaär attsom
värdepappersrörelse.enligt kap. lagen3 9 § om

skall begränsas tillkontrolluppgiftsskyldigheten inteFör att
Stadshypotek, före-omfattavärdepappersinstitut, även t.ex.utan

kontrolluppgift skallandraskrivs i första stycket meningen att
lämnas också kreditmarknadsbolag.av

uppgift lämnas också lånmening skallEnligt omsamma
nödvän-finansiella instrument. Bestämmelsenförsträckning ärav

blankning inteutlåning egendom fördig, eftersom somsesav
registrerasstycketavyttring andra SIL. I VP-systemet24 § 2 mom.

avyttring. premie utlånarendock lån på Densättett ensamma som
uppgifterskattepliktig. Med stöd deerhåller vid utlåningen är av

också denna intäktSkattemyndigheten får utlåningen kansom om
förtryckas på deklarationsblanketten.

skyldighetfordran eller aktie föreligger inteVid inlösen av enen
värdepappers-enligt kap. lagenavräkningsnota 3 9 §upprättaatt om

omfatta dessa fall har ibestämmelsen skall ocksårörelse. För att
innebärbestämmelseförsta stycket tredje tagitsmeningen en som

Uppgiften lämnaskontrolluppgift lämnas också vid inlösen.skallatt
ellerförvaltarenbetalar inlösenbeloppet, VPC,den ut t.ex.av som

inlösande bolag.
i sambandoch vissa aktiebytenVid nyemissioner, utdelningar

uddas.k. central försäljningmed omstruktureringar rätter.görs av
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Genom VPC betalas ersättningen till aktieägarna i förhållande tillut
och innehav udda Kontrolluppgiñsskyldighetenrätter.var ens av

skall omfatta också dessa fall. bestämmelseEn detta har tagitsom
i första stycket fjärde meningen.

förstaAv stycket följer kontrolluppgiftsista meningen skallatt
lämnas vid överföringar mellan olikaäven värdepapperskon-
ton/depåer. Genom dessa uppgifter kommer Skattemyndigheten att
få kännedom innehav aktier har minskat i deatt ett ävenetc.om av
fall någon avräkningsnota inte har vid privata för-upprättats, t.ex.
säljningar och benefika överlåtelser. Uppgiften lämnas den bankav

kontrolluppgiftutför överföringen. sakensI liggeretc. natur attsom
inte skall lämnas i de fall det känt för den presumtive uppgifts-är
lämnaren det fråga överföring mellan konton/depåeräratt om som
innehas av samma person.

I tredje stycket vad kontrolluppgiften skall Bl.a.taanges upp.
skall slag överlåtelse innebärDet den uppgiftsskyldigeattav anges.
skall det fråga försäljning, försträckningär eller någonange om om

överlåtelse. detNär gäller överföringar mellan olikatypannan av
konton skall uppgiften begränsas till antalet överförda finansiella
instrument, slag och tidpunkten för överföringen i de fallsort samt
uppgiftslämnaren saknar kännedom orsaken till överföringen ochom
den eventuella ersättning överenskommits.som

32i§

Paragrafen i nuvarande kap.3 32 Ommotsvarar stort sett c
bestämmelsen inte behålls kommer Skattemyndigheten -till skillnad
från vad gäller fr.o.m. 1997 års taxering inte få någraattsom -
uppgifter avyttringar icke marknadsnoterade finansiellaom av
instrument förutom derivatinstrumenten. Bestämmelsen har
utvidgats till omfatta också inlösenfallen. Dessutom föreslåsatt att
uppgiftsskyldigheten fullgörs löpande under beskattningsåret.

57§

Vid ägande finansiella instrument får kontrolluppgiftgemensamt av
lämnas för den på avräkningsnotan i stället för samtligasom anges
ägare.
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58§

Ändringen fallkontrolluppgiñsskyldigheten i vissaföljdär atten av
Kontrolluppgiftemaunder beskattningsåret.skall fullgöras löpande
den januaridock inte i något fall lämnas 31skall än taxe-senare

ringsåret.
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till förordning självdekla-Utkast om

kontrolluppgifterration och

förutarbetad sekretariatet förslag till underlag vadett enav som
försförordning bör omfatta. Utkastet baserat på de tankarär som

normgivningsmakten. Förslaget harfram i avsnitt 3 presente-om
fram i sin slutversion.för utredningen sedan NLSK lagts För-rats

utredningen.ordningen har dock inte har översetts av

Tillämpningsområde

förordning gäller vid tillämpning lagen 1998:000l § Denna av om
självdeklaration och kontrolluppgifter.

förordning haroch uttryck används i denna2 § Termer sammasom
innebörd i de författningar i kap. 2 lagen1 §angessom som

självdeklaration och kontrolluppgifter.1998:000 om

Behörighet

uppgifter enligt lagenRiksskatteverket får besluta3 § att som
kontrolluppgifter fullgörassjälvdeklaration och skall1998:000 om

skattemyndighet i stället skall fullgöras skatte-vissav av en annan
myndighet.

avvikelse från vad i kap. lagen 1998:0004 § Med 11 2 § omsom
kontrolluppgifter föreskrivet får Riksskatte-självdeklaration och är

verket besluta kontrolluppgift och sammandrag kontrollupp-att av
skattemyndighet.gift skall lämnas till där angivenänen annan

Beslut

självdeklarationBeslut i ärende enligt lagen 1998:0005 § ett om
kontrolluppgifter får i fonn elektroniskt doku-och sättas ettupp av

ment.
förordningelektroniskt dokument i dennaMed ett avses en upp-

automatisk databehandling ochtagning har gjorts med hjälp avsom
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innehåll och utställare kan verifieras visst teknisktettvars genom
förfarande.

Förtryckning uppgifter i självdeklarationav

uppgifter kap.6 § Riksskatteverket beslutar vilka enligt 3 l § lagen
kontrolluppgifter for-självdeklaration och skall1998:000 somom

tryckas deklarationsblanketten.på

Skattemyndigheten foga förtryckt§ Till allmän deklaration skall7 en
sammanställning uppgifter lämnats i inkomna kontrollupp-somav
gifter.

Riksskatteverket beslutar hur sammanställningen skall utformas.

Avlämnade självdeklarationav m.m.

självdeklaration eller uppgift i kap. lagen8 § Om 4som anges
självdeklaration kontrolluppgifter har lämnats1998:000 ochom

mottagningsställe skall dentill Skattemyndigheten godkäntett av
mottagit handlingen sända denna till skattemyndigheten.genastsom

lämnats till deklaration får lämnas i form9 § Om medgivande har att
det Riksskatte-elektroniskt dokument skall den lämnas sättettav

medgivandet bestäm-verket eller den skattemyndighet lämnatsom
mer.

till deklaration fårOm medgivande har lämnats lämnas i formatt
elektroniskt dokument får också de handlingar skall fogasettav som

lämnas motsvarandetill deklarationen på sätt.

kontrolluppgifter, kontroll-10 § Om redovisning sammandrag avav
uppgifter eller andra uppgifter lämnas till ledning for taxeringsom

redovis-fullgörs medium för automatisk databehandling skallpå
ningen ske det Riksskatteverket beslutar.sätt

Ankomstregistrering

lagensjälvdeklaration, uppgift i kap.ll § Om 4som avses
kontroll-självdeklaration och kontrolluppgifter eller1998:000 om

Riksskatteverketuppgift har lämnats till Skattemyndigheten eller
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efter utgången föreskriven tid, skall dagen för avlämnandet regi-av
streras.

Om självdeklaration eller uppgift i kap. lagen4som avses
1998:000 självdeklaration och kontrolluppgifter lämnats efterom
utgången föreskriven tid till Skattemyndigheten godkäntettav av
mottagningsställe skall dagen för avlämnandet på beständi sättett
antecknas handlingen.

frånUndantag skyldighet lämna kontrolluppgiftatt

12 Med stöd kap.§ 11 lagen5 § 1998:000 självdeklarationav om
och kontrolluppgifter föreskrivs kontrolluppgift enligt kap.5att

lag inte behöver lämnassamma
den uppgiftsskyldige endast har betalt sådan kostnadser-utom

sättning i kap.5 andra4 § meningen lagen självdekla-som avses om
ration och kontrolluppgifter och det sammanlagt har fåttmottagaren
under kalenderåret understiger 0 000 kronor,

beträffande2. sådant periodiskt understöd utbetalaren kansom
medges avdrag för enligt punkt andra stycket5 anvisningarna tillav

kommunalskattelagen46 § 1928:370.
3..

13 Med stöd§ kap. lagen11 5 § 1998:000 självdeklarationav om
och kontrolluppgifter föreskrivs kontrolluppgift enligt 6 kap.att

lag inte behöver lämnassamma
för och fordran särskilt konto i bankränta enligt skogs-

kontolagen 1954:142, lagen 1979:61 upphovsmannakonto,1 om
lagen l982:2 uppfmnarkonto eller lagen 1993:931 indivi-om om
duellt pensionssparande,

för inkomstränta och fordran borgenären tagit räntanemotom
i näringsverksamhet i samband med normala affársforhållanden, un-
der förutsättning den uppgiftsskyldige inte yrkesmässigt bedrivitatt
inlåning eller på yrkesmässigt ombesörjt blivitsättannat att pengar
räntebärande,

för utgiftsränta och skuld gäldenären erlagt iräntanom
näringsverksamhet i samband med normala affarsförhållanden, un-
der förutsättning den uppgiftsskyldige inte yrkesmässigt bedrivitatt
utlåning eller kreditgivning,

4...
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Sammandrag kontrolluppgifterav

Riksskatteverket bestämmer i vilken utsträckning det till14 § en
kontrolluppgift skall fogas sammandrag kontrolluppgifter.ett av

sådant sammandrag skall vad följer kap.I 11utöverett som av
lagen självdeklaration och kontrolluppgifter6 § 1998:000 om

redovisas antalet lämnade kontrolluppgifter sammanlagdsamt av-
dragen skatt enligt skattebetalningslagen 1997:483.

Anstånd lämna kontrolluppgifteratt

kap.§ Ansökan anstånd enligt 13 3 § lagen 1998:00015 om om
självdeklaration och kontrolluppgifter får muntligen.göras

Föreläggande

16 § föreläggande enligt kap. lagen 1998:000 självde-Ett 14 om
klaration och kontrolluppgifter skall innehålla uppmaning atten
följa föreläggandet inom viss, efter omständigheterna anpassad tid.

förelagts få minst fem sig efter detDen skall dock dagar på attsom
efterkommahan har fått föreläggandet det.att

förelagts lämna uppgift enligt kap. eller 6 §17 § Den 14 5 §attsom
lagen självdeklaration och kontrolluppgifter skall1998:000 om
upplysas enligt 14 kap. 8 lag begära undanta-§rätten attom samma
gande från föreläggandet.

Vite m.m.

föreläggande har förenats med vite skall den18 § Om ett som avses
med föreläggandet delges detta.

gäller föreläggande utfärdats enligt kap.Detsamma 14ett som
lagen självdeklaration kontrolluppgifter.7 § 1998:000 ochom

Besked kontrolluppgifterom

besked19 § Om Riksskatteverket beslutar avvisa ansökanatt omen
skyldighet lämna kontrolluppgift enligt kap. 8 lagen15 §attom
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kontrolluppgifter skall grundensjälvdeklaration och1998:000 om
motiveras.för detta ställningstagande

Formulär och blanketter

behövsfastställer formulär till blanketterRiksskatteverket20 § som
självdeklaration och kon-för tillämpning lagen 1998:000 omav

trolluppgifter.

uppgiñer, tillDeklarationsblanketter och blanketter för övriga21 §
kostnadsfritt tillhandahållas hosvilka formulär har fastställts, skall

skattemyndigheten.
tillhandahålls ocksåSkattemyndigheten kan tillse blanketteratt

på sätt.annat

skall i den utsträckning Riksskattever-Skattemyndigheten22 § som
uppgiftsskyldig översända blanketterket bestämmer till den ärsom

för kontrolluppgifter.
uppgifter verket be-skall förtryckta med deBlanketterna vara

stämmer.

Förvaring och gallring

lagenMed avvikelse från vad i kap. § 1998:00023 § 15 11som
förstö-självdeklaration och kontrolluppgifter föreskrivetär omom

för taxering ochuppgifter lämnats till ledningrande av myn-av som
följandetaxeringskontroll upprättade handlingar skalldighet vid

gälla.
undantashandlingar i första stycket skallVissa de som avsesav

aktiebolagfrån gallring, nämligen handlingar som avser .... ..
vid granskning eller revi-Handlingar i fall upprättatsannatsom

tid det behövs med hänsyn tillsion får bevaras under längre om-om
ständighetema.

Skyldighet bevara underlagatt

själv-Underlag i kap. 4 § lagen 1998:00024 § 15 omsom avses
efterdeklaration och kontrolluppgifter skall bevaras under årsex
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utgången det kalenderår underlaget inte följerannatav avser om av
andra eller tredje stycket.

Uppgiftsskyldig i kap.7 8 § lagen självdeklarationsom avses om
och kontrolluppgifter skall bevara det underlag behövs för attsom
uppgiftsskyldigheten enligt bestämmelse skall kunna full-samma
göras.

Riksskatteverket får medge underlag för kontroll uppgifts-att av
skyldighet bevaras under kortare tid år.än sex

andra författningarI finns särskilda föreskrifter skyldighet attom
bevara räkenskaper m.m.

Domstols skyldighet lämna uppgifteratt

25 § allmän förvaltningsdomstolEn skall i den omfattning som
Riksskatteverket bestämmer lämna uppgifter till verket beslut iom
mål enligt lagen 1998:000 självdeklaration och kontrolluppgif-om
ter.

Ytterligare verkställighetsföreskrifter

26 § Riksskatteverket skall meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet lagen 1998:000 självdeklarationav om
och kontrolluppgifter.

förordningDenna träder i kraft den juli1 då bestämmelser-1999
i förordningen självdeklaration1990:327 och kontrollupp-na om

gifter upphör gälla. upphävda förordningenDen gäller fortfaran-att
de för 1999 och tidigare års taxeringar.
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Särskilt yttrande experternaav

Cecilia och Kerstin NyquistGunne

Sammanfattning

Skattekontrollutredningen har i detta slutbetänkande bl.a. gjort en
vilket förändringartotal LSK, lett till det gälleröversyn närstoraav

regleringen kring självdeklarationer och kontrolluppgifter. Vissa av
utredningens förslag medför fördelar för såväl de skattskyldiga som
skattemyndighetema.

förslagen alla fysiskaVi mycket positiva till och juridiskaär0 att
skall lämna deklarationen dag, den 2 maj,senastpersoner samma

och alla fysiska de har inkomst närings-ävenatt personer, som av
somverksamhet, skall få förtryckt deklaration sätten samma

förenklade.dagens

omfattandeUtredningen föreslår mycket skyldighet lämnaattO en
kontrolluppgifter. Vi därför den föreslagna möjlighetenattanser nya

i visst fall få denna skyldighet prövad domstol viktig, bl.a.äratt av
för rättssäkerheten.

frågor uppfattningantal har vi emellertid utred-I änett en annan
ningen sådan styrka vi vill redovisa vår inställning i särskiltatt ettav
yttrande. i korthet.De är

Vi skattetillägg inte bör kunna påföras den inteattanser som
självdeklaration.har skrivit under och lämnat en

kraftigt höjda avgifter försenade självdek-2. Vi påmotsätter oss
larationer; bör de skattskyldiga skyddas konventionenannars av
för mänskliga rättigheter.
Tidsfristen för lämna kontrolluppgift senareläggas frånmåsteatt

januari till februari.31 15
Förseningsavgift kr för uppgiftslämnare lämnat4. på 500 som en
försenad kontrolluppgift orimligt straff leder tillär säm-ett som

kontrolluppgifter.re
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Flytta kontrolluppgittsskyldigheten från fondbolaget till förval-
vid förvaltarregistrerade fondandelar; främjardet konkur-taren

rensen.
Orimligt med dubbelt uppgiftslämnande beträffande utlandsbe-
talningar för juridiska personer.
Utländska skatteregistemummer går inte i svenska bankers
datasystem.
Kontroll generella tredjemansförelägganden, dvs. skyl-genom
dighet lämna uppgift bör inte införas.att om annan,
Möjligheten till undantag från föreläggande bör utvidgas jämfört
med i dag.

föreslagna10. Den till domstolsprövning beträffande kontroll-rätten
uppgiftsskyldighetens omfattning bra det krävs ytterliga-är men

ändringar.re
skattemyndighetemal Förslaget möjlighet i princip regi-att attge

vilka uppgifter helst i skatteregistret dessastrera som om grun-
das generella förelägganden och tredjemansrevisioner anser
vi oacceptabelt.vara

12. En schablon för fönnögenhetsvärden bilar innebär orättvistett
och onödigt förslag.

omfattande ändringarna kan13. De omöjligt införas samtidigt som
dataomläggningama år 2000.

Skattetillägg

Utredningen har föreslagit den inte har något ändra elleratt attsom
tillägga den förtryckta deklarationen inte skall behöva skicka
någon deklaration han helt enkelt inte deklarationsskyldig.är-

Utredningen föreslår det skall bli påföramöjligt skatte-att att
tillägg skattskyldig inte lämnat självdeklarationnågonäven om en

den anledningen han ansåg de förtryckta uppgifternaatt attav var
korrekta. Vi det inte förenligt med rimliga kravär rätts-attanser
säkerhet påföra straffavgift för den inte lämnat någonatt en som
deklaration alls.

Vi har i vårt särskilda yttrande i delbetänkandet Artikel i6 Euro-
pakonventionen och skatteutredningen SOU hävdat1996:116 att
de svenska skattetilläggen bl.a. bestraffandeså de börär natur attav
omfattas artikel 6 i Europeiska konventionen angående skydd förav
de mänskliga rättigheterna och grundläggande frihetema. Vårt ställ-
ningstagande stöds mängd remissinstanser. harDettungaav en ny-
ligen också fått stöd i dom från Kammarrätten i Göteborg målen
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bestämmelsen imedanalogtdär domstolen1997-12-29716-1995,
ändringfannbrottsbalkeninförandelagen§5 att reg-en avavom

påförtsskattetilläggtillämpasskattetillägg kundelema somom
årstaxeringslagen avseende 1989gamlareglerna i denenligt taxe-

Även påföljdskall behandlasskattetilläggenvisardettaring. att som
för brott.ett

grund denskattetillägg påförslaget påförakritiska tillVi är att av
skattskyldige självdeninnebärpassivitet ochskattskyldiges attsom

sin oskuld.bevisamåste
påminnelseSkattemyndighetenskickarnuvarandeMed utsystem

inte in-deklaration till denkomma medföreläggandeoch att som
inteförslag kommer dettaMed utredningensmed sådan.kommit att

deklara-föreliggerinte detSkattemyndigheteneñersomske vet om
till-exempelvisdenbetydereller inte. Det görtionsplikt ettatt som

inkomster måstefinns ytterligaredetsin deklarationlägg till attom
in,deklarationen harskaffa bevis försig ochgardera gettsatt annars

kommit bort.skulle hadeklarationenskattetilläggpåförs han om
ochdeklarationenskattskyldige undertecknardendag krävsI att

skyldigdenViskattemyndigheten.den till ärskickar tror att som
försö-utsträckningbetydligtdeklaration iunderteckna sin störreatt

medvetenskriver ochsig i vad hanker är ansvaretsättaatt om
förhålla sigdär kanfelaktigheter. Medför eventuella systemett man

i ställetoch dettrubbasansvarskänslanhelt passiv vi atttror att av
Skattemyndigheten visar sig haöverraskningobehagligblir nären

deklarationen,förtrycktaframgått denuppgifter deandra än avsom
påförs.skattetilläggvilket gör att

normalt inteSkattemyndighetenenligt gällande reglerVidare får
medvidta rättelsemyndigheten hade kunnatskattetilläggpåföra om

den novemberinkommit 30kontrolluppgifthjälp senastsomav
förarbetsuttalanden prop.enligtregeltaxeringsåret. En som

föri riskenutgångspunkthade sin137-1381984/85:180, att atts.
i dessaupptäckt obetydligskulle undgåuppgiftenden oriktiga var

fall.
och vad åter-regel bortutredningen dennaföreslårNu tasatt som

medskall nedskattetilläggetregelden sättasstår sägerär attsom
tillgängligtmed stödkunnatuppgiften hadehälften rättas avom

skattetilläggförslag kommerutredningenskontrollmaterial. Med
skattemyndig-skattskyldigpåföras passivsåledes ävenatt omen

heltmeninguppgiften. enligt vården Dettaheten har ärrätta oaccep-
tabelt.

effektavskräckandeskattetillägget helt klart harEftersom en -
meningoch enligt vårockså framhållerutredningen ärsåsom att-
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betrakta straff, skulle det bli fråga bestraffa otjänligaett attsom om
försök. Någon möjlighet undgå upptäckt finns knappast.att

När alla uppgifter finnsnästan med på deklarationen blir det
dessutom allt svårare för de skattskyldiga kontrollera allaatt att upp-
gifter har kommit med.

föreslårVi skattetillägg inte skall få påföras deklarationatt när
inte har lämnats in. det fallFör uppgift hade kunnat medrättasen
stöd kontrolluppgiñ skall skattetillägg inte heller få påföras ävenav

deklaration har lämnats in med oriktig uppgift.om

F örseningsavgift på grund försenad självdeklarationav

Utredningen föreslår kraftiga höjningar de förseningsavgifterav som
påförs grund den skattskyldige inte har lämnat självdek-attav
laration i tid. Högsta belopp föreslås bli 18 000 kronor för aktiebolag
och ekonomiska föreningar och 6 kronor000 för övriga skattskyl-
diga. Enligt gällande regler högsta förseningsavgiften förär aktiebo-
lag kronor4 000 och för andra skattskyldiga 2 kronor.000

Utredningen har i delbetänkandet Artikel 6 i Europakonventionen
och skatteutredningen SOU 1996:116 behandlat frågan bl.a.om
förseningsavgiftema bör omfattas artikel i6 Europeiska konven-av
tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläg-
gande frihetema.

det betänkandetI delade vi utredningens uppfattning förse-att
ningsavgiftema inte omfattades skyddet i artikel dvs. rättenav
bl.a. till advokat, tolk och möjlighet till muntlig förhandling och rätt

tiga. Vår uppfattning byggde på den nivå förseningsavgif-att som
hittills legat på.tema

Med den kraftiga höjning förseningsavgiftema före-av som nu
slås vi risken avgifterna blir så högaär deatt gårstor att att ut-anser

vad kanöver någon form ersättning för ad-motsvarasom anses av
ministrativa merkostnader förorsakats den oriktigt lämnadesom av

Äruppgiften. avgifter så ingripande de avskräckandeärnatur attav
och bestraffande skall den enskilde i sådant fall omfattas skyddetav
i artikel Vi de föreslagna förseningsavgiftema har nåttattanser
den där skyddet enligt artikelgräns 6 träder in.

Avgifterna bör därför inte påföras i andra fall då den skatt-än
skyldige kan tillförsäkras skydd i enlighet med artikel såKanett
inte ske föreslår vi avgifterna inte höjs.att
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kontrolluppgiftTidpunkt för lämnande av

för lämnade kon-nuvarande tidpunktföreslårUtredningen att av
skall behållas.januari taxeringsåret, Dettatrolluppgift, den 31 trots

alltför snålt tilltagen.framfört fristenuppgiftslämnama har ärattatt
ändringsig föreslå någonhar inte kunnaUtredningen trotsansetts
mängd kon-denfrån uppgiftslämnarhållupplysningar storaattom

lämna redan i daguppgiftslämnare måstetrolluppgifter vissasom -
mångdubblas leder tillföreslagit skallutredningen haroch attsom -

uppgiftertill januari.inte hinner lämnas den 31 Deuppgifterna som
fall hinna kontrolleraskommer i intemåste lämnas då attvart or-

slarv. i sin lederuppgiftslämnama tvingas till Detdentligt, turutan
såväl uppgifts-onödigt merarbetetill felaktigheter kräver ett avsom

för ekonomiskaoch ökad riskskattemyndigheterlämnare ensom
för de skattskyldiga.förluster

deklarationstidpunkten sedan årkanDäremot ettnoteras att par
februari till den maj undersenarelagts från den 2tillbaka har 15

skall hinnaför skatteförvaltningentaxeringsåret, Detta göraatt er-
deklarationsblan-och fram de förtrycktadatakömingarforderliga ta

lämnatsfristen för uppgiftslämnama alltsåSamtidigt harkettema.
harskall lämnas årligenantalet uppgifteroförändrad atttrots som

taxeringlämnades för årsde uppgifter 1998utökats. Vad gäller som
uppgiftslämnama på dentidspressad situation förmycketrådde en

införts skyldighetberodde detmarknaden.finansiella Detta att en
för mark-vid årsskiftetuppgift marknadskursenlämnaatt om

vidAntalet helgfria dagarräntebärande värdepapper.nadsnoterade
skulle hinna levereragjorde institutenårsskiftet 1997/98 att om

fram-Stockholms fondbörs kundei tid, krävdesdessa uppgifter att
januarimarknadskurser redan till den 2 1998. Dessaställa listor

frågajanuari. blir alltsåklara i mitten på Detbrukar normalt omvara
mängdertidsmarginaler för de mycketutomordentligt snäva stora av

skall levereras.uppgifter som
varje senareläggningsammanhangvill i dettaVi ärpoängtera att

kunna senareläggasdärför tidpunkten börbetydelse. Vi attanserav
skall behöva inverkaveckor detta detåtminstone två utan att men--

deklaratio-i tid förtryckaskattemyndighetens möjlighetligt att
därutöver behöverenda ändringtill i mitten april. Den somnema

senareläggas iför fyllnadsinbetalning måstedatum mot-göras är att
svarande mån.
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Avgift på försenade kontrolluppgifter

Utredningen föreslår förseningsavgift på kr för500 varje kon-en
trolluppgift kommer in för Anstånd med lämna kon-sent. attsom
trolluppgift föreslås endast kunna medges till 20 februari.

Det nuvarande förseningsavgifter, har enligtsystemet, utan även
Riksskatteverket fungerat tillfredsställande. Det har förekommit ca
22 000 påminnelser årligen till arbetsgivare för vilka kontrollupp-
gifter saknats. Det bara 0,05 det totalaär antalet kon-procentca av
trolluppgifter övriga uppgifter kommer ändå. Den vill fus-som-
ka lämnar troligen ingen eller felaktig kontrolluppgift oavsetten- -
förseningsavgifter. Risken med införa förseningsavgifteratt är att
kontrolluppgiftema får lägre kvalitet och betydligt fler ändrings-att
uppgifter lämnas in. Förslaget till förseningsavgifter kommer av

uppgiftslämnama uppfattas obegripligmerparten reak-attav som en
tion från statsmakten med tanke på det arbete och de kostnader som
i dag läggs lämna så korrekta kontrolluppgifter möjligt.att som

Dessutom har förslaget utformning oförenlig medärgetts en som
dagens rutiner för kontrolluppgifter avseende kapitalin-rättaatt
komster. Alla banker skulle varje år kommastörre drabbas denatt av
föreslagna maximala totala förseningsavgiften på 25 000 kr. Alla de

instituten har nämligen tusentalsstörre efter den 31rättasposter som
januari varje år och många dessa sker efter den februari.20 Omav
varje rättelse uppgift inte tidigare lämnats ochav som ses som en ny
alltså för inkommen kontrolluppgift blir det alltså försenings-sent
avgift på alla sådana rättelser efter den februari20 och mellanäven
31 januari och 20 februari för den inte fått anstånd lämnaattsom
uppgiften. Om ränteinkomst har påförts fel kund måstet.ex. en en
bank uppgiften för tvâ Rättningen förrätta för vil-personer. person
ken inte tidigare påförts kommerräntan troligen leda till för-att
seningsavgift med 500 kr. Möjligen utredningen bankenattanser om
redan lämnat uppgift lägre räntebelopp för denna kund såettom
skall det rättelse redan lämnad uppgift, medananses som av en om

tidigare inte skulle haränta alls för den kunden detblirrapporterats
förseningsavgift. Det blir alltså tillfallighetema avgörrena som om
banken, bara efter förse Skattemyndigheten med såsträvar attsom
riktiga uppgifter möjligt, skall ha begått fel skallettsom anses som
föranleda straffavgift.

Det kan vidare ifrågasättas inte avgift på kr500 styckom en per
för de första femtio rättelsema högså avgift den skallär atten om-
fattas skyddet enligt artikel i6 Konventionen för de mänskligaav
rättigheterna. kanDet nämligen knappast kosta Skattemyndigheten
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kost-oftastställetiinnebärDetuppgiftkr rättas.500 ensomper
ochdatamediumpåfå rättelsermyndighetenförnadsbesparing att

ellerskickasskalldessainnan attdeklarationema utkunna rättaatt
sändstaxeringenslutligadenuppgiften ut.innantaxeringenrätta om

be-falli mångakaraktärtill sinsåledesFörseningsavgiften är renen
straffning.

denpåföraskunnaintehuvudFörseningsavgift bör tagetöver om
kontrolluppgiftlämnaförelagtsförst harinteuppgiftsskyldige att

ordning, så-sådanföreläggandet. Omefterkommitharoch inte en
uppgiftslämnare,ineffektivanför,utredningen mot nyaansessom

föreläggande möjligen övervä-föregåendeförseningsavgiftkan utan
skatte-registrerade hosfinnsinteuppgiftslämnareför ännusomgas

myndigheten.

fondandelarörvaltarregistreringF av

förslagfram något närläggasig kunnahar inteUtredningen ansett
förvaltar-reavinsterförkontrolluppgiftsskyldighetendet gäller

kontrolluppgifts-fondbolagetdagfondandelar. Iregistrerade är
förvaltarregistre-fondandelama ärreavinsterförskyldigt näräven

kapi-egenskapibankegentligedenhållsrade, dvs. ägarens avav
ifondbolagetmeddelaobenägendockbanktalförvaltare. En attär

och de-bankenikundervilkabankgrupp ärpersoner somannanen
sparbelopp.ras

prakti-iförvaltarregistreringtilldärmed lettharreglerDessa att
valfrihetminskadinnebäranvändas. Detkommitinte harken att en
förvaltasfonder deandraivill äni andelsägareför de somsparasom

leda tillkansinikund.han Dettadärbankgrupp turden ärinom
dyrareochochfondmarknaden sämrekonkurrens pro-sämre

fondspararna.fördukter
påtalattillfällenupprepadevidharFöreningFondbolagensBl.a.
flyttasskalluppgiftsskyldighetenoch begärtregeringendetta för att

vinstenskulleförvaltarevarjedvs. rapporteraförvaltaren, attöver
lämnafondbolagetochhos honomförvarasfondandelarför de som

hosdirektregistreradefondandelarde ärendastuppgift somom
fondbolaget.

lämnaförvaltarenfinns föri dagskyldighet attDen upp-som
i 31 §intagenochfondbolagettill ärandelsägarengifter somom

förbl.a.tillkommitharvärdepappersfonderstycket lagenfjärde om
fondan-allaförreavinstemaräknaskall kunnafondbolagen utatt

delsägare.
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För aktier gäller skyldighet för förvaltare till VPC infor-atten
till aktier. Tidigareär ägare gällde enligt aktie-mera om vem som

kontolagen motsvarande regel beträffande skuldförbindelser ochen
andra finansiella instrument. Under 1996 ändrades dock aktiekonto-
lagen så förvaltare de instrumenten inteatt automatiskt skulleav

till VPC. Nu föreslås i departementspromemoriarapporteras Dsen
1997:76 PM med förslag till lag kontoföring finansiella in-om av
strument denna skyldighet skall bortatt vad gäller utländskatas
centrala kontoförare. Skälet utländska förvaltareär grundatt av
bl.a. banksekretess i andra länder ofta inte får lämna uppgift slut-om
lig aktierna.ägare av

Vi därför förvaltarens rapportering slutligattanser ägareav av
fondandelar bör slopas. I fall bör kontrolluppgiftsreglernavart änd-

så de inte beroendeatt är rapportering från förvaltare till fond-ras av
bolag. För sådan ändring behöver inte den näringsrättsliga änd-en
ringen vad gäller förvaltarregistrerade aktier avvaktas, endastutan
LSK ändras så förvaltaren och inte fondbolaget skallatt lämna kon-
trolluppgift avseende reavinst/reaförlust.

Uppgift utlandsbetalningar för juridiskaävenom personer

Utredningen föreslår banker m.fl. skall lämna kontrolluppgiftatt till
Skattemyndigheten avseende betalningar till och från utlandet även
för juridiska dagI lämnas sådana uppgifter endast förpersoner.

Ökningenfysiska och dödsbon. uppskattas bli från 50 000personer
till 2 miljoner uppgifter år.per

Till Riksbanken lämnas uppgift både fysiska och juridiskaom
betalningar.personers

Det alltså frågaär synnerligen omfattande uppgiftslämna-ettom
nde. Vi det starkt kan ifrågasättas Skattemyndighetenatt be-anser att
höver alla dessa uppgifter. Det skulle betydligt rationelltvara mera

behålla dagens ordning där Skattemyndighetenatt kan förelägga en
betalningsförmedlare lämna uppgift dessa betalningar.att om

Vidare det oacceptabelt kräveräratt enskil-att statenanser att
da företag skall lämna uppgift betalning till två statligaom samma
myndigheter. Detta för de olika myndigheterna kan vilja haatt något
avvikande uppgifter från tid till Enligt vår mening det rim-ärannan.
ligt bär kostnaden myndigheteratt staten vill ändra kraven förattav
uppgiftslämnandet. endaDet godtagbara alla dessa uppgifterom
måste lämnas uppgifterna lämnas till Riksskatteverketattsynes vara
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omfattning Riksbanken önskar, lämnarsedan, i den upp-somsom
vidare till Riksbanken.gifter

Utländska skatteregisternummer

rappoiteringsskyldigheten vad gäller lönUtredningen föreslår att
tilltill bosatta i utlandet skall utvidgasoch ävenränta attpersoner

utländska skatteregistemumret.omfatta det
tidigare begäran i denna fråga vidRiksskatteverkets utsattes re-

kritik. för till sig kritikenmissbehandlingen för stark I stället taatt
kontrolluppgiftslämnandet skall öka.föreslår utredningen att

tidigare kritiken förslaget vad gäller skatteregistemum-Den mot
full kraft. Eftersom, såvitt vi känner till, Sverigekvarstår medmer

länder skatteregistemum-inte avtalat med andra utbyteännu om av
införa skyldighetfinns det inte något legitimt skäl attatt enmer

rimligtsamla och lagra skatteregisternummer. kan intein Det vara
i dessamotiveringen Sverige skall pådrivandemed attatt, vara

kontrollfrågor, skattemyndighetema skall förses med mängder av
bra ha i förhandlingssituation. Viuppgifter kan attsom vara en

träffats med andra länder och reelltförst avtal harnär ettattanser
skyldighet kom-utbyte uppgiftema kan ske, bör sådan kunnaenav

fråga. Vi risken uppgiftsinsamlandet i så-i är stor att etttror attma
avtal träffats uppfattas mycket integritets-dant läge innan som- -

kränkande.
problem med hanteraVidare finns det beaktansvärda tekniska att

utländska skatteregisternummer.
i hög gradBankers och värdepappersbolags datasystem är upp-

byggda kring de svenska för in-Detta att t.ex. pengarpersonnumren.
hindra personnummerskall betalas till fel kund. För att ettte ut att

med uppbyggnaden de svenskainte stämmer personnumrensom av
vid felaktiga inmatningar, har institutenkommer i systemen, t.ex.

kontrollfunktioner ochbyggt rad Detspärrar. stoppar nummeren
månadsangivelsen ellerför fysiska visar för12änpersoner som mer

födelsedag. Vidaredagar för angivelsen31än stoppasav num-mer
siffran i bygger de före-där den sista personnumret,mer som

siffrorna, fel.gående är
utländskai sådant inAtt ett system mata personnummer som

kanske både siffror och bokstäver de finska eller harhar som som
siffror franska helt enkelt inte möjligt.betydligt fler desom är

instituten heltkunna hantera utländska kunder måsteFör att en-
kelt boka kunderna på fiktiva accepteraspersonnummer som av
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institutets datasystem. Hittills har kontrolluppgiftereget räntaom
kunnat till Skattemyndigheten med dessarapporteras nummer som
identifikationsuppgift.

När det väl har skett samordning mellan EU-ländema vad gäl-en
ler det givetvis nödvändigtär svenska insti-ävenattpersonnummer

lägger då tilltut och intesystemen, annatett systemom men en
mängd olika. Fram till dess det orimligt kräva institutenär att att
skall lägga ned oerhörda på systemutveckling kanskesummor som
innebär måste spel de kontrollstationersätta finnsatt iman ur som
de befintliga systemen.

Generella trealjemansförelägganden

Utredningen föreslår flertalet nuvarande specificeradeattnu av reg-
ler vad gäller lämnande kontrolluppgift efter föreläggande, ersättsav

generell regel. Det föreslås också denna generella regelattav en
skall få innevarandeäven beskattningsår.avse

föreslagnaDe reglerna för tredjemansförelägganden helt otill-är
fredsställande. den praktiskaI tillämpningen har vi kunnat konsta-

det från skattemyndigheter i olika delartera landetatt kommitav
förelägganden visar det finns betydande osäkerhet hurattsom en om
nuvarande regelverk skall tillämpas. föreläggandenDe lämnatssom
har i alltför många fall varit direkt felaktiga eller ofullständiga i för-
hållande till vad krävs enligt dagens regler. i detta lägeAtt slo-som

de regler begränsar skattemyndighetens inhämtarätt attpa som upp-
gifter och det fullständigt fritt begäragöra vad helst kanatt som som

ha betydelse för taxeringen, enligt vår mening fel gå.är väganses att
Utredningen föreslår reglerna kontrolluppgift efter före-att om

läggande skall utformas efter tredjemansrevi-mönstersamma som
sion. Detta dock enligt vår mening felaktigär gå. Viväg atten anser

inte bör ha generella kontrollåtgärder,att sig det skerman vare
revision eller föreläggande.genom

Vi dessutom kontroll inte bör få ske under löpande be-attanser
skattningsår.

I samband med tredjemansrevision med tredjemans-att ersattes
förelägganden infördes möjlighet för den förelagde välja mel-atten
lan lämna uppgifterna och låta Skattemyndighetenatt självut att
eftersöka de aktuella handlingarna. Den möjligheten bort närtogs
tredjemansrevisionen återinfördes.

Utredningen förutsätter skattemyndigheten i dessa fall väljeratt
kontrollform den förelagde invändningar.gören annan om
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kan inte rimligt endast skattemyndighetema skallDet haattvara
möjlighet välja kontrollform i dessa fall. enskilde,Den mås-att som

uppgifterlämna i egenskap tredje kan komma tvingaste attav man,
utföra betydande arbetsinsatser medför kostnader. denOmstorasom
föreslagna utvidgningen föreläggandeinstitutet införs, attav anser
den för kontrollen åtminstone fåbör i stället väljautsätts rätt attsom
revision.

Undantag från föreläggande

Möjligheten få frånundantag skyldigheten lämna uppgiftatt att ut en
efter föreläggande bör utvidgas.ett

regler och de föreslagna hänvisarDagens till taxeringslagens be-
stämmelser i samband med revision. innebär alltför knapp-De en
händig möjlighet slippa lämna uppgifter. Enligt vår meningatt ut
bör i bedömningen ingå bl.a. lämpligheten nödvändighetenoch av

föreläggande.ett
detta sammanhang bör den enskildesI integritet skyddas. börDet

därför införas möjlighet för den tredje vilken uppgifteren man om
skall lämnas åtminstone få föra talan beslut inteut, att attmot om
medge undantag. mål kammarrätt bl.a.I målprövatsett som av nr
1380-1997 vid i StockholmKammarrätten har den enskilde inte

någon saken berör. måste minimi-Detansetts ettvara som vara
krav den enskilde kunnaskall känna det beslutäratt att ett som
berör honom inteoch något skall helt hans hu-göras översom upp
vud. bör därför införas talerätt vid förDet domstol den skattskyl-en
dige föremål för kontroll både vid tredjemansföreläggan-ärsom -
den vidoch revision.

Besked kontrolluppgzftsskyldighetens10. omfattningom

inledningsvisSom anförts förslaget presumtiv uppgiftsläm-är att en
skall kunna få besked kontrolluppgiñsskyldighetens omfatt-nare om

ning välkommet. motiven till detta har varitEtt möjlighetenattav
enligt § i den upphävda44 uppbördslagen få1953:272 attnumera
besked skyldighet innehålla preliminärskatt har utgått i ochattom
med motsvarande regel inte har tagits i skattebetalnings-att en
lagen.

har inte ingåttDet i utredningens uppdrag reglerna påöveratt se
uppbördssidan. detta sammanhang vill vi lagstiftarenI ändå göra
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uppmärksam det inte tillräckligt med möjlighet få be-äratt atten
sked skyldighet föreligger lämna kontrolluppgift, detatt utan attom
fortfarande finns påtagligt behov få förhandsbeskedkunnaett attav

skyldighet innehålla preliminärskatt. Vidare finns detatt ettom
minst lika behov kunna få besked skyldighetenstort att attav om
erlägga socialavgifter. fanns iDen regeln tidigare lagen22 §a
1984:668 uppbörd socialavgifter. Vi således ävenattom av anser
motsvarigheten till dessa båda regler bör återinföras.

11. ADB-registrering kontrolluppgifterav

Utredningen föreslår den nuvarande bestämmelsen i § punkten7att
i skatteregisterlagen12 utvidgas till omfatta uppgifterävenatt som

skall lämnas efter föreläggande och namngivnasom avser per-
Enligt gällande regler f°ar endast uppgifter inhämtats utansoner. som

föreläggande s.k. obligatoriska kontrolluppgifter registreras. Vi-- -
dare föreslår utredningen utvidgning uppgiftsregistreringen vidav
tredjemansrevision.

Med utredningens förslag sker kraftig utvidgning vilkaen av
uppgifter får registreras i skatteregistret. Eftersom skatteförvalt-som
ningen helt bestämmer vilka uppgifter vill tasom man genom
föreläggande enligt kap.14 6 § i LSK och sedan kan registreranya
dessa uppgifter i skatteregistret några helst begränsningarutan som
till uppgiftemas innebär utredningens förslag myndigheternaart att
kan registrera i princip vad helst i skatteregistret. Likaså skall,som
med utredningens förslag uppgifter från reviderade handlingar kunna
registreras inskränkningar. vi heltDettautan oaccepta-anser vara
belt. Med den uppbyggnad skatteregisterlagen har i dag det endastär
vissa konkreta uppgifter får registret. det hu-För övertas attsom
vud skall tala rättssäkerhet det här områdetpå måstetaget att om
det bibehållas.systemet

12. F örmögenhetsvärden på bilar

Utredningen föreslår uppgift de skattskyldigas bilinnehavatt om
skall inhämtas från Bilregistret. schablonmässigt värdeEtt beräknat
med ledning nybilspriset och viss årlig nedskrivning skall sedanav
kunna förtryckas på deklarationema.

Utredningen går inte rad problem det gäller be-när atten
detta värde. schablonvärde tillkommerEtt på detstämma sättsom
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utredningen föreslår kommer inte beakta vilken utrustningattsom
bilarna har, i vilket skick de eller hur långt de har gått.är

kan inte skriva ned bilsMan värde schablonmässigt. Förutomen
vad det så bilar håller olikasitt värde bra. Enär attsom anges ovan
Fiat sjunker fortare i värde Volvo.änt.ex. en

exempel illustrerar.Ett Kalle och Pelle köpte samtidigt varsin
förAudi 2.0 kronor. Kalle norrnalförare100, Avant 210 000 ochär

kör mil/år, Pelle kör i tjänsten1 000 och hinner med mil/år.5 000
Efter fem år har Kalle kört 000 mil och Pelle mil.5 25 000 Bägge
bilarna fortfarande brukbara Kalles nonnalkörda bil värdär ärmen

100 000 kronor vid försäljning till bilhandlare, medan Pellesca en
inte värd kronor.60 000 denna skillnad föreslåsTrotsär änmer ca
alltså de båda skall värde i fönnögenhetsredovis-att ta upp samma
ningen, nämligen 73 000 kronor.

Schablonbehandlingen innebär alltså de behöver köraatt som
mycket missgynnas. starka inslagetDet schablon i reglerna skap-av

dessutom känsla rättslöshet.ar en av
Vi därför nuvarande ordning där den skattskyldige självattanser

fordonets värde bör behållas. framstår förslagetDessutomuppger
minst överloppsgäming bakgrund uttalandensagt motsom en av
från skatteministems sida förmögenhetsskatten sikt börattom
slopas.

13. för ikraftträdande denDatum 1 juli 1999

omöjlighetDet tänka sig de omfattandemånga änd-är att atten av
ringar föreslås skall kunna träda i kraft den juli efter-1 1999,som

skulledet kräva händelser under hela inkomståret 1999, dvs.attsom
fr.o.m. den januari i vissa falll 1999, skulle träffas deav nya reg-
lema.

bakgrund alla deMot problem med datorer kommer attav som
uppkomma vid ingången år 2000 det otänkbart deär närmasteattav
åren införa regler kräver kontrolluppgifter skall lämnas iattsom

omfattning i dag.större än
problem uppmärksammatsDe chefen för Riksförsäk-som av

ringsverket med ställa datasystemen till 2000-talet gäller iatt om
högsta grad för de finansiella instituten och många andra uppgifts-
lämnare. Arbetet med de omfattande ändringar systemenav som
skulle krävas för börja lämna de uppgifterna kan inte på-att nya
börjas förrän efter utgången år 2000.av
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Vi därför endast de förslag leder till förenklingarattanser som
för uppgiftslämnama kan införas till eller1999 2000. Tidigast
fr.0.m. år kan underlag för omfattande förändringar2002 börjamera
samlas för lämnas till års taxering.2003att
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Exemplen fysiskaavser personer

Får förtryckt Får underrättelse Får besked om
deklarations- taxeringsbe- avstämningom av
blankett slut och besked skattekonto

slutlig skattom
LSK NLSK LSK NLSK

inkomstIngen NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
tjänst; kapi-av

talinkomst un-
der kr,100
skatteavdrag

Inkomst NEJ NEJ iJA JA JAav
tjänst under två en
deklplgräns, handl handl
skatteavdrag;
inkomst ka-av
pital med skat-
teavdrag

Inkomst BeskedNEJ NEJ Besked JAav
tjänst under
deklplgräns
med skatteav-
drag; inkomst

kapitalav un-
der kr,lO0
skatteavdrag

Inkomst NEJ NEJ JA JA i JAav
tjänst under två en
deklplgräns handl handl
med skatteav-
drag; inkomst

kapital medav
skatteavdrag

Inkomst JA Besked BeskedJA JAöver
deklplgränsen i
tjänst/kapital,
SKM ändrar
inte

Även Även JA
SKM ändrar tax tax

beslutbeslut

Inkomst NEJ JA Besked Besked JAnä-av
ringsverksam-
het, SKM änd-

Även Ävendeklinte JArar
tax tax

SKM ändrar beslut beslut
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Socialdepartementet
hela livetTänder

för vuxentandvård.2ersättningssystemnytt-
Marknadsföring alkoholdryckerAlkoholreklam. ochav

Systembolagetsprodukturval.8

Finansdepartementet
Omstruktureringarochbeskattning.l
Översyn rörelse-ochtillsynsreglerför kollektivaav
försäkringar.7
Integritet Effektivitet Skattebrott.9H
Självdeklarationoch kontrolluppgifter

förenkladeförfaranden.12-
Utbildningsdepartementet
Campusför konst10
Friståendeutbildningarmedstatligtillsyn
inom olika områden.1 l

Arbetsmarknadsdepartementet
Välfárdensgenusansikte.3

alltid Nivå- ochorganisationsspecifikaMän passar
medexempelfrån handeln.4processer

Vårt ekonomiska ochliv kön. Kärlek,som resurser
maktdiskurser.5
Ty makten din detrationellaMytenär om
arbetslivetochdetjämställdaSverige.6
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