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Sammanfattning

ku-reglernagenomföravarit översynhar omuppdrag attVårt aven
utdel-vidkällskatt utdefinitiv tasKupongskatt ärpongskatt. somen

tillvärdepappersfondersvenskaiandelarochaktiersvenskapåning
skatt-begränsatSverigehemmahörande iellerbosattaintedem ärsom

Reglernabruttoutdelningen.på30Skattesatsen är procentskyldiga.
1970:624,kupongskattelagenihandförstaiåterfinnskupongskattom

KupF.249,1971kupongskatteförordningenochKupL
be-moderntskapavarithar ettarbetevårt attförUtgångspunkten

samord-möjligtutsträckning äri såskattningsförfarande stor somsom
till ärutdelningvidgällerförfarande sompersonermed detnat som

Viskattskyldiga.obegränsatSverigeihemmahörandeellerbosatta
iutdelningkontrollfrågor,problem rörbeaktatsärskilthar även som

skatteflykt.ochänannat pengar
modemiseringenvidingåttslutligenhar attuppdrag även avvårtI

de reglerlageni deninarbetningunderlättakupongskattelagen aven
departementspromemorian Be-iföreslogsroyaltypåkällskatt somom

1988:62.Sverige Dsfrånroyaltyskattning av
följande.huvudsakiinnebärförslagVåra

bestämmelsernamateriellaDe

till begränsatutdelningpåskattbestämmelsernamateriellaDe om
försdeföreslårVikvar. attdirektivenligt våraskallskattskyldiga vara
ku-beteckningenålderdomligadenföreslåsSamtidigtlag. atttill en ny

utdel-särskildbenämnasi ställetskallSkattenpongskatt utrnönstras.
ningsskatt.

beskattningsförfarandemoderntEtt

betalningochredovisninginnehållande,vidförfarandetföreslårVi att
gällerförfarandedetmedsamordnasutdelningsskattsärskild somav
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vid utdelning till obegränsat skattskyldiga. Förfarandet regleras i skat-
tebetalningslagen l997:483, SBL.

Liksom tidigare skall central värdepappersförvarare eller, i före-
kommande fall, förvaltare skyldig skatteavdraggöra vidatt utdel-vara
ning från avstämningsbolag. Likaså skall skyldigheten skatte-göraatt
avdrag vid utdelning från aktiebolagarmat avstämningsbolagän iäven
fortsättningen ligga på det utdelande bolaget. Vid utdelning på andel i
värdepappersfonder föreslår vi emellertid för skatteav-att ansvaret att
drag flyttas frångörs förvaringsinstitutet till det fondbolag utövarsom

värdepappersfonds fondverksarnhet elleren i de fall andelarna för-är
valtarregistrerade till förvaltaren.

Skyldigheten skatteavdraggöraatt för särskild utdelningsskatt m.m.
skall enligt förslaget ligga endast på sådana förvaltare svenskaärsom
skattesubjekt. innebärDet utbetalningnäratt sker till utländsk för-en
valtare skall denna skyldighet ligga på central värdepappersförvarare
vid utdelning från avstämningsbolag och på fondbolaget vid utdelning
från värdepappersfonder. En registrerad utländsk filial har medgi-som
vande eller tillstånd förvaltareatt likställs i detta hänseendevara med
svenska förvaltare.

Enligt skattebetalningslagen det denär betalar utdelningutsom en
skyldigär skatteavdrag.göraattsom För det inte skallatt uppstå någon

tvekan det deär nämnda skallom betala utdelningnu som utanses en
föreslår vi det reglerasatt särskilt.

Även i fortsättningen bör för skatteavdragansvaret att pågörs ett
korrekt ligga på densätt skyldigär skatteavdraget.att göra Skatte-som
betalningslagen regler betalningsansvar innebär denom inteatt som
gjort skatteavdrag på korrekt kommerett sätt kunnaatt ansvariggöras
för betalning den särskilda utdelningsskatt belöperav på utdel-som en
ning. Detta skall kombineras medansvar denregressrätt utdel-moten
ningsberättigade.

Den skyldigär skatteavdragatt göra skallsom skyldigäven attvara
redovisa och betala in innehållen skatt till skattemyndigheten. Vi före-
slår redovisningatt den särskilda utdelningsskatten skallav ske i skat-
tedeklaration i den ordning enligt skattebetalningslagen gäller försom
redovisning preliminär skatt. Vi har dock valt längreav tidsfrist fören
redovisning och betalning den särskilda utdelningsskatten vadav än

normalt gäller enligt skattebetalningslagen.som I dagens harsystem
den gjort skatteavdrag för kupongskattsom normalt fyra månader på
sig innan innehållen skatt skall redovisas och betalas in. Vi föreslår att
redovisning innehållen särskild utdelningsskattav skall ske i den skat-
tedeklaration skall lämnas i den tredje månadensom efter den månad
då skatteavdraget skulle ha gjorts. Förslaget innebär tidsfristen innanatt
skatten skall redovisas och betalas in kommer variera beroendeatt på
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idagdels vilkengjorts,haskulleskatteavdragetmånadendels inär
skat-skall lämnaskatteavdragetgjortskulle hadenmånaden somsom
må-2,5knappttidsfristenkommer attkortastSomtedeklaration. vara

innehållnadenSamtidigtmånader.4längst nästannader och somsom
konto.skattemyndighetensin påden betalasskallredovisasskatten

till be-värdepappersfondelleravstämningsbolagfrånutdelningVid
kontroll-någonintedagföreligger iskattskyldigagränsat

lagen§kap. 27enligt 3motsvarande denuppgiftsskyldighet som
vidgällerLSKkontrolluppgifcerochsjälvdeklaration1990:325 om

centralskallstället vär-skattskyldiga. Iobegränsattillutdelningsådan
utdelnings-varjeuppgiftlämnaförvaltareellerdepappersförvarare om

redovisas.kupongskatteninnehållnadensamtidigtberättigad som
enligtavstämningsbolag äraktiebolagandrafrån änutdelningVid
utde-till detskyldigutdelningen attdenLSK emotkap. 28 § tar3 som

utdelningsberättigade.denuppgiftsärskildlämnabolagetlande om
utdelningsberättigade ärdenlämnasskalluppgift oavsettSärskild om

sändsuppgifternasärskildaskattskyldig. Debegränsatellerobegränsat
uppgifterdevidarebefordrarbeskattningsmyndighetentillsedan som

regio-deiskattemyndighetematillskattskyldigaobegränsatavsersom
skalldär dessa taxeras.ner

Viduppgift slopas.särskildlämnaskyldighetenföreslårVi attatt
obegränsattillavstämningsbolagaktiebolagfrån andra änutdelning

på sättkontrolluppgiñ lämnasställetiskattskyldiga skall somsamma
till be-utdelninggällerdetavstämningsbolag. Närfrånutdelningvid

skalluppgiñslämnande ersät-dagensföreslåsskattskyldiga attgränsat
tillutdelningsskattsärskilduppgiftlämnaskyldighetmed att omtas en

varjeförnormalt lämnasskalluppgiftSådanbeskattningsmyndigheten.
ochutdelningutbetaldstorlekenbl.a.ochutdelningsberättigad avavse

avstämnings-utdelning frånutdelningsskatt. Om ettsärskildinnehållen
institututländskttagitsvärdepappersfond har ettemotellerbolag aven

ställetiuppgiftendockf°arräkningutdelningsberättigades avsedenför
utländska institutet.det

alltiövrigt vä-ibestämmelser kommer attSkattebetalningslagens
gällerDetutdelningsskatten.särskildapå dentillämpligasentligt vara
skatt,betalninganstånd medbeskattningsbeslut,reglerna avbl.a. om
Såvittomprövning.ochskattetilläggförseningsavgift,ränteberäkning,
inne-deninbetalaochredovisainnehålla,skyldigdengäller attärsom

förinomskedettakommerutdelningsskatten attsärskilda ramenhållna
normaltdockutdelningsberättigade kommerdeskattekonto. Fördennes

utdelningsskattsärskildOmbehövainte upprättas.skattekontonågot
kommerbeloppför högtmedinnehållitsellerinnehållits ettfelaktigt
den föråterbetalningansökakunnautdelningsberättigade avattden om
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Återbetalningmycket inbetalda skatten. skall dock inte ske i de fall den
innehållna skatten behövs för betala vissa andra skatter.att

Beslut i frågor särskildrör utdelningsskatt fattas Skatte-som av
myndigheten i Gävle/Särskilda skattekontoret i Ludvika.

Direktnedsättning och hemvistkontroll

deI skatteavtal Sverige ingått med andra länder finnssom regelsom
bestämmelser utdelning härifrånatt endast får beskattasom i Sverige
efter viss angiven högsta skattesats. Om den utdelningsberättigadeen
har hemvist i land med vilket Sverigeett ingått skatteavtal och be-om
stämmelserna i avtalet tillämpligaär på utdelningen skall kupongskatt
därför betalas efter lägre skattesats 30än dagensIen procent. system
får den betalar utdelning beaktaut bestämmelsernasom i till-en ett
lämpligt skatteavtal skatteavdragetnär s.k. direktnedsättning.görs, Di-
rektnedsättning skall kunna ske fortsättningsvis.även

Om den betalar utdelning felaktigtut har gjortsom skatteavdragen
efter lägre 30än hanprocentsats är ansvarigen förprocent betalning av
den resterande skatten. För han skall kunnaatt freda sig från till-
kommande skattekrav fordras han kan visaatt han förlitat sigatt på ett
hemvistintyg eller likvärdig utredning den utdelningsberättigadesom
skatterättsliga hemvist. Detta innebär den betalaratt utdelning iutsom
praktiken antingen måste ha tillgång till sådan utredning eller, ut-om
betalningen till den utdelningsberättigade går någon hagenom annan,
försäkrat sig denne har det innanatt skatteavdrag efterom reduceraden
skattesats görs.

Sakutdelning

Skatteavdrag skall fortsättningsvisäven vid utdelninggöras i änannat
Ävensvensk valuta. vid sådan utdelning skall för skatteav-ansvaret att

drag med korrektgörs belopp liggaett på den skall skatteav-görasom
draget. Det utdelande bolaget skall lämna uppgift värdet den ut-om av
delade egendomen till utbetalaren.

Riksskatteverket skall anvisa värderingsmetoder för olika slags sa-
kutdelning. Om sådan Riksskatteverket anvisad metod haren följtsav
vid värderingen bör det bolaget uppgivna värdet endast undantagsvisav
kunna de fallIomprövas. omprövning ändå sker föreslås det utde-att
lande bolaget skall för felande skatt utbetalaren saknatansvara om an-
ledning ifrågasätta bolagetsatt uppgifter värdet.om
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förmö-vid inkomst- ochtillämpasvärderingsprinciper börSamma
utdelningsbe-vidskattskyldigaobegränsatförgenhetstaxeringen som

skattskyldiga.begränsatskattningen av
el-vederlagaktieägarnalåtaaktiebolagfrån utanErbjudande attett

s.k. in-stödmedbolagaktier iunderpris förvärva annattilller ett av
likställasutdelningsskattensärskildadengällersåvittskallköpsrätter

utdelning.med
bliravstämningsbolagfrånutdelningför ettTidpunkten när en
fördensammafortsättningeniskallförskattepliktig mottagaren vara

utdelning-nämligenskattskyldiga, närobegränsatsåväl begränsat som
lyftning.förtillgängligbliren

utdelningsskattsärskildbetalaskyldighetenKringgående attav

bulvan-s.k.denkupongskattelagen,iskatteflyktsregelnnuvarandeDen
innebärregelnskatteflyktsregel. Den attregeln, ersätts nyanyav en

utdelningdenbetalasskallutdelningsskatt mottarävensärskild somav
förhållandensådanaundervärdepappersfond attandel ielleraktiepå

delvisellervunnit helhaobehörigen skulleutdelningsberättigadeden
uppmärksammats.förhållandet inteskattsådanfrånbefrielse om

diplomaterUtländska m. m.

skyldighet be-frånundantagnam.fl. i dag attdiplomaterUtländska är
slopas.undantagföreslår dettaVikupongskatt.tala att

royaltybetalningarfrån SverigepåKällskatt

påkällskattviföreslårdirektivi våravadmedenlighetI ensom anges
benämnsKällskattenskattskyldiga.till begränsatbetalasroyalty som

nämnda departements-tidigarei denroyaltyskatt. Desärskild
till-inordnasroyaltypåkällskattreglernaföreslagnapromemorian om
lagiutdelningsskattsärskildbestämmelsernamed en nyomsammans

skatt-till begränsatroyaltyutdelning ochinkomstskattsärskildom
skyldiga.

inne-betalningochredovisninginnehållandevidFörfarandet av
förfa-med detväsentligtsamordnas i alltroyaltyskattsärskildhållen

utdelningsskatten.särskildadengälla förskallrande som
utdel-särskildabeträffande denföreslåsvadskillnadTill mot som

interoyaltyskattsärskilduppgift attnågonkommerningsskatten om
följdtillinte har gjortsskatteavdrag attfall någoti delämnasbehöva av
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bestämmelserna i skatteavtal tillämpligaett påär royaltyn. samtligaAv
royaltybetalningar från Sverige går den absoluta huvuddelen till motta-

i sådana länder vilka Sverigegentemot avtalat bortgare beskattnings-
tillrätten royalty.

Som royalty skall i den lagens mening sådan royaltynya anses som
i artikel 12 i OECD:s modellavtal. Den särskilda royaltyskattenavses

kommer således endast träffa ersättning Föratt upplåtelse immateri-av
ella rättigheter.
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Författningsförslag

utdelningpåinkomstskattsärskildtill lagFörslag1 om

skattskyldigaför begränsatroyaltyoch

följande.föreskrivsHärigenom

Tillämpningsområde

ochutdelningsskattsärskildutdelningförinkomstskattSärskild§l
bestämmel-enligttillbetalasskallroyaltyskattsärskild statenroyalty

lag.i dennaserna

betydelseharlagi dennaanvändsuttryckochTermer2 § sammasom
inkomstskattelagenoch1997:483skattebetalningslagenisom

sammanhanget.framgårellerinte1999:000, annat avangesom
i skatte-betydelserolikauttryck harellerfalldeI etttermen
i skatte-vadgällerinkomstskattelagen sägsochbetalningslagen som

betalningslagen.

denna laglikställs iutdelningMed3 §
aktiebolagslagenkap. §enligt 12 1aktieägaretillutbetalning

vid1982:713försäkringsrörelselagenkap. 1 §eller 121975:1385
likvi-bolagetsvidellerreservfondenaktiekapitalet ellernedsättning av

dation,
20 §kap.enligt 14aktieägaretillfusionsvederlagutbetalning av

försäkringsrörelselagen,§kap. 16eller 15aktiebolagslagen a
aktiebolagsvenskterbjudande frånmedinköpsrätterutgivande av

aktie-idelägarrätterförvärvaunderpristill annataktieägaretill dess att
erbjudande bolaget.bolag detän

betalningslagslag varje emoti denna tasroyaltyMed4 § somavses
upphovsrättnyttjaforellernyttjandetför rätten attersättningsåsom av
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till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt häriverk inbegripet bio-
.grañilm, varumärke, mönster eller modell, ritning,patent, hemligt re-

eller hemlig tillverkningsmetodcept eller för upplysning erfaren-om
hetsrön industriell, kommersiell eller vetenskapligav natur.

skattskyldighet

Särskild utdelningsskatt

skattskyldig5 § denär till utdelning denäger rätten utdelningsbe-som
rättigade och begränsat skattskyldigär i Sverige.som

skattskyldig denär även utdelning under sådana för-mottarsom
hållanden den utdelningsberättigade obehörigenatt skulle ha vunnit hel
eller delvis befrielse från särskild utdelningsskatt förhållandet inteom
uppmärksammats.

Särskild royaltyskatt

6 § skattskyldig denär tilläger royalty denrätten royaltyberätti-som
gade och begränsat skattskyldig iär Sverige.som

Gemensamma bestämmelser

§7 Bestämmelserna i första5 § stycket gäller inte utdelningsberätti-en
gad juridisk i främmande medlem i Europeiskastat ärperson en som
gemenskapen, den juridiska innehar 25 ellerom procentpersonen mer

andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren iav
artikel 2 rådets direktiv 90/435/EEG den 23 juli 1990av om en

ordning för beskattning avseende moder- och dotterbolag igemensam
olika medlemsstater, ändrat den januari 19952.1senast

8 § En utdelnings- eller royaltyberättigad inte skattskyldig för sådanär
utdelning eller royalty hänförlig till inkomstär näringsverk-som av
samhet bedrivits från fast driñsställe i Sverige.som

En utdelnings- eller royaltyberättigad utländsk juridisk ärperson
inte skattskyldig för den del utdelningen eller royaltyn enligtav som

kap.6 12 och 13 inkomstskattelagen 1999:000 har beskattats hos
delägaren.

1EGT L 225, 20.8.1990, Celex6 390L0435.nr s.
2 EGT C 241, 29.08.1994, 196 Celex 194NN01/11/Bl.nr s.
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kom-intressegrupperingar,ekonomiskaeuropeiskaHandelsbolag,
delendast för denrederier skattskyldigaoch ut-manditbolag är av en

royaltydelning eller en
be-näringsverksamhethänförlig till inkomstinte är somavsom

ochdriftställe här i landet,från fastdrivits
skatt-begränsatmedlemdelägare ellerpå ärbelöper somsom

Sverige.skyldig i

skattenförUnderlag

utdelningsskattSärskild

ochivadutdelningsskattsärskildförUnderlaget är9 § an-pengarsom
värdepap-svenskandel iaktiebolag ellersvensktaktie ipåutdelasnat

persfond.
utdelningsådanbetalas forskall inteutdelningsskattSärskild som

1999:000.inkomstskattelagenkap. 16 §i 42avses

royaltyskattSärskild

ochvad iroyaltyskattsärskild annatförUnderlaget är10 § pengarsom
royalty.betalas ut som

bestämmelserGemensamma

skallvalutasvenskbetalas iroyaltyeller änUtdelning annat§11 som
marknadsvärdet.tillvärderas

fårbestämmerregeringenmyndighetdenRegeringen eller som
förstaenligtvärderingenledning förföreskrifter tillmeddela närmare

stycket.

Skatteberäkning

utdelningsskattSärskild

underlaget. Ommed 30utdelningsskattSärskild procent12 § tas ut av
undvikandeföravtalibestämmelsernaomfattasutdelningen ett avav

skall dockmedSverige ingåttdubbelbeskattning statarmanensom
avtalet.följerskattesatsenligt denberäknasskatten avsom
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Särskild royaltyskatt

13 § Särskild royaltyskatt med 20tas underlaget. Omut procent av
royaltyn omfattas bestämmelserna i avtal för undvikande dub-ettav av
belbeskattning Sverige ingått med skall dock skattenstatsom en annan
beräknas enligt den skattesats följer avtalet.som av

Förfarandet

14 § bestämmelsernaAtt i skattebetalningslagen 1997:483 gäller vid
bestämmande, debitering, redovisning och betalning skatt enligtav
denna lag framgår kap.1 1 § den lagen.av

lagDenna träder i kraft den juli1 2000 och tillämpas på utdelning
blir tillgänglig för lyftning och på royalty belöper tidpå eftersom som

utgången år 2000.av
Kupongskattelagen 1970:624 upphör gälla vid utgångenatt av

juni år 2000. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas på
utdelningar varit tillgängliga för lyftning före den januari1 2001.som
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l
r

1990:325i lagenändringtill lagFörslag2 omom

kontrolluppgifterochälvdeklaration

1990:325och lagen3028föreskrivs 3 kap. 27,Härigenom att
lydelse.skall ha följandekontrolluppgiftersjälvdeklaration ochom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 kap.
27

skall lämnasinnehavochutdelningKontrolluppgift avom
utdelningutbetaltdenutdelningutbetaltden somsom

aktiebolag,svensktaktie ipåaktiebolagsvensktiaktiepå som
enligtavstämningsbolag 3är

aktiebolagslagen§kap. 8
§för-kap. 8eller 31975:1385

säkringsrörelselagen
1982:713.

värdepappersfondsvenskandel iutdelning påutbetaltden som
1990:1114,värdepappersfonder§ lageni l omsom avses

utländsk juridiskutdelning från ut-utbetaltden omperson,som
försorg,värdepappersförvararescentralutbetalatsdelningen genom en

vilkethosvärdepappersinstitutvalutahandeldriverden samt4. som
tillanknyterskyldigheträttighet ellerellerfondpapperutländskt som

kontoförs,depå elleriförvarasfondpappersådant
marknadsnoterad tillgångvilkethosvärdepappersinstitut an-som

förmögen-statlig1997:323lagenochstycket 4 7förstai §3 omges
i 22 §fallkontoförs idepå eller äniförvaras annathetsskatt avsessom

punkterna 1-4.och
förskall lämnasKontrolluppgiñ

utdelninglyftaberättigadjuridisk atteller ärfysiska somperson
utdelningstillfállet ochdel vidRör egen

varituppgiftsskyldigedenhosdödsboochfysiskb an-somperson
värdepappersfond elleriandelaktie ellerinnehavaretecknad avsom

värde-utländsktellerutländsk aktieellerjuridisk annatutländsk person
förstai 3 §tillgångmarknadsnoteradeller avsessomannanpapper

förmögenhetsskatt.statliglagenstycket 7 om
utdel-utbetaldskallstycketenligt andraKontrolluppgiit ta uppa

källskattutländskinnehållenochpreliminär skattavdragenning, som

3 lydelse 1998:1490.Senaste
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belöper på utdelningen. Kontrolluppgift enligt andra stycket b skall ta
innehavet vid årets utgång.upp

Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte for tillgång-
på pensionssparkonto eller för utdelning på sådana tillgångar.ar
En skattskyldig, uppdrar utländsk förvaltare i sådansom atten

egenskap föras in i det register förs central värdepappers-som av en
förvarare enligt lagen 1998:1479 kontoföring finansiella in-om av

skall dröjsmål till Riksskatteverketstrument utan lämna skriftligtett
medgivande till insyn i depå eller konto han har hos förvaltaren.som

Den skall lämna kontrolluppgift enligt första stycket skall försom
fysisk och dödsbo hos den uppgiftsskyldige varit antecknadperson som

innehavare depå eller konto för marknadsnoterad option, tenninsom av
eller därmed jämförligt avtal lämna kontrolluppgiftäven förpliktel-om

vid årets utgång på grund sådant avtal.se av

28
Särskild uppgift utdelning Särskild uppgift utdelningom om

eller skall lämnasränta eller skall lämnasränta denav av
den har fått utdelning iSverige har fåttsom som

på aktier svenskt aktiebolag,i
inte avstämningsbolagärsom

enligt 3 kap. §8 aktiebolags-
lagen 1975:1385 eller 3 kap. 8
§ försäkringsrörelselagen
1982:713, samt

den iSverige har fåttsom
a utdelning på andelar i svensk ekonomisk förening, eller, ut-om

delningen inte har betalts central värdepappersförvarareut genom en
eller gäller fall i 27 § första stycket från utländsk juridisksom avses

ellerperson,
b har erlagtsränta kupong eller kvitto lämnatsmot att och intesom

har betalts central värdepappersförvarareut eller gäller fallgenom en
i 22 första§ stycket på obligation, förlagsbevis ellersom nå-avses
för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning.gon arman

Särskild uppgift skall lämnas utdelningennär eller räntan tas emot.
Lyfts beloppet för någon räkning, och överlämnas inte därvidannans

denne angiven särskild uppgift, skall sådan i stället lämnasen av en av
den lyfter beloppet. Därvid skall och hemvist påsom denuppges namn
för räkning beloppet lyfts. Om någon får utdelning ellervars ränta mot
kupong, han har förvärvat det värdepapper kupongenutan tillhör,som

4 Senaste lydelse 1998:1490.
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harfrån kupongenden vilkenpåoch hemvistskall också uppgesnamn
förvärvats.

ochformulärfastställtenligtblankettuppgift avfattas påSärskild
skalleller Denneutdelningenbetalar räntan.till denlämnas seutsom

sker.innan betalninguppgift lämnastill att

30
hante-Bestämmelser om

haruppgifterringen somav
§ och28enligtlämnats rör ut-

aktier finnssvenska ipådelning
1970:624.kupongskattelagen

enligt 28 §Övriga Uppgifterenligt 28 § avgivna som av-
denskallutdelning,utdelning,uppgifter somavseravsersom

uppgifterna läm-tagithartagithar emotdenskall emotsomav
gäller förpå detdetpå sättlämnas sättuppgifterna somnas
utdelningOmkontrolluppgifter.kontrolluppgiñer.förgällersom

betaltsfall hari någothar attfall ut utani någotutdelningOm
full-haruppgiftsskyldighetenuppgiftsskyldig-betalts attutan
läm-upplysninggiorts, skallskallfullgiorts,harheten enen

samtidigtdettadettalämnasupplysning som upp-nas omom
lämnas.gifternaläm-uppgifternasamtidigt som

nas.

gångenförstaoch tillämpasjuli 2000kraft deni 1lag träderDenna
taxering.årsvid 2002

5 1990:1136.lydelseSenaste
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3 Förslag till lag ändring i lagen 1994:466om om
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1994:466att särskilda tvångs-om
åtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§°
lag tillämpasDenna vid revi- Denna lag tillämpas vid revi-

sion eller kontroll sion eller kontrollattarman av attarman av
skatt eller avgiñ enligt skatt eller avgifttas ut enligttas ut
bestämmelserna i bestämmelserna i

1 kupongskattelagen.
1970:624,

lagen 1984:151 lagen 1984:151om om
punktskatter och prisreglerings- punktskatter och prisreglerings-
avgifter, avgifter,

fordonsskattelagen fordonsskattelagen
1988:327, 1988:327,

taxeringslagen 1990:324, taxeringslagen 1990:324,
lagen 1991:591 lagensär- 1991:591 sär-om om

skild inkomstskatt för utomlands skild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl., bosatta artister m.fl.,

skattebetalningslagen skattebetalningslagen
1997:483. 1997:483.

Lagen tillämpas vid revisionäven enligt tullagen 1994:1550 och
lagen 1998:514 särskild skattekontroll och marknads-torg-om av
handel vid revision eller kontroll enligt författningm.m., annan som

i kap.1 första1 § stycket lagen1 punktskatter och prisregle-anges om
ringsavgifter för kontrollsamt föreläggande enligt lagenattav
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter, 69 § tullagenom
eller lagen2 § särskild skattekontroll och marknadshandeltorg-om av

fullgjorts riktigt och fullständigt.m.m.

ÄldreDenna lag träder i kraft den januari1 2001. bestämmelser
gäller fortfarande i fråga skatt enligt kupongskattelagen 1970:624.om

6 Senaste lydelse 1998: 1681.
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skattebetalningslagenändring itill lagFörslag4 om

1997:483

skattebetalningslagen 1997:483i frågaföreskrivsHärigenom om
kap.och §§, 8kap. 8 9kap. 5och 4 §§, 3 5kap.dels 11att
kap.kap. 19och 18 7kap. 6 §kap. 1512 1kap. 141110

skall ha§och kap. 1före kap. 8 § 125rubrikerna13 § närmastsamt
lydelse,följande

kap. 4bestämmelser, 2införasskalldet i lagendels att anya
kap.d 12och a-36 §§,3610 kap. 23kap. 258kap. 85 aaa

§8 kap. 25före kap. 42§kap. 3och 18 närmast10 a§ samt aaa
lydelse.rubriker följande§kap. 36och 10 avnyaa

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.
1

och be-redovisningdebitering,bestämmande,vidgällerlagDenna
talning av

stycketförstai kap. §avgift 1 1ellerskatt taxe-sådan avsessom
1990:324,ringslagen

socialavgifter,lagen 1981:691avgift enligt2. om
vissa för-särskild löneskatt på1990:659lagenenligtskatt om

värvsinkomster,
1990:1144,begravningslagenenligtbegravningsavgift4.

mervärdesskattelagen 1994:200,enligtskatt
löneavgift,allmän1994:1920lagenavgift enligt om

registreratavgift till1999:000i lagenavgift tros-omsom avses
samfund,

lagenenligtskatt
särskild inkomst-2000:000 om

och royaltyutdelningpåskatt
skattskyldiga,för begränsat

förse-ochskattetilläggförse-ochskattetillägg
sådanningsavgift i frågasådanfråganingsavgift i omom
i1-8,avgiftskatt elleri 1-7,eller avgiftskatt som avsesavsessom
kap.kontrollavgift enligt 15kap.enligtkontrollavgiñ 15

förseningsavgift enligt6enligtförseningsavgift6 aa
fastighetstaxeringslagenfastighetstaxeringslagen

7 1998/99:69.enligtLydelse prop.
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1979:1 152 kontrollavgift 1979:1152 kontrollavgiftsamt samt
enligt lagen 1998:514 enligtsär- lagen 1998:514om sär-om
skild skattekontroll och skild skattekontrolltorg- ochtorg-av av
marknadshandel och marknadshandel ochm.m., m.m.,

på skatt, skattetilläggränta 10. på skatt, skatte-ränta
eller avgift i 1-8. tillägg eller avgift i1-som avses som avses

9
gällerinteinteOm särskild lagen skatt skallannat när tas utanges

enligt mervärdesskattelagen vid import sådant fallI gällerav varor.
tullagen 1994:1550.

4§8
Vad i denna lag skattsägs och skattskyldig gäller ävensom om

avgift och avgiftsskyldig,
belopp skall dras från belopp skall dras frånsom som

ersättning för arbete, ellerränta ersättning för arbete, ellerränta
utdelning för betalning preli- utdelning för betalning preli-av av
minär skatt avdragen skatt och minär skatt avdragen skatt och
den skyldig så-är dengöra skyldigatt så-är görasom attsom
dant avdrag, dant avdrag,samt

belopp skall dras fånsom
utdelning eller royalty för betal-

särskildning utdelningsskattav
respektive särskild royaltyskatt
avdragen skatt och den ärsom
skyldig sådant avdrag,göraatt
samt

skattetillägg, törsenings- skattetillägg, försenings-
avgift, kontrollavgift och avgiñ, kontrollavgiñränta och ränta
och den skyldig betalaär och den skyldigatt betalaärsom attsom
skattetillägg, avgift eller skattetillägg,ränta. avgift eller ränta.

Med skatt likställs
belopp någon den skattskyldige betalnings-än ärsom annan

skyldig för enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp har debiteratssom
enligt denna lag, 2 kap. 20 § lagen l980:l102,om handelsbolag och
enkla bolag, och

belopp2. betalats tillbaka till den skattskyldige påsom men som
grund beskattningsbeslut skall betalasett in igen till skatte-av senare
myndigheten.

skattskyldigMed likställs

3Lydelse enligt 1998/99:69.prop.
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deskyldigt betala någondet intehandelsbolag attäven är avom
i 1skatter angessom

ingående mervärdesskatttill återbetalningharden2. rätt en-avsom
1994:200,mervärdesskattelagenligt kap. 9-1310

fåtti landet har F-skattskyldig härden attutan envarasom
ellerkap. 7 8skattsedel enligt 4

skallhar beslutatenligt kap. 3 §Skattemyndigheten 23den som
till verk-hänför sigskattbetalningochredovisningför somavsvara

partrederi,bolag ellerenkeltbedrivssamhet genomsom
ochenligt 6grupphuvudmanden ärsom

handels-lagenkap.enligt 2 20 §handelsbolagidelägare omsom
betalningsskyldighet för skatt.ålagtsbolag harenklabolag och

2 kap.

fråga särskildBeslut i ut-om
särskildochdelningsskatt

royaltyskatt

§4 a
särskild utdel-Beslut om

särskild royalty-ochningsskatt
Skattemyndig-skatt fattas av

Gävle.heten i

3 kap.
5

skallSkattemyndighetenskallSkattemyndigheten upp-upp-
för varjeskattekontovarjeförskattekonto rätta etträtta ett

enligtskattskyldigskattskyldig enligt ärär person somsomperson
lag.denna Förlag.denna sompersoner

få till-betala ellerskallenbart
utdelningsskattsärskildbaka

royaltyskatt be-särskildeller
skattekontodock någothöver

inte upprättas.
skat-ha flerskallbeslutafår änSkattemyndigheten ettatt en person

särskilt skatte-skall detgrupphuvudman upprättas etttekonto. För en
mervärdesskatt.mervärdesskattegruppensregistreringförkonto av

skallskattregistreraSkattemyndighetenskallskattekontotPå som
avdragenbeskattningsbeslut,enligttillbakabetalasin ellerbetalas ett

9 lydelse 1998:347.Senaste
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A-skatt, inbetalningargjorda utbetalningaroch belopp harsamt som
lämnats för indrivning. Belopp skall betalas in registreras för-påsom
fallodagen. Belopp skall tillgodoräknas registreras så under-som snart
lag finns.

Skap.
1§

betalarDen ersättning Den betalarut ersättningsom utsom
för arbete, eller utdelning förränta arbete, utdelning ellerränta,

skyldig skatteavdragär göra royalty skyldigatt skat-är göraatt
enligt bestämmelserna i detta teavdrag enligt bestämmelserna i
kapitel vid varje tillfälle då detta kapitel vid varje tillfälleut- då
betalning sker. utbetalning sker.

Vid utbetalning utdelningav
på aktie svenskt aktiebolagi som

avstämningsbolag enligtär
3 kap. 8 § aktiebolagslagen
1975:1385 eller kap.3 8 § för-
säkringsrörelselagen 1982: 713
skall central värdepappers-
förvarare denanses vara som
betalat utdelningen. Omut ut-
delningen har betalats ut genom

svensk juridisk ären person som
förvaltare enligt kap.3 § lagen7
1998:1479 kontoföringom av

finansiella skallinstrument, i
stället förvaltaren anses vara
den betalat utdelningen.utsom

Vid utbetalning utdelningav
på andel svensk värde-i
pappersfond skall fondbolaget

den betalat utanses vara som
utdelningen. Om utdelningen har
betalats svensk ju-ut genom en
ridisk förvaltareärperson som
enligt kap. §3 lagen kon-7 om
toföring finansiella instru-av

eller 31 § lagenment a
1990:1114 värdepappers-om

fonder, skall stället förvaltareni
den betalat utanses vara som

utdelningen.
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tillämpningen andraVid av
tredje styckena likställsoch en

medfilialutländsk Sverigei
juridisk filia-svensk omperson,

enligt lagenlen registrerats
filialerutländska1992:160 om

m. m.

frånfrån Skatteavdrag ränta,ochränta ut-Skatteavdrag
royaltydelning ochutdelning

8§
inteSkatteavdrag skall,skall, inteSkatteavdrag omom

frånföljerfrån 99 görasföljer göras annatannat avav
och utdelningutdelningoch räntasådan ränta somsom

och kon-lämnas ikon-ochlämnas i pengar somsompengar
förtrolluppgift skall lämnasförskall lämnastrolluppgift en-en-

ellerligt ocheller 3 kap. 22 23och 23ligt kap. 223
lagenkap. §enligt 3 27§ lagenkap. 27enligt 3

självdeklarationsjälvdeklaration 1990:3251990:325 omom
kontrolluppgifter,ochkontrolluppgifter.och

eller royalty förutdelning
särskild utdelningsskattvilken

royaltyskattsärskildrespektive
skall betalas.

§8 a
utdelningutbetalningOm av

till följd brist-kunnat skeinte av
utdel-denande uppgifter om

denningsberättigade skall som
utdelningenbetalatskulle ha ut

skatteavdrag enligtändå göra
§8

utbetal-gällerDetsamma om
ske denkunnatning sommen

utdelningenbetalar inte vetut
skallskatteavdrag göras en-om

§ ellerligt 8 1
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§109
Skatteavdrag skall inte frångöras

på konto, mindreränta 100 kronor,ett räntan är änom
2. eller utdelning till ju-ränta 2. eller utdelning tillränta

ridiska med undantag svenska juridiska medpersoner, personer
för svenska dödsbon, undantag för svenska dödsbon,

eller utdelning till 52-ränta tillränta ärpersoner som
siska bo- begränsatinte skattskyldiga iär Sveri-personer som

i Sverige,satta Se
utdelning aktiepå svenskti

aktiebolag inte är avstäm-som
ningsbolag enligt kap. §3 8 ak-
tiebolagslagen 1975:1385 eller
3 kap. §8 försäkrings-
rörelselagen 1982:713 till j-
siska obegrän-ärpersoner som

skattskyldiga ellerSverigeisat
svenska dödsbon,

eller utdelning4. ränta 5. utdelning ellerränta,som
enligt dubbelbeskattningsavtal royalty enligtär dubbel-som
helt undantagen från beskattning beskattningsavtal helt undanta-är
iSverige, från beskattning i Sverige,gen

på förfogarkontoränta på förfogarkontoett ränta ett
i kap.3 57 § lagen i kap.3 lagen57 §som avses som avses

1990:325 självdeklaration 1990:325 självdeklarationom om
och kontrolluppgifter, och kontrolluppgiñer,räntan räntanom om

mindre 000 kronor,lär mindreän 1 000 kronor,är än
på konto för kli-ränta på konto for kli-ett ränta ett

entmedel, entmedel,
betalas till-ränta 8. betalas till-ut ränta utsom som

med belopp, med belopp,ett annat ett annatsammans sammans
det okänt för utbetalarenär det okänt för utbetalarenärom om

hur del utbetalningen hur delstor utbetalningenstorav av
och utbetalarenutgör ränta och utbetalarenutgör räntasom som

därför skall redovisa hela be- därför skall redovisa hela be-
loppet i kontrolluppgift enligt loppet i kontrolluppgift enligt

kap.3 22 § sjätte stycket lagen 3 kap. 22 § sjätte stycket lagen
självdeklaration och kontrol- självdeklaration och kontrol-om om

luppgifter, eller luppgifter, eller
eller utdelningränta eller utdelningräntasom som

utländskt företag skall lämna utländsktett företag skall lämnaett

° Senaste lydelse 1997: 1032.
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enligtkontrolluppgift för kontrolluppgift för3 kap. enligt kap.3
självdeklaration b lagenb § självdeklaration32 § lagen 32om om

kontrolluppgifter.och och kontrolluppgifter.

8kap.
10§

från sådan Skatteavdrag från sådanSkatteavdrag ränta ränta
utdelning i kap. och utdelning i kap.och 5 5som avses som avses
skall med Skat- och 8 §§ skall med8 § 30 %. 8göras görasa

teavdrag från eller utdel- Skatteavdrag från30 %.ränta ränta
utländska värdepapper eller utdelning utländskaning på på vär-

skall med så belopp depapper skall med sågöras görasstort
det tillsammans med den belopp det tillsammansstort attatt

dragits i utlandet med dragits iskatt den skattsom av som av
elleruppgår till 30 % utlandet uppgår till 30 %räntanav av

utdelningen. eller utdelningen.räntan
Skatteavdrag från sådan

royalty kap. och5 8isom avses
§§8 skall med 20 %.görasa
Om utdelning elleren en

royalty omfattas bestämmel-av
avtal för undvikandei ettserna

dubbelbeskattning Sve-av som
medingåttrige statannanen

och särskild utdelningsskattom
eller särskild royaltyskatt till
följd avtaletbestämmelserna iav
skall efter lägre skatte-tas ut en

vad följer förstaänsats som av
eller andra stycket, får skatte-
avdraget beräknas enligt den

gällerlägre skattesatsen. Detta
dock den utdelnings-inte om
eller royaltyberättigades tillrätt
skattenedsättning enligt avtalet
endast kan tillgodoses genom en
återbetalning skatt.av

2-191059
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Utdelning och royalty till be-
skattsQldigagänsat

§25 a
utdelning ellerAtt royalty

lämnats svenski änannatsom
valuta till någon begrän-ärsom

skattskyldig skallSverigeisat
värderas till marknadsvärdet

framgår § lagen11av
2000:000 särskild inkomst-om
skatt utdelning och royaltypå
för begränsat skattskyldiga.

Vid sådan utdelning som av-
första stycket ;råni ettses

svenskt aktiebolag ärsom av-
stämningsbolag enligt 3 kap. 8 §
aktiebolagslagen 1975:1385
eller 3 kap. § försäkrings-8
rörelselagen 1982:713 skall
det utdelande bolaget lämna
uppgift värdet utdelningenom av
till den betalar utdelning-utsom
en.

10 kap.
23 §a

skyldigDen har varit attsom
skatteavdrag för betalninggöra

särskild utdelningsskatt skallav
redovisa denavdraget isenast
skattedeklaration skall läm-som

under tredje månaden efternas
den månad då skatteavdraget
skulle göras.

Uppgift särskild utdelnings-om
skatt och särskild røyaltyskatt

§36 a
har utbetalatDen ut-som

delning på aktie svenskt aktie-i
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eller andelbolag svensk värde-i
pappersfond inteär, annatom

bföljer 36 skyldig läm-attav
Skattemyndigheten följandena

uppgifter utdelning tillvarjeom
utdelningsberättigad be-ärsom

skattskyldig.gränsat
nödvändiga identifika-

tionsuppgifter för utdelande ak-
tiebolag eller värdepappersfond,

nödvändiga identifika-
tionsuppgifter för den utdel-
ningsberättigade,

storleken utbetald ut-av
delning, och

innehållen särskild utdel-
ningsskatt.

36 b §
Om utdelning på aktie i ett

svenskt aktiebolag ärsom av-
stämningsbolag enligt kap. §3 8
aktiebolagslagen 1975: 1385
eller kap. §3 8 försäkrings-
rörelselagen 1982: 713 eller

utdelning andel svenskpå iom
värdepappersfond har tagits

sådant utländskt fö-emot ettav
kap. § and-3 2iretag som avses

stycket lagen2-4 1998:1479ra
kontoföring finansiellaom av

för den utdelningsbe-instrument
rättigades räkning och denom
utdelningsberättigade be-är

skattskyldig, skall dengränsat
har utbetalat utdelningensom

lämna följande uppgifter.
nödvändiga identifika-

tionsuppgifter för utdelande ak-
tiebolag eller värdepappersfond,

nödvändiga identifika-
tionsuppgzfer för mottagaren,
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utbetaldstorleken ut-av
delning, och

utdel-innehållen särskild4
ningsskatt.

beräknatOm utbetalaren har
innehållen utdelnings-särskild
skatt efter skattesatslägre änen
30 skall uppgift ävenprocent
lämnas den eller de skatte-om

har ochanväntssatser som om
storleken den utdelningav som
har legat till grund för beräk-

särskild utdelnings-ningen av
skatt efter sådan skatte-varje
sats.

§36 c
har skyldigDen varit attsom

förskatteavdrag betalninggöra
särskild royaltyskatt skyl-ärav

dig lämna Skattemyndighetenatt
följande uppgifter varjeom
royaltyberättigad

nödvändiga identifikation-
suppgifter,

storleken utbetaldav
royalty, och

innehållen särskild royal-
tyskatt.

d §36
Uppgifter 36isom avses a-

§§ skall till Skatte-36 lämnasc
myndigheten Gävle enligt fast-i
ställt formulär senast samma
dag skattedeklarationensom
skall ha kommit till skatte-in
myndigheten.

Uppgifterna får, efter särskilt
medgivande Riksskatte-från
verket eller skattemyndighet som
Riksskatteverket bestämmer,
lämnas form elektroniskti ettav
dokument. Sådana uppgifter får
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Riksskatteverket förtas emot av
skattemyndighetens räkning.

11 kap.
14 §

Skattemyndighetenden slutliga skatten har bestämts skallSedan gö-
avstämning skattekontot.en avra

avstämning skall SkattemyndighetenInnan görs
förfrån den slutliga skatten avdraggöra

debiterad F-skatt och särskild A-skatt,a
A-skatt,b avdragen

skall betalas grund beslut enligt kap. §A-skatt på 12 1c avsom
andra stycket,

överförts från med vilken Sverige har ingåttd skatt över-statsom
uppbörd och överföring skatt,enskommelse om av

lagen särskild inkomst-betalats enligt 1991:586e skatt omsom
särskildför utomlands bosatta eller enligt lagenskatt 1991:591 om

för utomlands bosatta artister m.fl. för den tid under be-inkomstskatt
den skattskyldige varit bosatt i Sverige eller stadigva-skattningsâret då

rande vistats här,
j skatt betalats enligtsom

lagen särskild2000:000 om
inkomstskatt på utdelning och
royalty skatt-för begränsat
skyldiga skyldighet betalaattom
sådan skatt förelegat,inte

till den slutliga skatten lägga
tillbaka enligt stycket,skatt betalats 18 kap. 3 § förstaa som

överförts till enligt kap. förstab skatt 18 5 §statannansom en
stycket, och

förseningsavgiftskattetillägg och enligt taxeringslagenc
1990:324.

12 kap.

preliminärBetalningsansvar. för men-Betalningsansvar för
skatt minär särskild utdelnings-skatt,

royaltyskattskatt och särskild

1 §
har gjort föreskrivet skatteavdrag skyldig betalainteDen är attsom

belopp har bestämts enligt kap. 1911som
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Skattemyndigheten får be- Skattemyndigheten får be-
sluta harden tagit sluta den har tagitäven ävenatt attsom som

för arbete,ersättning ersättning för arbete,emot ränta ränta,emot
eller utdelning skyldig be- utdelning eller royalty skyldigär att är

itala belopp första betala belopp iattsom avses som avses
stycket till den del beloppet hän- första stycket till den del be-
för sig till Efter dethonom. loppet hänför sig till honom.att
det grundläggande beslutet Efter det det grundläggandeattom

slutliga skatt har beslutet slutligamottagarens mottagarensom
fattats får beslut har skatt har fattats får beslutett ettsom nyss som

fattas endast det kan har fattas endastnämnts nämntsom nyss om
slutligaden skatten det kan den slutligaantas att antas att

kommer höjas med minst skatten kommer höjas medatt att
motsvarande belopp. minst motsvarande belopp.

Om särskild utdelningsskatt
har bestämts enligt kap. §11 19
till följd utdelning på aktieattav

svenskt aktiebolag beståtti som
svenskiänannatav pengar va-

luta värderats tillför lågt belopp
och skatteavdrag från utdel-om

har någonningen gjorts av an-
det utdelande bolagetännan

bolaget för betalningsvarar av
den ytterligare skatt skallsom
betalas, utbetalaren saknatom
anledning ifrågasätta detatt av
bolaget värdet. Det-uppgivna

gäller det utdelandesamma om
bolaget underlåtit lämnaatt
uppgift utdeladedenom egen-
domens värde.

Om särskild utdelningsskatt
eller särskild royaltyskatt har
bestämts §enligt kap. 19 till11

följd ellerutdelnings-attav en
royaltyberättigad haft skatte-sitt
rättsliga hemvist någoni annan

vad föränstat uppgetts ut-som
betalaren och denne saknat an-
ledning ifrågasätta riktig-att
heten hemvistintyg elleri annan
likvärdig utredning lämnatssom
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ellerden royalty-utdelnings-av
berättigade bedömningenför av

hemvistdennes skatterättsliga
utdelnings- ellerdensvarar

förroyaltyberättigade själv den
ytterligare skall beta-skatt som
las.

får inte gälla handelsbolag.Beslut enligt andra stycket

§10 a
betalat särskildharDen som

särskildutdelningsskatt eller
påförts medroyaltyskatt som

kräva denstöd § har1 rätt attav
utdelnings- respektive royaltybe-
rättigade på beloppet.

15 kap.
6 §

Förseningsavgift skallFörseningsavgift skall tas ut tas ut
den med kronor denmed kronor 1 000l 000 om somom som

skyldig skattedekla-lämna skatte- lämnaskyldig ärär attatt en
periodisk periodiskeller ration,deklaration samman-en

ställning eller uppgift enligtsammanställning inte gjort detta
§§ särskildinom föreskriven tid. 10 kap. 36 a-36Förse- c om

inte utdelningsskatt eller särskildningsavgift dock näruttas
gjort detta inomsärskild skat- royaltyskatt intedet frågaär om en

föreskriven tid. Förseningsavgifttedeklaration enligt kap. 32 §10
frågadock inte detförsta stycket. när ärtas ut

skattedeklarationsärskildom en

första styck-enligt 10 kap. 32 §
et.

avlidit.Förseningsavgift inte den skattskyldige haruttas om

18 kap.
§3 a

utdelningsskattsärskildOm
royaltyskatt hareller särskild

skattskyldighetbetalats atttrots
förelegat eller sådaninte om

med högre beloppskatt betalats
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vad följer bestämmel-än som av
avtal för undvikandeiser av

dubbelbeskattning skall det
överskjutande beloppet efter
särskild begäran, betalas till-
baka till den utdelnings- eller
royaltyberättigade.

Återbetalning särskild ut-av
delningsskatt skall också ske om

aktie förlorat värde tillsitten
följd bolaget upplöstsattav ge-

likvidation eller fu-nom genom
enligt §kap. 1 aktie-sion 14

bolagslagen 1975:1385 och
upplösning skett år efterinom ett
det sådan utbetalning blivitatt
tillgänglig för lyftning. Under-
laget för särskild utdelningsskatt
skall sådant fall beräknas påi

belopp skill-ett motsom svarar
naden mellan utbetalningen till
aktieägaren och dennes anskaf-
ningskostnad för aktien.

Återbetalning enligt första
eller andra skallstycket skeinte

följer 7annatom av
begäran återbetalningEn om

skall skriftligen hos be-göras
skattningsmyndigheten före ut-
gången femte kalenderåretav
efter det då utdelningen blevår

tillgänglig för lyftning respektive
det år royaltyn betalades ut.

7 §
återbetalning enligtEn 1-3 återbetalningEn enligt 1-

skall inte belopp skall inte3 beloppgöras görasav som a av
som

understiger kronor,100
kan komma föras2. till med stöd 5överantas att staten annan av
behövs för betalning skatteskuld efter beslut ackordav en om en-

ligt lagen 1993:892 ackord rörande statliga fordringarom m.m.,
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sådan F-skattbetalning änbehövas förkan komma4. att annanav
skall ha be-inteA-skatt beslutats ännuharsärskildochskatt mensom

talats,
sådan skatt F-änfor betalningbehövaskommakan att annanav

med fog kanbeslutatsinte harA-skatt antassärskildochskatt mensom
ellerbeslutas,komma att

för be-användasskallmeddelatskattskyldige hardenvadenligt
skatteskulder.framtidatalning av

understigerbeloppfårskäl,särskildadet finns ävenOm som
återbetalas.kronor100

i lagenocksååterbetalningförhindrarbestämmelserfinnsDet som
avgifter.ochskatteråterbetalningvidavräkning1461985: avom

kap.19
§1113

februariden 13medfrån ochberäknas taxe-skallIntäktsränta
förringsåret

enligtnedsättning 11grundtillbaka påskall betalasskatt avsom
enligt 11avdrageñerslutlig skattbeslutenligteller§kap. 13 ett om
stycketandraA14§enligt kap.och tillägg 11stycket 1andra§kap. 14

ellerocha
3enligt 18 kap.tillbakaskall betalasskatt2. som

iredovisatsharmervärdesskattingåendeöverskjutandeFör som
från ochberäknaseller 19 §kap. 18 räntanenligt 10skattedeklaration

be-enligt kap. 7 §16skattenden dagefterdagenmed varaansessom
tald.

särskildåterbetalningVid av
kap.enligt 18utdelningsskatt

beräknasskall intäktsränta§3 a
april åretdenmed Ifrån och

blevdå utdelningenefter det år
Iyjining.tillgänglig för

utdel-tillämpasochjanuari 2001ikraft den 1träderlagDenna
tidbelöper påroyaltylyftning och påtillgänglig förblirning somsom

år 2000.efter utgången av

lydelse 1998:232Senaste
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5 Förslag till lag ändring i förslag tillom

inkomstskattelag

Härigenom föreskrivs 3 kap. och18 21 §§att 6 kap. 10 ochsamt
15 förslag till inkomstskattelag 1999:000 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
§1218

Den begränsat skattskyldigär skattskyldig iärsom
1 inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från fast drift-ett

ställe eller fastighet i Sverige,en
inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund

näringsbostadsrätt innefattaratt nyttjanderätt till hus ellerav en ettsom
del hus i Sverige eller blirett privatbostadsrätt,avyttrasen av

inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egen-
avgifter,

inkomstslaget kapital för positivt räntefördelningsbeloppett som
fast driftställe eller näringsfastighetett i Sverige,avser en

inkomstslaget kapital för löpande inkomster privatbostads-av en
fastighet eller privatbostadsrätt i Sverige,en

6.inkomstslaget kapital för kapitalvinst på fastighet i Sverige elleren
på privat- eller näringsbostadsrätt innefattar nyttjanderätt tillen ettsom
hus eller del hus i Sverige, ochetten av

inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på
andelar i svenska ekonomiska föreningar.

Ersättning formi royaltyav
eller periodvis utgående avgift

för utnyttja materiellarätten att
eller immateriella tillgångar

inkomst närings-anses som av
verksamhet från fast drift-ett
ställe Sverige,i ersättningenom

inkomst näringsverksam-är av
het och inkomsten kommerom

fån verksamhet med fasten
drzjtställe här.

2 Lydelse enligt lagrådsremiss.
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integällerförsta stycketi 7för inkomsterskattskyldighet avsessom
i § 2-4.17skattskyldigaför sådana begränsat som avsespersoner

§1321
begränsatförskattskyldighet ärBestämmelser personer somom

iocksåfinnsskattskyldiga
utomlands bosattaförinkomstskattsärskild1991:586lagen om-

utomlands bosattaförinkomstskattsärskild1991:591lagen om-
mil., ochartister

2000:000lagenkupongskattelagen sär-om--
utdelningpåinkomstskattskild1970:624.

skatt-begränsatroyalty föroch
skyldiga.

6 kap.
§1410

skattskyldig förskattskyldigbegränsat ärDen ärsom
Sverige,ifastighetdriftställe ellerfastfråninkomst ett en

innefattarnäringsbostadsrättgrundpåinkomst att somenav
ochi Sverigehuseller delhustill avyttras,nyttjanderätt ettett aven

ekonomiska fö-svenskaandelar iutdelning påforminkomst i av
reningar.

royaltyformiErsättning av
avgiftutgåendeperiodviseller

materiellaför utnyttjarätten att
tillgångarimmateriellaeller

fastfråninkomst ettsomanses
inkoms-driftställe Sverige,i om

verksamhetfrånkommerten en
drijtställe här.med fast

förele-skulle haskattskyldighetskall draskapitalförlustEn av, om
kapitalvinst.motsvarandeförgat en

§1515
be-juridiskaför ärskattskyldighetBestämmelser sompersonerom

ifinns ocksåskattskyldigagränsat
utomlands bosattainkomstskatt försärskild1991:591-lagen om

ochmil.,

3 lagrådsremiss.enligtLydelse
lagrådsremiss.enligtLydelse

5 lagrådsremiss.enligtLydelse



i44 F örfattningsförslag 1999:79SOU
l

kupongskattelagen lagen 2000:000 sär-om-
1970:624. skild inkomstskatt på utdelning

och royalty för begränsat skatt-
skyldiga.

lagDenna träder i krañ den juli1 2000 och tillämpas på utdelning
blir tillgänglig för lyftning och på royalty belöper på tid eftersom som

utgången år 2000.av
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Utredningsuppdraget1

Utredningsuppdraget1 l
.

genomföra över-1996:76dir.direktivenenligtskall enUtredningen
ochaktiersvenskautdelningbeskattningför an-reglerna avsyn av

skatterättsligasitthartill demvärdepappersfondersvenskaidelar som
detundersökaskallUtredningenkupongskatt.utlandet omihemvist

förenklingartilllederregelförändringarförförutsättningarfinns som
därvidoch övervägabeskattningsförfarandemodernt omtilloch ett

med detsamordnasdelvis kanelleruppbörd heltochuppgiñslämnande
hemvistskatterättsligthartill demutdelningförgäller somsystem som

myndig-vilkaellervilkenskall prövassammanhanget ävenSverige. Ii
särskiltskallUtredningenbeskattningen.handhabörheter omsom
iutdelningochkontrollfrågor annatskatteflykt,problembeakta rörsom

än pengar.
påsärskild skattmed ut-ordningenvidareanförsdirektiven attI en

bör be-Sverigeihemvistskatterättsligtharinteför demdelningar som
skallövrigtskatten. Ipåför nivångällerdetsamma en ge-ochstå att

utredasskallDetkupongskattesystemet.skenomgripande översyn av
inkomst-övrigförgällermed detsamordnaskanförfarandet somom

lämnasuppgifterdebördet un-beskattning. I somsystemet somnya
ochavstämningsbolagfrånutdelningvidkupongskattenförderlag
ochkontrolluppgiftsskyldighetföriinordnasfondbolag gängse system

skattesubjekt.inhemskatillutdelningarföruppbörd
1990:325lagen28 §i kap.uppgift 3särskild omReglerna om

omfattasskall över-LSKkontrolluppgifterochsjälvdeklaration av
uppgiñslämnandedettapåinriktat ersättabörarbetet attoch varasynen

intei dagbolagdekontrolluppgiñsskyldighet förgenerellmed somen
utdelning.kontrolluppgiftlämnaskyldiga att omär

utomlandsförinkomstskattsärskild1991:586i lagenReglerna om
kanuppbördochbeskattningsmyndighetfrågaiSINKbosatta om
därfalldekupongskatteordning. Förförledningtilltjänaockså en ny

kanskattenundersökasdetskallfel lagenligtinnehållitsskatt om
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innehållen enligt de materiellaanses regler rätteligen skulle ha till-som
lämpats, på sätt gäller enligt den nämnda lagen.samma som nu

Vid utformningen förfaranderegler bör uppmärksammasav nya om
vissa särfall kräver avvikande regleringar. kanDet gälla fall dåt.ex.
aktier eller andelar förvaltarregistreradeär hos utländskt värde-ett
pappersinstitut. Utbetalningar till delägare från bolag i likvidation kan

sådant fall.ett Uppmärksamhetannat börvara även fallägnas då bank
eller värdepappersinstitut hanterarannat utdelning på uppdrag annatav
sådant institut.

Behovet förändringar i skatteflyktsregeln i 4 §av tredje stycket
KupL bör undersökas.

frågaI kontrollen skatterättsligt hemvist börom hanterings-av en
mässig samordning inkomstskatt och kupongskatt möjliggöraav en
avstämning besättningen i varje enskilt fall. Det börav därvid över-

detvägas generellt bör krävas intyg beträffandeom ett bosättning i ut-
landet från Skattemyndigheten i det landet.

Särskilda hanteringsfrågor uppkommer då utdelning lämnas i annat
s.k.än sakutdelning. lösningEn bör sökaspengar, innebär be-attsom

skattningen blir neutral och likformig med de begränsningar kansom
nödvändiga administrativa skäl.vara av

I uppdraget ingår också vid modemiseringenatt kupong-av
skattelagen underlätta inarbetning i den lagen de regler käll-en av om
skatt på royalty föreslogs i departementspromemoriansom Beskattning

royalty från Sverige Ds 1988:62.av
En prövning förslagens förenlighet med gemenskapsrättenav inom
ingårEU också i uppdraget.
direktivenI slutligen andraäven aspekteratt deanges än ta-som nu

gits kan behöva belysas. Det gäller bl.a. fråganupp skattskyldighetom
för utländsk skall inskränkasstat till fall där utanför sinstaten agerar
egentliga statsfunktion. Det finns också anledning överväga slo-att ett
pande kupongskattebefrielsen för utländska diplomater.av Utredningen

oförhindradär sådana frågoratt ta och lägga fram de förslagupp som
påkallade.anses

Utredningens direktiv återges i sin helhet i bilaga

1.2 Genomförandet uppdragetav

I vårt arbete med modernisera kupongskattesystemetatt har vi i enlig-
het med direktiven eftersträvat så långt möjligtatt samordnasom
skattebetalningsreglema med det gäller försystem utdelning tillsom

obegränsatär skattskyldigapersoner i Sverige.som En utgångs-annan
punkt för vårt arbete har varit det skattebetalningssystemetatt vidnya
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skallskattskyldiga i Sverigebegränsattill dem ärutdelning varasom
varitAmbitionen har bl.a. attalla inblandade.försmidigtflexibelt och
eftergeskullför denuppgiftslämnandetförenkla attutanminska och

kontrollmöjligheter.effektivapåkraven
medkontakteroch haftfrånuppgifterfåttgångarbetetsunderharVi
ABVärdepapperscentralen VPCochFondhandlareföreningenSvenska

Påutredningen. sättrepresenterade ivaritharVPC. De sammaäven
haftochuppgifterfåttarbeteskatteförvaltningensbeträffandevihar

Riksskatteverket.Ludvika ochiskattekontoretSärskildamedkontakter
utredningen. DetiÄven varitRiksskatteverket har representerat ossav

synpunkterdeutifrånutformatsväsentligtallthar iföreslagna systemet
Vikupongskatten.hanteraharpraktikenidem attlämnats somavsom

frånsynpunktertagit delomfattningbegränsadendast idockhar av
avstämningsbolag.inteaktiebolag ärsådana som

Banken iEnskildaSkandinaviskastudiebesök vidgjortharVi
ku-hanteringpraktiskatörvaltamasbildfåförStockholm avatt aven

fleraviddärutöverharutredningenförpongskatten. Representanter
undersökaförLudvikaiskattekontoret attSärskildabesökttillfällen

perspektiv.skatteförvaltningensutifrånhanteringen
tillförslageniingåtttidigare atthar nämnts ävenuppdragvårtI som

skattskyldigatill begränsatutdelningbeskattningförregler ar-avnya
i departe-föreslogsroyaltypåkällskattreglerdeinbeta somom
1988:62.Sverige DsfrånroyaltyBeskattningmentspromemorian av
kontakterhaftochuppgifter frånfåttfrågordessabeträffandeVi har

Förläggare-SvenskaIndustriförbundet,bl.a.förmed representanter
STIM.MusikbyråInternationellaSvenska Tonsättaresochföreningen

debeskrivaförutredningenförframträtt attharnämnda ävenDe nu
kommakanroyaltykällskatthanteringsproblemeventuella ensom

uppgifterlämnatStockholm hariSkattemyndighetenmedföra. omatt
skattskyldi-till begränsatroyaltybeskattningfördagenshur system av

praktiken.ifungerarga
följtoch1991:03FiSkattekontrollutredningenmedsamråttVi har

kontrolluppgiñerochSjälvdeklarationbetänkandedessberedningen av
före-ochStiftelse-beredningenföljtVi har1998:12. ävenSOU av

Översyn förskattereglemaslutbetänkandeningsskattekommitténs av
viharförslagvåra1995:63. Iföreningar SOUideellaochstiftelser

Inkomstskattelag.tillförslagetberedningenbeaktatvidare av
utdel-beskattningenhurundersöktöversiktligtslutligenVi har av

länder.andra Ii någrasubjekt hanterasutländskaroyalty tillochning
del tele-hafttill ochskriftliga frågordärvid ställtvihand harförsta en

Finansdeparte-tillmotsvarighetlandsrespektivemedfonkontakter
Riksskatteverket.ellermentet
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översiktKupongskatten2 en-

Inledning2.1

svenskautdelning påstatlig, definitiv källskatt påKupongskatten är en
handi förstavärdepappersfonderi svenskaandelaraktier och på som

bosatta ellerintebetalas tillfall utdelningeni de äruttas personer som
fall såväl in-i dessaKupongskatteni Sverige.hemmahörande ersätter

medSkatten 30förmögenhetsskatt.komstskatt procenttas ut avsom
hardubbelbeskattningfor undvikandeavtalde flestautdelningen. I av

frånhelt avståttsitt skatteanspråk elleremellertid reduceratSverige
utdelningsinkomst.beskattarätten att

första hand i kupong-kupongskatt återfinns iBestämmelserna om
kupongskatteförordningen.skattelagen och

för kupongskatte-översiktlig redogörelsekapitel lämnasdettaI en
behandlasutformning. Vissa delar inuvarande systemetsystemets mer

nuvarandedenkort bakgrund tillföljande kapitlen.ingående i de En
i bilagaordningen lämnas

aktiebolagAvstämningsbolag, andra2.2

värdepappersfonderoch

Allmänt

redovisning ochför bl.a.skildafinns tvåkupongskattelagenI system
aktier ivid utdelning påkupongskatt. gällerEttinbetalning systemav

värdepappersfonder ochoch andelar iavstämningsbolag pås.k. ett an-
avstämningsbolag.aktiebolag inteutdelning frångäller vid ärnat som
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Avstämningsbolag

Beteckningen avstämningsbolag definieras i kap.3 8 aktiebolags-§
lagen 1975:1385, ABL och kap.3 8 § försäkringsrörelselagen
1982:713. Med avstämningsbolag bolag i bolagsordningavses vars
intagits s.k. avstämningsförbehåll. sådantEtt förbehåll innebärett att
det den på viss fastställd avstämningsdag införd i aktie-är ärsom en
boken eller i s.k. särskild förteckning skall behörig bl.a.attsom anses

utdelning.ta emot
För avstämningsbolagen skall vissa uppgifter fullgöras centralav en

värdepappersförvarare. Bland skall den centrala värdepappers-annat
förvararen föra aktieboken och sända utdelningen.ut

kontobaserade aktiesystemetDet

Alla avstämningsbolag omfattas sedan 1991 kontobaserat aktie-ettav
tidigare med förenklad aktiehantering.system ersatt ett systemsom

införandetGenom det kontobaserade avskaffades aktie-systemetav
breven och de rättsverkningar tidigare förbundna med dessasom var
knöts i stället till registrering i avstämningsregister fördesett som av
VPC.

Från och med den januaril 1999 regleras det kontobaserade aktie-
i lagen 1998:1479 kontoföring finansiella instrumentsystemet om av

kontoföringslagen bl.a. den tidigare gällande aktiekonto-ersattsom
lagen. regleringen innebärDen huvudsakligen tidigareVPC:sattnya
monopol på kontoföringen finansiella instrument har avskaffats. Iav
stället skall svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar samt ut-
ländska företag med filial i Sverige kunna få auktorisation centralasom
värdepappersförvarare med behörighet med civilrättsliga verkningaratt
registrera finansiella instrument i s.k. avstämningsregister. Auktorisa-
tion centrala värdepappersförvarare lämnas Finansinspek-att vara av
tionen. ankommer vidare inspektionenDet på tillsynutöva över vär-att
depappersförvaramas verksamhet. kravDe ställs på verksamhetensom
skall i huvudsak desamma för börser och clearingorganisatio-vara som

den ordningenI får emittenten finansiellt instrument be-ettner. nya av
med vilken central värdepappersförvararestämma han vill sluta avtal

kontoföring instrumenten. Centrala värdepappersförvarare harom av
dock, till skillnad vad tidigare gällde för inte någonVPC,mot som
principiell kontraheringsplikt.
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i kraftfinansiella varitinstrumentkontoföring harLagen en-avom
hardettid endast VPCdast kort och så länge rättunder är attän somen

värdepappersförvarare.centralvara
inne-instrumentkontoföring finansiellai lagenRegleringen avom

beträffande avstämningsbolag.bl.a. följandebär i övrigt
registrerade iavstämningsbolag skalliAktier avstäm-ettett vara

avstämnings-Avstämningsregistret bestårför bolaget.ningsregister av
aktieägare skall hakontoföringslagen. Varjeochkap. 2konton 4 l

avstämnings-eller flerabolag registrerat påaktieinnehav isitt ettett
falletdetförvaltarregistrerade. Iaktiemasåvida inte ärkonton är senare

avstämningskontoneller fleraskall hai stället förvaltarendet ettsom
kontoförings-kap.aktierna kap. § och 8§förvaltade 4 16 3för de

institutkontoförandevärdepappersförvarare ellercentrallagen. En ett
förhållanden skallsådanaregistrera anmälningarskall genast somom

registreringen.tidpunkten föravstämningsregistret ochframgå angeav
registre-uppfyllda skallslutlig registreringvillkor församtliga ärNär

såledesExempelvis skallkap.avstämningskonto 5 1 §.påring ske ett
kanaktierna registreras. Detöverlåtelseanmälan genastavomen

till dessanmälan registreratstid från detförflyta någonkomma attatt
registre-Rättsverkanavstämningskonto sker.registrering påatt av en

kap.anmälan registreras 6emellertid normalt redan dåinträderring
kontoföringslagen.

centrala värde-vidtas således denRegistreringsåtgärdema av
kontoförande in-räkning s.k.eller för dennespappersförvararen ettav

värdepappersförvararenalltid centralaemellertid denstitut. Det är som
denneavstämningsregistren och detför avgörär även somansvarar

konto-institut kap. §kontoförande 3 1har rätt att varavem som
värdepappersinstituthuvudsakligendag detforingslagen. ärI är som

kontoförande institut.verksamma som
avstämningskontoaktieägare påantecknasSå någon ettsnart som

i aktieboken kap. 7 § ABL. Denföras in 3skall han ägareäven som
aktietillavstämningskontoantecknad på ärägareär ett ensomsom

förfo-behörigframgår kontot,begränsningarvidare, med de attsom av
kontoföringslagen.aktien kap. §6 1överga

örvalF gistrerintarre g

aktier till nå-sinaavstämningsbolag har lämnataktieägare iOm etten
uppdrag fö-aktieägarensförvaltning, förvaltaren påför kanannangon

aktieägaren kap. § ABL.aktieboken i stället för 3 10in iras
Finansinspektionendettidigare gällande ordningendenI somvar

lagenförvaltare. Enligt denregistreringtillstånd till omnyasomgav
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kontoföring finansiella instrument i stället dendet centrala värde-ärav
pappersförvararen kan lämna medgivande till registrering för-som som
valtare. medgivandeSådant kan lämnas till sådana juridiska personer

kan bli kontoförande institut för räkning, dvs bl.a. svenskasom annans
och utländska clearingorganisationer, centrala värdepappersförvarare,
värdepappersinstitut och utländska företag i sitt hemland får drivasom
verksamhet jämförbar med central kontoföring eller värdepap-ärsom
persrörelse kap.3 2 och kontoföringslagen.7

Vid förvaltarregistrering det således förvaltaren skall ha deär som
förvaltade aktiema registrerade på avstämningskonto. Aktier till-som
hör flera olika aktieägare i bolag kan därvid registrerade pâett vara

konto kap. kontoföringslagen.3 8 § Om den de för-ägersamma som
valtarregistrerade aktierna vill delta i bolagsstämma och sinutöva röst-

kan han tillfälligt föras in i aktieboken kap.10rätt 3 § ABL.a
Vid förvaltarregistrering skall vissa uppgifter enligt kupong-som

skattelagen åvilar central värdepappersförvarare, inne-t.ex. attarmars
inbetalahålla och kupongskatt, i stället fullgöras förvaltaren 12 §av

KupL.

Värdepappersfonder

Värdepappersfondemas verksamhet regleras i lagen 1990:1114 om
värdepappersfonder.

Värdepappersfonderna förvaltas s.k. fondbolag. svenskaDessa ärav
aktiebolag fått särskilt tillstånd Finansinspektionen utövaattsom av
fondverksamhet. Inspektionen kan utländska fondföretag till-ävenge
stånd driva fondverksamhet här i landet.att

varjeFör värdepappersfond skall det finnas s.k. förvarings-ett
institut. Förvaringsinstitutet, skall bank eller kre-annatsom vara en
ditinstitut, verkställer fondbolagets beslut och sköter värdepappers-
fondens tillgångar. Alla fondbolag skall föra eller låta föra register över
samtliga innehavare andelar i fonden.av

uppgifterDe central värdepappersförvarare enligt kupong-som
skattelagen skall utföra vid utdelning i avstämningsbolag ligger vid ut-
delning på andel i värdepappersfond i stället förvaringsinstitutetpå 12
§ KupL.
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avstämningsbolag.aktiebolagAndra än

ofta förkallasfondbolagavstämningsbolag ochaktiebolagAndra än
fortfarande tillämpari teorin,de, åtminstoneeftersom ettkupongbolag

utdelningskuponger.företeendeaktieutdelningmed motsystem av

skattskyldighet2.3

Allmänt

angivna tör-de i § KupLutdelningsberättigade under 4denDet är som
utdelningsbe-Med denbetala kupongskatt.skyldigutsättningama är att

utdel-lyftaberättigaddenenligt 2 § KupL,rättigade attärsomavses,
utdelningstillfället.viddelning för egen

utdelningsberättigadi första hand förföreliggerskattskyldighet som
Sverige. den-i Föreller hemmahörandebosattinteskatterättsligt anses

statliga in-såväl denkupongskattenskattskyldigakategori ersätterna
fönnögenhetsskatten.statligadenkomstskatten som

hemmahörandeeller ibosattaför demSkattskyldighet inte ärsom
Sverige

stadig-ellerbosattutdelningstillfållet intevidfysisk ärEn somperson
kupongskattelagen.skattskyldig enligti landetvistas härvarande är

bo-skattskyldigheten tillämpasbedömningenVid sammaav
flyttatinkomsttaxeringen. Dengäller vid utsättningsbegrepp somsom

obe-hitanknytningväsentliggrundpåfrån Sverige ansesavsommen
betala kupongs-skyldigalltså intei Sverigeskattskyldig är attgränsat

katt.
beskickning hossvensktillhörmedborgare,svenskEn ensom en

organi-mellanstatligdelegation hossvenskmakt,utländsk permanent
delegatio-beskickningens,ellersvenskt konsulateller lönatsation ett

varittjänstsingrundbetjäning och påkonsulatetseller avsomnens
statlig1947:576enligt § lagenutomlands, behandlas, 17bosatt om

landet ochhär ibosattbeskatmingshänseendeiinkomstskatt SIL, som
gällerkupongskattelagen.enligt Detsammaskattskyldigdärmed inteär

svenskavaritde harunder år,bam 18makesådan samt ompersons
hos honom.och har bottmedborgare
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Person tillhört främmande makts beskickning eller lönade kon-som
sulat här i landet eller beskickningens eller konsulatets betjäning och

inte har varit svensk medborgare och inte heller bosatt här hansom när
kom tillhöra beskickningen, konsulatetatt eller dess betjäning, ianses
beskattningshänseende inte ha varit bosatt Sverige 18 § 1 SIL.mom.
Sådana har emellertid uttryckligen undantagits från skattskyl-personer
dighet i kupongskattelagen 4 § ñärde stycket KupL. Detsamma gäller

sådan make, barn under 18 år och enskilda tjänare, deen persons om
har bott hos honom och inte har varit svenska medborgare.

Även dödsbon efter vid sitt frånfälle inte bosattapersoner som var
eller stadigvarande vistades här i landet skattskyldiga till kupong-är
skatt. syfteI förhindra svensk dubbelbeskattningatt utdelning frånav
utländskt dödsbo föreskrivs i 7 § 9 SIL i Sverige bosattattmom. en
delägare i utländskt dödsbo skattebefriad för utdeladär inkomst för
vilken dödsboet skyldigt betalaär inkomstskatt här.att Kupongskatt
räknas emellertid i detta fall inte inkomstskatt jfr RSV/FBsom
Dt 1985:13.

Utländska juridiska skattskyldiga enligtär kupong-personer
skattelagen. skattskyldighet föreligger dock inte för sådan utdelning

hänförlig till inkomstär näringsverksamhet bedrivits frånsom av som
fast driftställe här i landet. För sådan inkomst föreligger i stället skatt-
skyldighet till inkomstskatt.

utländskEn juridisk inte heller skattskyldigär till kupong-person
skatt för den del utdelningen enligt punkt andra10 stycketav som av
anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen l928:370, KL har be-
skattats hos delägarna. skattskyldighet föreligger alltså endast till den
del delägare inte har beskattats löpande för den utländskaen personens
vinst. Kupongskatt emellertid vid utdelningstillfällettas och bör där-ut
för innehållas fram till dess delägaren för utdelningen.att Där-taxerats
efter får den utländska juridiska begära återbetalning skat-personen av

Beteckningen utländsk juridiskten. definieras i 16 § 2person mom.
SIL.

Handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kom-
manditbolag och rederi skattskyldigt till kupongskattär för den del av
utdelningen inte hänförlig till inkomstär näringsverksamhetsom av

bedrivits från fast driftställe här i landet och belöper på del-som som
inte bosattägare eller stadigvarandeär vistas i Sverige 4 § andrasom

stycket KupL. Motsvarande gäller vid samäganderätt, flerat.ex. om
vissa aktier elleräger hargemensamt till viss utdelning.personer rätt

Kupongskatt skall då betalas på den del utdelningen belöper påav som
delägare bosatt utomlands.ärsom

Slutligen föreligger inte heller skattskyldighet till kupongskatt för en
juridisk i främmande medlem i denEU inne-stat ärperson en som om
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ochi det utdelande bolagetandelskapitaletellerhar 25 procent mer av
juli90/435/EEG den 23direktivi artikelvillkoren 2 rådetsuppfyller av
ochmoder-beskattning avseendeordning för1990 gemensamom en

medlemsstater.i olikadotterbolag

Skattejlyktsregeln

förocksåskattskyldighetföreliggerstyckettredje KupLEnligt § ut-4
förhållanden,under sådanainnehar aktiedelningsberättigad, attsom

till in-taxeringenvidbereds förmånobehörigendärigenomannan
bestämmelse,från kupongskatt.vinner befrielse Dennaellerkomstskatt

under dekupongskattbulvanregeln, innebär bl.a.kallas attävensom
denutdelning tillpåförutsättningarna kan ärangivna äventas ut som

kupongskattfall såväli sådantUtdelningen träffasSverige.bosatt i av
inträf-härigenomdubbelbeskattninginkomstskatt.statlig Den somsom

beskattningsbestämmel-syñe hindraoch har tillavsiktligfar attattär
kringgås.serna

i kap.behandlasSkatteflyktsregeln

skattepliktiga betalningar2.4

Utdelning2.4. 1

och utdel-aktiebolagaktie i svensktutdelning påKupongskatt påtas ut
värdepappersfond.andel i svenskning pâ

såvälutdelningaraktiebolagi svensktutdelning på aktieMed avses
försäkringsrörelselagen.aktiebolagslagen enligtenligt som

skattelagstiñrningenfinns definierad iutdelning inteTermen men
aktiebolagslagen.i Depå regleringenskatterättslig praxis grundatsihar

utbetal-vederlagsfriafalli vilkagrundläggande bestämmelserna om
Utbetalning iitill aktieägare finns 12 kap. 1 § ABL.ningar kan göras

nedsättningvidendastutdelning får förekommaform än avarman
likvidationeller vidöverkursfondenreservfonden elleraktiekapitalet,

bolaget.av
utbetalningar iutdelning inte bara över-Med ävenutanpengaravses

i dennaaktieägareförmåneregendom. Allaföring som enannanav
förmögen-innebär slagserhåller från bolaget ochegenskap ensom

fördel i princip beskattastill aktieägarens skallhetsöverföring ut-som
egendomförvärvafallet då bolaget låter aktieägarendelning. Så är t.ex.

pris.marknadsmässigtvederlag understigermot ett som
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Utdelning i behandlas i kap.änannat pengar

Utbetalningar jämställs med utdelningsom

Kupongskattelagens utdelningsbegrepp vidare vad följerär än som av
aktiebolagslagen. kupongskattehänseendeI jämställs således följande
utbetalningar till aktieägarna med utdelning 2 § KupL.

utbetalning till aktieägare enligt kap.12 1 § och kap.ABL 12-
försäkringsrörelselagen1 § vid nedsättning aktiekapitaletav

eller reservfonden eller vid bolagets likvidation,
utbetalning fusionsvederlag vid fusioner mellan friståendeav-

aktiebolag enligt kap.14 l § ABL eller försäkringsaktiebolag
enligt kap.15 försäkringsrörelselagen,1 § dvs. utbetalninga
enligt kap.14 20 § ellerABL kap.15 försäkringsrörel-16 §a
selagen.

Av 27 § andra stycket framgårKupL det föreligger till åter-att rätt
betalning sådan kupongskatt betalats aktie har förloratnärav som en
sitt värde följdtill bolaget upplösts likvidationatt ellerav genom ge-

fusion enligt kap.14 l § ABL eller 11 kap. 1 bankaktie-§nom
bolagslagen 1987:618, under förutsättning bolagets upplösningatt
skett inom efterâr det utbetalningen utskiftatett belopp till aktie-att av

blivit tillgänglig för lyftning.ägaren Underlaget för beräkning ku-av
pongskatt skall i sådant fall minskas med belopp motsvarande aktie-ett

anskaffningskostnad förägarens aktien. dettaI sammanhang bör an-
märkas bankaktiebolagslagen har upphört frånatt gälla och med denatt

januari1 1999. Lagen tillämpas dock beträffande registrering och verk-
ställande bolagsstämmobeslut eller beslut styrelsen före dettaav av
datum. Likaså skall beslut likvidation fattatsett före denom som

januari1 1999 handläggas enligt äldre bestämmelser.
Fusioner mellan moderbolag och helägt dotterbolag enligt kap.14

22 § ellerABL kap.15 8 § försäkringsrörelselagen omfattas inte av
bestämmelserna i 2 § KupL. Sådana fusioner kan således ske ku-utan
pongskattemässiga konsekvenser for aktieägarna.

Vi har inte behandlat frågan hurnärmare beskattning utskift-om av
ning skall ske i det föreslagna vidare anled-systemet,av oss nya se om
ningen till detta i avsnitt 2.10.4.

2.4.2 Undantag från kupongskatteplikt
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ASEALex

förutsättningarvissaunderråderSIL Lex ASEAEnligt 3 § 7 mom.a
hän-bolag. Genomaktier ii formutdelningskattefrihet för annat enav

fritagitsutdelningsådanharföreskriftertill nämndavisning i § KupLl
för ASEATillämpningsomrâdet Lexkupongskatteskyldighet.frånäven

januari 1999kraft deni 1träddelagstiftningutvidgatshar somgenom
1998/99:15.se prop.

moderbolagfalli degällerutdelningför ettSkattefriheten mottagen
dotterföretagi ärsamtliga aktier ettdelaraktieägare etttill sina ut som

förmöjliggörsHärigenomutländskt bolag.elleraktiebolagsvenskt ett
omstruktureraaktieägarnaförskattekonsekvenserbolag att utanett

fxssion.s.k. Förmindre enheter,idela denverksamheten att uppgenom
skallmoderföretagetutdelande ettdetbl.a.krävsskattefrihet att vara

dotterföre-ochmarknadsnoteradeaktieraktiebolag attsvenskt ärvars
rörelse.huvudsaklig del bestårtillverksamhettagets av

fysiskasåvälföreligger förutdelningförSkattefrihet mottagen som
värde-ellerinvestmentföretagde fall däroch ijuridiska ävenpersoner

utdelningen.pappersfonder är mottagare av
tillinte denbehöver ägareutdelningen ärMottagaren somvaraav

utdelningsberättigademoderbolaget. Denutdelandei detaktiernasjälva
överlåtithautdelningen ellertillenbartförvärvatha rättenantingenkan

jfrutdelningentillbehållitutdelande bolaget rätteni detaktierna men
isplittringstörbudetdet s.k.bl.a.uttalarlagrådetvaddock prop.om

434.1993/94:50, s.
påkravlämnasutdelningenslutligen mot-skallskattefrihet utanFör

vid utdel-skattefrihetinteExempelvis föreliggerprestation/ersättning.
tillaktiernaköpaaktieägarenberättigarinköpsrätter attning somav

underpris.

inträdeskattskyldighetensförTidpunkten2.4.3

förskattskyldighetenuttryckligenintekupongskattelagen närI anges
skattskyldig-emellertidharpraktikeninträder. Iutdelninguppburen

utdelningstillfálleMedutdelningstillfället.vidinträdaheten av-ansetts
frånutdelningvidavstämning avstäm-fördagenenligt § KupL,2ses,

vidlyftningförtillgängligblirutdelningendag dådenningsbolag och
värdepappersfonder.aktiebolag ellerandrautdelning från

kap.9ordinarie bolagsstämmavidfattasutdelningbeslutEtt om
iinförsbeslutprotokoll ochförs stämmansVidABL.§5 stämman

skallutdelningförnågot datumABL. Om när§kap. 11detta 9 vara
utdelningstillfälletskallfastställts,harlyftning intetillgänglig för anses
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dagden då bolagsstämman fattat beslut utdelningvara § KupL.3om
Om utdelning från aktiebolag än avstämningsbolagannat skall tillgodo-
föras den utdelningsberättigade på sätt utbetalningannat än genom av
utdelat belopp, utdelningen ha blivit tillgänglig för lyftninganses ome-
delbart eñer det beslut utdelningen fattats,att dvs. på bolagsstäm-om

3 § KupL.man
Frågan skattskyldighetens inträde behandlas i avsnitt 5.4.3.om

2.5 Beslutande myndighet

Enligt 6 § första stycket KupL handläggs ärenden kupongskattom av
Skattemyndigheten i Gävle. Det Särskildaär skattekontoret i Ludvika

hanterar skatten. Emellertid det Riksskatteverketär enligtsom 6 §som,
andra stycket KupL, leder och har det övergripande för skatte-ansvaret
förvaltningens verksamhet enligt lagen.

2.6 Skatteavtal

Enligt kupongskattelagen skall kupongskatt med 30tas ut procent av
utdelningens bruttobelopp. flertaletI de skatteavtal Sverige in-av som
gått har emellertid beskattningsanspråket begränsats. vissa situationerI
medges till och med hel skattebefrielse.

Nedsättning kupongskatten sker antingen direkt vid utbetalnings-av
tillfállet direktnedsättning eller i efterhand efter ansökan åter-om
betalning. Direktnedsättning kupongskatten kan dock inte ske förav
utdelningsberättigade har skatterättsligt hemvist i Schweiz. iDesom är
stället hänvisade till ansöka återbetalningatt kupongskatten.om av

Direktnedsättning

Vid utdelning i avstämningsbolag och från värdepappersfonder tilläm-
den centrala värdepappersförvararen, förvaltaren eller förvaringsin-par

stitutet direktnedsättning med stöd 3 § KupF det tillgängligaav om av
registeruppgifter framgår den utdelningsberättigadeatt enligt tillämpligt
skatteavtal har hemvist i det uppgivna landet.

direktnedsättningFör i andra aktiebolag krävs utbetalaren tillatt ser
den utdelningsberättigadeatt lämnar intyg sitt hemvist. Hemvistin-om
skall utfärdattyg myndighet eller bank i hemvistlandet.vara av
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kandirektnedsättningbestämmelserfinns ocksåKupFI 3 § attom
harutländsk förvaltaretillutbetalning utdelningvidske även somav:

förvaltarenförutsättninginföras undertillstånd i aktieboksärskilt attatt
VPC.förpliktelsersig uppfylla vissaförbunditskriftligen gentemotatt

kupong-innehållautbetalningenfår då vidbestämmelsen VPCEnligt
med detskatteavtaletgäller enligthögsta skattesatsefter denskatt som
tillståndsärskiltReglernahemmahörande.förvaltarenland där är om

kupongskatteförord-ochemellertid slopatshari aktiebokinförasatt
aktualitet.såledesi dessa delar saknarbestämmelserningens
direktnedsättningmeddelat anvisningarharRiksskatteverket avom

hemvist 1975:8.RSV Dtmed intygkupongskatt om
behandlas vidare i kap.Direktnedsättning

skattebefiade subjektavtalVissa genom

länderna SFSde nordiskaskatteavtalet mellaniartikel 10 9Enligt p.
avtalsslutandemyndigheterna i debehörigakan de staterna,15121996:

vissaöverenskommelseträffaRiksskatteverket,delSveriges attför om
ändamål skallallmännyttigtvälgörande ellermedinstitutioner annat

utdelning.befriade från skatt påvara
fram-fallprivilegier i vissaimmunitet och1976:661lagenAv om

fonderstiftelser ochsådanainternationellavissagår samtatt somorgan
biträddaSverigemeddem, i enlighetkontrollerasellerförvaltas avav

fall.i vissaskattefrihetprivilegier, bl.a.åtnjuter vissakonventioner
i kraft ioch stadgaromfattas och vilka avtal ärVilka somorgan som

dels tillkänna-tilldels bilaga lagen,framgårförhållande till Sverige av
överenskommelseruppgiftervissagivandet 1987:342 som av-omav

vissa fall ochprivilegier iochimmunitet1976:661i lagen4 § omses
vissaprivilegier förimmunitet ochkungörelsen 1974:122dels om

konsulat m.m.
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2.7 Beskattningstörfarandet

2.7. Skatteavdrag1

Utdelning i avstämningsbolag betalas den centrala värdepappers-ut av
förvararen antingen direkt den utdelningsberättigade registreradärom
hos denne, eller indirekt via förvaltare aktierna förvaltar-ären om
registrerade. ankommerDet på central värdepappersförvarare eller för-
valtare skatteavdrag för kupongskattgöra vidatt varje utbetalning av
utdelning.

Den utdelningsberättigade skyldig skriftligen lämnaär denatt cent-
rala värdepappersförvararen eller förvaltaren de uppgifter behövssom
för bedöma han skattskyldig till kupongskattatt är eller inte. Omom
det inte klart framgår tillgängliga uppgifter skattskyldighet inteattav
föreligger innehålls kupongskatt i samband med utdelningen betalasatt

eller gottskrivs den utdelningsberättigadesut konto 7 § respektive 12 §
KupL.

förvaringsinstitutEtt på motsvarandeär skyldigt skatte-sätt göraatt
avdrag vid utbetalning utdelning på andel i värdepappersfond 12 §av
KupL.

Utdelning i andra aktiebolag avstämningsbolag betalasän vanligen
direkt från bolaget eller via bank.ut Den uppbär utdelningenen som

eller dennes ombud skall i samband med utdelningen på särskild blan-
kett lämna uppgifter till ledning för bedömningen den utdel-av om
ningsberättigade skattskyldig till kupongskattär eller inkomstskatt 3
kap. 28 § LSK. Kupongskatt skall alltid innehållas vid utbetalning av
utdelning i utlandet 14 § tredje stycket KupL.

2.7.2 Redovisning

Avstämningsbolag

Av 8 § framgårKupL den centrala värdepappersförvararenatt skall
lämna redovisning utbetald utdelning och innehållen kupongskattav

fyra månader efter avstämningsdagen.senast Vid förvaltarregistrering
gäller, enligt 12 § KupL, motsvarande för förvaltaren. Förvaltaren bör
samordna sin redovisning med den den centrala värdepappersför-som

lämnar så redovisningama till Skattemyndighetenatt omfattarvararen
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redovisade skallutdelningendenperiod. Totalsummanfattar avsamma
värdepappersförvara-centralamed det belopp denstämma överens som

förvaltaren.tillbetalathar utren
värdepappersförva-centralefterutdelningsbetalningar görsDe som

efterredovisasårligenredovisning börordinarieförvaltaresochrares
redovisasefterredovisningVid dennadecember. nettotden 31 avsenast

belastatsharinteutdelningskallDärvidutdelning. ävenmottagen som
inomeventuellt överskott,redovisas. treEttkupongskattmed som

skallplaceras,inte kunnatavstämningsdagen returneraseftermånader
beloppet.returregistrerarvärdepappersförvararencentralatill den som

förvaltare.mellanomföras direktintealltsåfårUtdelningar

Värdepappersfonder

värdepappersfonderiandelarutdelning påredovisningfrågaI avom
redovisnings-liggerregistrerande fondbolagförvaltas avsom

gällerbestämmelserförvaringsinstitutet. Sammapåskyldigheten som
med KupL.jämförd 8 §skall tillämpas 12 §avstämningsbolagför

totalredovisninglämna endastskall ut-Förvaringsinstitutet peren
utdelnings-åtföljasRedovisningen skallvärdepappersfond.delande av

bris-grundutdelning påsig.land för Omavseende varjeuppgifter av
utbetalaskunnatharutdelningsberättigade intedenuppgiftertande om

efterredovis-skallredovisningstid,ordinarieförvaringsinstitutetsinom
utbetalas.denskeutdelningenning närav

avstämningsbolagaktiebolagAndra än

alltidutdelninglämnatavstämningsbolag äraktiebolagAndra än som
ku-lämnassåledesRedovisning måste ävenredovisningsskyldiga. om

skall betalas.intepongskatt
fyraredovisasskallkupongskattutdelning och senastUppgifter om

infaller efterutdelningstillfálletutdelningstillfállet. Omeftermånader
denlämnasalltidredovisningenskall senastseptemberden 15

deunder någotbolagEttår 15 § KupL.påföljandejanuari15 avsom
förtrycktfebruarifår iutdelningbeslutatföregående årentvå enom

redovisningsblankett.
ifylldautdelningsmottagamaföljas deskallRedovisningen avav

föravdragaktier/andelarsvenskautdelning påförblanketterna utan
medaktier/andelarsvenskautdelning pårespektive förkupongskatt

utbetalatsutdelningenskall,Bolagetkupongskatt. närför ävenavdrag
och riktigafullständigakontrollerabolaget,någon attänannangenom
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uppgifter lämnats de kompletteringargöra ochsamt rättelser be-som
hövs.

Kupongskatt med 30 skall redovisas och inbetalasprocent påäven
sådan utdelning vid redovisningstillfállet inte har betalatsännusom ut
och för vilken utdelningsuppgifter således inte kommitärmu in, liksom
på sådan utdelning för vilken ofullständiga uppgifter kommit in 15 §
KupL. Möjlighet till efterredovisning saknas.

Utbetalas utdelning efter det bolaget har redovisat och betalatatt in
kupongskatt till Skattemyndigheten, kan bolaget begära återbetalning av
kupongskatt belöper på sådan utdelning for vilken skattskyldighetsom

Återbetalninginte förelegat 16 § KupL. sker inte beträffande utdel-
ning varit tillgänglig för lyftning tidigare fem år före det kalen-änsom
derår då uppgifter enligt fastställt formulär lämnats till Skattemyndig-
heten.

Enligt 18 § KupL skall aktiebolag inom månad efter utdelnings-en
tillfállet sända bestyrkt avskriñ beslutet utdelning till registre-av om
ringsmyndigheten, dvs. Patent- och registreringsverket. Uppgifterna
vidarebefordras till beskattningsmyndigheten, därigenom får kän-som
nedom utdelning skett.attom

Övrigt2.7.3 förfarandetom

Skatteinbetalning

Kupongskatt skall betalas till beskattningsmyndighetens postgiro-
konto dag redovisningensenast skall lämnas 8 ochsamma senastsom
15 §§ KupL.

Om del utdelningsbeloppet inte har kunnat utbetalats till följden av
bristande uppgifter den utdelningsberättigade, behöver kupong-av om

skatt på denna del inte betalas vid det ordinarie redovisningstillfället i
fråga utdelning i avstämningsbolag eller värdepappersfond. Skattenom
skall i stället betalas in den 31 december det år dåsenast utdelningen
har kunnat betalas dock vid utgångenut, det femte kalender-senast av
året efter året för utdelningstillfállet 8 § första stycket och3 tredje
stycket KupL.

Motsvarande möjlighet till efterredovisning saknas för andra aktie-
bolag avstämningsbolag.än
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Anstånd

lämnaanstånd medefter medgekan, ansökan,Skattemyndigheten att
Anstånd kankupongskatt § KupL.betala in 20redovisning och att

redovisningenstillytterligare tid behövs med hänsynmedges om-om
skallanståndansökansärskilda skäl.andra Enfattning eller varaomav

den dag dåSkattemyndighetenin tillkommitskriftlig och ha senast re-
skall lämnas.dovisningen

Återbetalning

föreliggerintetill kupongskattskattskyldighetutdelning för vilkenOm
in till skatte-och betalatskupongskatt redovisatsdetefterbetalas attut

förva-värdepappersförvarare/iörvaltare,centralkanmyndigheten
avstämningsbolag begära återbe-aktiebolagellerringsinstitut änannat

KupL.inbetald skatt 9 och 16för myckettalning av
Även begära åter-enligt KupLutdelningsberättigade kan 27 §den

ha in-Kupongskatt kaninnehållen skatt.för mycketbetalning t.ex.av
enligt tillämp-skulle betalasvadmed högre beloppnehållits ettän som

fall,förekommandeåterbetalning får, ibeslutskatteavtal.ligt Ett om
enligtutdelningen lagenskattskyldighet förfrågandessanstå till att om

slutligenstatlig inkomstskatt prövats.om
sitt värdeförloratockså aktie haråterbetalning finnstillRätt om en

fusionlikvidation ellerupplöstsbolagettill följd att genomgenomav
till ak-utskiftning skettefterinom år detupplösningen skett attettom
beloppminskas medskall dåUnderlaget för kupongskatttieägarna. ett

anskaffningskosmad för aktien.motsvarande aktieägarens
hos skatte-skriftligenåterbetalning skallansökanEn görasom
efter utdel-femte kalenderåretvid utgångenmyndigheten senast av

ningstilltället.

Dröjsmålsavgzj indrivningoch

betalas.dröjsmålsavgiftskallbetalas in i tidkupongskatt inteOm rätt
dröjsmåls-enligt reglerna i lagen 1997:484Avgiften beräknas om

fråndelvishelt ellerfâr medge befrielseSkattemyndighetenavgift.
skäl.särskildafinnsdröjsmålsavgift, detbetalaskyldigheten att om

in kupong-betalatskall förelägga den inteSkattemyndigheten som
inte före-Följssin betalningsskyldighet.fullgörai tidskatt rätt att
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läggandet kan Skattemyndigheten förordna indrivning det obe-om av
talda kupongskattebeloppet och dröjsmålsavgiñen KupL.22 §

Överklagande

Bestämmelser överklaga besluträtt enligt kupongskattelagenattom
finns i och29, 30 30 KupL.a

Skattemyndighetens beslut enligt kupongskattelagen får, förutom
beträffande vite, överklagas till länsrätten den beslutet ochrörav som

Riksskatteverket. Länsrättens beslut får överklagas till kammar-av
Överklagandet skall i båda fallenrätten. ha kommit inom två måna-

der från den dag då den klaganden fick del det överklagade beslutet.av
Beslut Särskilda skattekontoret överklagas till iLänsrätten Dalarnasav
län, vilkens beslut i sin kan överklagas hos Kammarrätten itur Sunds-
vall.

Skyldigheten betala skattebeloppet påverkas inteatt skattebe-av om
slutet överklagas.

Sanktioner

Genom ändringar i kupongskattelagen, i kraft den juli1 1996,trättsom
har de straffrättsliga bestämmelser tidigare farms i lagen utmönst-som

Numera i stället skattebrottslagensärrats. 197l:69 bestämmelser om
skattebrott, skattebetalningsbrott och skatteredovisningsbrott tillämpli-

beträffande kupongskatt.ga

2.8 Allmänt utdelningsbeskattningen förom

obegränsatärpersoner som

skattskyldiga i Sverige

Utdelningsbeskattningen för här i landet bosatta eller hemmahörande
regleras, såvitt de materiella bestämmelserna, i lagen statligavser om
inkomstskatt.

fråga förfarandetI tillämpas, i likhet med vad gäller för ku-om som
pongskatten, delvis olika ordningar beroende på det utdelande bo-om
laget avstämningsbolag ellerär aktiebolag. kap.Av 5 8 och 9annat

följerSBL den till fysiska bosattaatt i Sverigeärsom personer som
eller dödsbon efter sådana betalar sådan utdelningutpersoner som
lämnas i och kontrolluppgift skall lämnas för enligt kap.3pengar, som
27 § LSK, skyldig skatteavdragär frångöra utdelningen. Enligtatt den
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bestämmelsen skall, intresse,såvitt kontrolluppgiñärsenare avnu
lämnas betalatden aktie ipåutdelning svenskt aktiebolagutsomav

avstämningsbolag eller svensk värdepappersfond.andel i Sys-ärsom
innebär således den skyldig lämna kontrolluppgifttemet att är attsom

också skyldig skatteavdrag och betala skatten i den ord-göraär att
ning föreskrivs i skattebetalningslagen. Såvitt utdelning frånsom avser
avstämningsbolag dessa skyldigheter ligga på central värdepap-anses
persförvarare i förekommandeeller, fall, förvaltare.

Beträffande utdelning i andra aktiebolag avstämningsbolag ochän
fondbolag föreligger inte skyldighetnågon lämna kontrolluppgiftatt

därmed inte helleroch någon skyldighet skatteavdrag frångöraatt ut-
delning före utbetalning. skall, enligtDäremot kap. LSK, den3 28 §

utdelningen lämna särskild uppgift den utdelnings-tar emotsom en om
berättigade till det utdelande bolaget utdelningen Särskildnär tas emot.
uppgift lämnas på blankett enligt fastställt formulär och bl.a.avser
uppgifter till ledning för bedömandet den utdelningsberättigadeomav

skattskyldig för statlig inkomstskatt eller kupongskatt jfr 14 §är
därefter,KupL. Bolaget enligt 3 kap. skyldigt30 § LSK, lämnaär att

uppgifter vidareinkomna till Skattemyndigheten i den ordning fö-som
reskrivs i kupongskattelagen jfr och15 17 KupL.

finns få jämkningMöjlighet det preliminära skatteuttaget påatt av
utdelning, kannågot aktualiseras bl.a. skattskyldigeden harnärsom
räntekostnader. första handI skall dock jämkning preliminä-ske denav

skatten kapitalinkomster.på Endast i de fall justeringänannatra en av
avdraget för preliminär skatt på andra inkomster inte räcker till får
jämkningen kapitalinkomster jfr 8 kap. och29 § SBLavse prop.
1996/97:100 562. Sker jämkning preliminär skatt på utdelnings. av

i jämkningsbeslutet preliminär skatt huvud inteatt över tagetanges
skall på utdelning från vissa värdepapper.tas ut

Enligt bestämmelserna i lagen självdeklaration och kontroll-om
uppgifter skattskyldig fått utdelning för vilken kontrolluppgiñär som
inte lämnas skyldig lämna självdeklaration förstabl.a. 2 kap.se 4 §att
stycket 3 LSK. Lämnas däremot kontrolluppgift för-på utdelning kan
hållandena sådana den skattskyldige inte deklarationsskyldigatt ärvara

bl.a. kap.se 3 27 § LSK och taxering kan då ske enligt 3 kap. 3 § tax-
eringslagen 1990:324, TL.

Förfarandet för utdelningsbeskattningen här i landet ellerbosattaav
hemmahörande innefattar vidare bestämmelser bl.a. omprövningom
och överklagande. Såvitt taxeringsförfarandet finns bestämmel-avser

i taxeringslagen.serna

3-191059
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2.9 Regleringen i några andra länder

I vårt arbete har vi översiktligt undersökt hur beskattningen utdel-av
ning till utländska aktieägare regleras ioch hanteras några andra länder,
nämligen Finland,Danmark, Nederländema,Norge, Luxemburg, Stor-
britannien Uppgifteroch USA. förhållandena i dessa harländer iom
första hand inhämtats från finansdepartementet eller Skattemyndigheten
i respektive land.

Danmark2.9. l

örfarandetF

Vid utdelning från danska bolag till inte bosatta ellerärpersoner som
Danmarkhör hemma i definitiv källskatt Vid utdelning tilltas ut.en

obegränsat skattskyldiga i Danmark dras i ställetärpersoner som en
Utdelningenspreliminär skatt. bruttobelopp beskattas efter skattesatsen

25 procent.om
det utdelande bolaget skyldigtDet innehålla och betalaär är attsom

in princip skallskatten. skatten betalas in utdelningen blirI till-när
gänglig för lyftning. praktiken lämnas dock tidsfrist månadI en om en
för inbetalningen.

Utdelning betalats till obegränsat skattskyldigaärsom personer som
i Danmark ingår i den taxerade inkomsten. preliminära skattenDen
avräknas därvid från den slutligt bestämda skatten. utdelning skettOm
till begränsat skattskyldiga i Danmark och skatt inne-ärpersoner som
hållits med för högt belopp betalas för inbetaldaden mycket skatten
tillbaka efter ansökan.

bakgrund det det utdelande ansvarigtMot bolagetär ärattav som
för innehållande och inbetalning skatten tillämpas inte särskiltnågotav
förfarande i de fall aktierna inhemskt eller utländskt in-ägs ettgenom
stitut. finns heller inte särskilt förfarandeDet något i de fall där utdel-
ningen instituthanteras på uppdragett ett annat.av av

Förfarandet detsamma det fråga små ellerär äroavsett storaom om
bolag.

Direkmedsättning och hemvistkontroll

Utbetalaren får skatteavdrag efter lägre skattesats 25göra än procenten
följerdet bestämmelser i skatteavtal. Förutsättningen förett attom av
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direktnedsättning skall kunna ske dock uppvisakanär att mottagaren
hemvistintyg.ett

skattskyldiges skatterättsliga hemvist bestämsDen danskannars av
skattemyndighet först efter förfrågan i samband med åter-
betalningsärenden. de flestaI fall det den utdelningsberättigadeär som
lämnar erforderlig information för bestämma hemvistet.att

Sakutdelning

Sakutdelning fondaktier skattefri. Utdelning aktier eller optio-ärav av
i andra bolag beskattas kontantutdelning. utdelade instru-Dener som

värderas normalt till marknadsvärdet vid utdelningstillfället.menten
vissaUnder förutsättningar kan dock ivärdet stället bestämmas med

utgångspunkt i genomsnittligt värde beräknat på viss period,ett t.ex.en
kalenderår.

Sakutdelning värde vid beräkningen källskatt vidges samma av som
inkomsttaxeringen.

Skattejlykt

Danmark har inte några skatteflyktsbestämmelser avseende skatt på
utdelning till begränsat skattskyldiga i den interna skattelagstifcningen.

Finland2.9.2

örfarandetF

Finland definitiv källskatt utdelning till28 påtar ut procenten om per-
begränsat skattskyldiga. bruttoutdelningenDetär ärsoner som som

beskattas.
Utbetalaren utdelningen ansvarig för innehålla och inbetalaär attav

skatten. Skatten dras utdelningen betalas ochtillnär mottagarenutav
skall betalas in den 10:e i månaden efter den månad då densenast
skulle ha innehållits.

för innehållandeSystemet och betalning vid utdelning tillskattav
begränsat skattskyldiga samordnat med gäller fördetär system som
beskattning utdelning till obegränsat skattskyldiga.av

för mycketOm skatt innehållits har utbetalaren möjlighet justeraatt
Ärskatteavdraget under kalenderår skatten innehölls.samma som en

sådan justering inte möjlig kan den utdelningsberättigade ansöka om
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för mycket iåterbetalning inbetald Om stället för litet ellerskatt.av
ingen inbetalts utbetalaren skyldig betala detskatt fattas.är att som

hanteras lokala/regionalaUtdelningsskatten den skatte-av
Uusimaa förfarandet detsamma detmyndigheten i och ärär oavsett om

fråga eller bolag.små storaom

och hemvistkontrollDirektnedsättning

tillåten under förutsättning har till-Direktnedsättning utbetalarenär att
uppgifter den utdelningsberättigades i hem-till adressgång om namn,

och födelsedatum. utbetalaren vill ha bevis den utdel-landet Om på var
har sitt hemvist kan uppvisaningsberättigade han be att ettmottagaren
card utfärdat finsk Normalt be-withholding skattemyndighet.tax av

dock inte något sådant kort/intyg uppvisas.höver
fall utländskt institut utdelningendeI ett mottagareagerar som av

räkning använder utbetalaren nonnalt denför någon i praktikenannans
följer skatteavtalet utländskaskattesats med det land där detsom av

hemvist.institutet har sitt

Sakutdelning

saknar särskilda regler för beskattningFinland sakutdelning. Be-av
skattning torde dock ske efter marknadsvärdet på den utdelade egen-
domen.

Skatteflykt

interna skatteflyktsreglema källskat-finska gäller beträffandeDe även
på utdelning.ten

2.9.3 Norge

Förjfarandet

utdelning till begränsat skatte-Vid skattskyldiga källskatt eftertas ut en
eller den lägre skattesats följer skatteavtal25sats procentom som av

med det land där den till utdelningen drasbosatt. Detäger rätten ärsom
preliminärinte någon skatt utdelning betalas till aktieägarenär ut som

ibosatta Norge.är
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utdelande ansvarigtbolaget för innehållande ochDet detär ärsom
betalning Skatteavdrag vid denskatten. skall tidpunkt dågöras ut-av

tillgängligdelningen för lyftning och betalas in vid första där-blir den
ordinarie skattebetalningsdagen.efter följande innehållna skattenDen

till kommunekassereren i den kommun bolagetskall betalas in där
har sitt kontor eller där styrelsen har sitt de bolag regist-Isäte. ärsom
rerade hos den norska motsvarigheten till beräk-VPS VPC VPSgör

utdelningsbeloppet och källskatten.ningen av
skall efter det utdelningen ägdeBolaget den året år då1senast mars

för beräkningen tillsända in underlaget källskattenrum av
"ligningskontorefi Uppgifter skall lämnas varje enskild utländskom

bolag registrerade hos lämnas nämndaaktieägare. VPSFör ärsom
Efter jämförelseuppgifter i stället VPS. mellan den på grundvalav en

uppgifter beräknade skatten och den skatt betalats ininkomnaav som
antingen tillbaka för mycket inbetald skatt eller kravfår bolaget om

belopp.inbetalning resterande
visar felaktigdet sig beräkningen källskattenOm ärattsenare av

ändring ske regler gäller för ändring taxering.kan samma som av

och hemvistkontrollDirekmedsättning

juridiskaden fysiska eller till utdelningenDet är äger rättenperson som
dåvid den tidpunkt beslutet utdelning fattas skattskyldig.ärom som

den verkligenågon registrerad hos VPS skallOm än ägaren ärannan
innehållas med utländskt institut dock medgesskatt 25 Ett kanprocent.

tillstånd skatteavdrag under vissa förutsättningar får eftergörasatt en
denlägre skattesats. Om verklige direktregistrerad hos VPSägaren är

den lägre skattesats följer skatteavtal användas.kan ettsom av
adress registrerad hos avgörande för denDen VPSär ärsom om re-

skattskyldig.gistrerade behandlas begränsat eller obegränsat Re-som
den kontoföraren. faktisktgistreringen norska Om aktieägarengörs av

i land skattemässigt bosatt i kan upplysningarvistas ärett ett annatmen
bägge länderna registreras hos dessa fall det den skatte-VPS. I ärom

mässiga bosättningen avgörande för vilken källskatt skallärsom som
skalldras. finns inte några särskilda regler för hur kontoförarnaDet

upplysningamaförsäkra sig korrekta.ärattom
efterföljande dra-det vid kontroll visar sig för litet skattOm atten

gits det norska bolag betalat utdelningen ansvarigtär ut gentemotsom
skattemyndighetema.

de fall utländskt institut utnyttjar tillstånd skatteavdrag fårI ett ett att
med lägre skattesats skall institutet före utbetal-25ängöras procenten

ningen för aktier registrerade de olikasörja korrekt antal står påatt



Kupongskatten översikt70 1999:79SOUen-

konton har hosinstitutet förVPS normalt varje skattesats Detettsom
finns inte särskilda regler anvisningarnågra eller för hur det utländska
institutet skall försäkra sig verkligeden har till till-ägaren rättattom
lämpning viss källskattesats.av en

Sakutdelning

Sakutdelning beskattas på utdelning i kontanter ochsättsamma som
värderas därvid till marknadsvärdet.

Skatteflykt

finns inte internaDet några norska regler skatteflykt på detta områ-om
de.

Nederländerna2.9.4

örfarandetF

Nederländerna har definitiv källskatt på utdelning. Beskattningenen
sker bruttoutdelningen. När utdelningen skall in-mottagarenav av
komsttaxeras fungerar skatteavdraget preliminär skatt. Skatte-som en

25ärsatsen procent.
bolagDet delar utdelning ansvarigt för skatten betalasärut attsom

in till Skattemyndigheten månad efter den dag utdelningensenast en
blev tillgänglig för lyftning. Såvitt gäller utdelning till obegränsat skatt-
skyldiga innebär detta utdelningen betalas till dem medatt ut
75 bruttobeloppet. Den avdragna skatten får sedan räknasprocent av av

Ävenden slutliga skatten vid den årliga utdelningtaxeringen. vidmot
till med hemvist i land saknar skatteavtal med Neder-ettpersoner som
länderna innehålls skatten med 25 innan betalasutdelningenprocent ut.
För med hemvist i avtalsslutande land förfarandet dockett ärpersoner
annorlunda. För dessa finns det möjlighet erhålla utdelningen medatt
skatteavdrag efter den lägre skattesats följer tillämpligtettsom av
skatteavtal.

utdelandeDet bolaget skall lämna deklaration avseendeäven en
utdelningsskatten. Om denna deklaration beñnns felaktig och skatt har
dragits förmed lågt belopp fattas beslut tillkommande skatt. Så-ett om
dan skatt skall normalt betalas det utdelande bolaget. ytterli-Dennaav

beskattning kan i stället drabba den har till utdelningenrättgare som
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har Beslutdet denne orsakat felaktigheten. utdelnings-är somom om
skatt fram till femtekan det året efter det dåutgången åromprövas av
utdelningen betalades ut.

skillnaderfinns inte några i förfarandet för bolag.Det små och stora

och hemvistkontrollDirektnedsättning

för begränsat skattskyldigaFörfarandet hur skall kunna få nedsättning
utdelningsskatten regleras i tillämpningsföreskrifter till skatteavta-av

len.
till direktnedsättning utdelningsskatten skall den harFör rätt av som

till utdelningen på särskild blankett lämna uppgift adressrätt om namn,
detaljer utdelningenoch vissa sådana upplysningar visarsamtom som

han uppfyller de förutsättningar angivits i tillämpligt skatteav-att som
skall vidare Skattemyndighetental. På blanketten i den utdelnings-

intygaberättigades hemland sökanden hemvist landet enligthar i detatt
tillämpligt skatteavtal.

förutsättning denUnder har till utdelningen lämnarrättatt som
blankett han lyfternämnda utdelningen har utbetalaren,när t.ex. en

bank mellanman, eftereller betala utdelningenrätt att uten annan av-
drag för den lägre skattesats följer tillämpligt skatteavtal. Desom av
inlämnade blanketterna sänds utbetalaren utdelande bolaget.till detav
Därefter betalar bolaget utbetalaren det belopp i praktiken har be-som

normalttalats dvs. 85 bruttoutdelningen. Bolaget lämnarut, procent av
sedan omedelbart blanketterna vidare till den nederländska Skattemyn-
digheten till bolaget återbetalar skillnaden inbetaldamellan densom

vanligtvisutdelningsskatten 25 % bruttoutdelningen denoch skattav
i verkligheten innehållits utdelningen betalats vanligennär utsom

15 %.
utdelningsberättigadeden innehar viss minsta andel detOm en av

utdelande samtliga aktierbolagets i modernare avtal tillämpas10 %
delvis annorlunda förfarande vid direktnedsättning.ett

nederländskt bolag betalar utländsk bolagNär utdelning tillett ut ett
har viss minsta ägarandel i det skatte-utdelande bolaget kansom en

myndigheten medge tillstånd utdelningsskatt får med deninnehållasatt
följerlägre skattesats tillämpligt lägreskatteavtal. Dennaettsom av

skattesats tillämpas sedan tills vidare för-såvida inte några väsentliga
ändringar sker i de omständigheter tillståndet,låg till grund försom
dvs. huvudsakligen det utländska bolagets understi-innehav inte fåratt

den stipulerade miniminivån.ga
det nederländska bolaget fåttOm tillstånd tillämpa den lägreatt

full skatt innehållas.skattesatsen måste utländska fårDet bolaget där-
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efter återbetalning Skattemyndighetenansöka från i det distrikt därom
det nederländska bolaget hör hemma. Eventuell återbetalning till det
utländska bolaget sker via det nederländska bolaget. Normalt fordras
inte något hemvistintyg från Skattemyndigheten i det utländska bolagets
hemland. Skattemyndigheten har dock begära in ytterligare in-rätt att
formation utdelningsberättigadeden det nödvändigt.om om anses

Sakutdelning

Sakutdelning värderas till marknadsvärdet. Värderingen sker vid utbe-
talningstidpunkten.

bolagDet delar skall beräkna skatteavdrag,änut annatsom pengar
lämna deklaration och betala in skatten inom månad efter det att ut-en
delningen betalades Bolaget har dock ak-kräva medelut. rätt att av

for betalning skatten.tieägaren Bolaget har därtill innehållarätt attav
tillsde utdelade sakerna dess aktieägaren betalat beloppatt ett motsva-

rande den skatt skall innehållas och betalas in bolaget.som av
Motsvarande regler gäller vid utdelning till dem obegränsatärsom

skattskyldiga.

Skatteflykt

Nederländerna har inte några interna bestämmelser för motverkaatt
skattetlykt i fråga skatt på utdelning till begränsat skattskyldiga.om

Luxemburg2.9.5

örfarandetF

statligEn skatt 25 på bruttoutdelningenprocent tas ut motta-om om
inte har skatterättsligt hemvist i Luxemburg. Skatten skall betalasgaren

utdelningen blir tillgänglig för lyftning. det följer be-Omnär av
stämmelserna i skatteavtal får skatteavdraget underlåtas eller skeett
med reducerad skattesats.en

utdelande bolagetDet ansvarigt för skatten innehålls och be-är att
talas in. dock den utdelningsberättigadeDet skyldig betalaär är attsom
skatten denna inte innehållits på korrekt eller han käntett sättom om
till skatten inte betalts i föreskriven tid informera skatte-att utan att
myndigheten detta.om
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inbetaldåterbetalningdelvisnedsättning ellerTill begäran avomen
hemvistlan-Skattemyndigheten ihemvistintyg frånfogasskatt skall ett

det.

hemvistkontrollochDirektnedsättning

till-ibestämmelsernaföljerdetske ettkanDirektnedsättning avom
tidpunk-vidbestämshemvistetskatterättsligaskatteavtal. Detlämpligt

före-detnödvändigtutdelning detvarje attutdelningen. För ärförten
inteutdelningsberättigadebeträffande denhemvistintygligger omett

skatteavtal.föreskrivs iannat

Sakutdelning

deli dennaFörfarandetmarknadsvärdet. ärtillvärderasSakutdelning
skattskyldiga.obegränsatinkomstbeskattningen förmedsamordnat

Skatteflykt

vid utdel-tillämpligaden interna ävenSkatteflyktsreglema i ärrätten
skattskyldiga.till begränsatning

Storbritannien2.9.6

beskatt-förreglerinförtapril6 1999från denStorbritannien har nya
huvudregelnEnligtskattskyldiga. tasutdelning till begränsatning av

betalasutdelningTillutdelning.påkällskattinte någondärvid ut som
iskattskyldiga Stor-obegränsatutdelningsberättigade ärtill som

l/9-delskattegottgörelse, ut-hänförsbritarmien motsvarar avsomen
belopp.delningens

automatisktinteemellertidutdelning kanUtländska mottagare av
skatteavtal Stor-skattegottgörelse. Desig någontillgodoräkna som

skattegottgörelsendelarhela ellerdockinnebärbritannien ingått att av
ochutdelningensamtidigtutländskedentillgodoräknas mottagaren som

källskatt högst 15med procent.beläggsgottgörelsen omen
förutsättningarunder vissakanSkattemyndighetenbrittiskaDen

betalasutdelningenredan dåutbetalare ut tatillstånd förmedge atten
utdelningenbetalasfallsådantskatteavtal. Iibestämmelsertillhänsyn

källskatten.avdrag förmedskattegottgörelsenoch ut
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2.9.7 USA

örfarandetF

Vid utdelning till inte bosatta eller hemmahörandeär ipersoner som
USA definitiv källskatttas Personer medborgareut. ien är USAsom
omfattas emellertid inte källskatten deäven bosatta i någotärav om

land. Det bruttoutdelningenannat är beskattas och skattesatsen ärsom
30 eller den lägre skattesatsprocent följer bestämmelserna isom ettav
tillämpligt skatteavtal.

Det den betalarär utdelningenut ansvarig för inne-ärsom som
hållande och betalning källskatten. Tidpunkten skatten skall be-närav
talas storlekenavgörs bl.a. de sammanlagda belopp utbe-av av som
talaren innehâllit i skatt. Tidsfristen för inbetalning varierar därvid från

inbetalning små beloppatt kan ske gång kalenderår tillav atten per
inbetalning skall ske redan några dagar efter innehållandet skatten.av

Om skatt innehållits med för högt belopp kan den utdelnings-
berättigade ansöka återbetalning hos skattemyndigheten. Under detom
kalenderår skatten innehållits och under året därefter kan utbetala-även

återbetala för mycket innehållen skatt. Utbetalaren skall,ren skattenom
redan redovisats, lämna uppgift till Skattemyndigheten rättelseattom
skett och får därefter räkna den skatt återbetalats från övrigaav som
innehållna och skatter.egna

Direktnedsättning och hemvistkontroll

Källskatten skall efter lägretas skattesatsut följerdet be-en om av
stämmelser i skatteavtal. Det krävs inte något intyg eller liknande för

direktnedsättning skallatt kunna Utbetalarengöras. kan i stället normalt
förlita sig på adressuppgift betalningsmottagaren lämnaren som om
den utdelningsberättigade. Presumtionen den utdelnings-är att
berättigade har skatterättsligt hemvist i det land där han ha sinuppges
adress.

Numera har beslutats regler innebär den utdelnings-attnya som
berättigade för kunna få tillgodogöraatt sig reducerat skatteavdragett
måste lämna intyg hanett berättigad tillatt är sådan nedsättning.om
Intyget skall undertecknas den utdelningsberättigade själv och inty-av
gande sker under straffansvar. De reglerna innebär bl.a.ävennya att ett
utländsk institut eller liknande utdelningar för detar utdel-emotsom
ningsberättigades räkning kan ingå förbindelse med skatte-en
myndigheten i USA vari de påtar sig för vissa delaransvaret av upp-
börden källskatten. blirDe därigenom s.k. qualified intennediary.av



75översiktKupongskatten1999:79SOU en-

innehållaförsigintennediaryqualiñed på ansvaret attsådanOm taren
inte for skatte-normaltbehöverkällskatten denoch redovisa
de tagitutdelningsberättigadeför vilka emot ut-redovisamyndigheten

skatte-efter vilkabelopptotalaredovisa med vilkaendastdelning, utan
gjorts.harskatteavdragsatser

Sakutdelning

marknadsvärdettillvärderasdollaramerikanskaiUtdelning änannat
del densälja såUtbetalaren harutbetalningstillfállet. rätt storvid att av

källskatten.betala inräcker fordetegendomenutdelade attatt

Skatteflykt

källskattenockså påtillämpligaskatteflyktreglerinterna ärUSA:s mot
utdelning.på

avgränsningarochdefinitionerVissa2.10

skattskyldigaoch begränsatObegränsat10.12.

i Sverigehemmahörandeeller ärskatterättsligt bosattaPersoner ärsom
skattskyldiga i Sve-deinnebärskattskyldiga här. Det ärobegränsat att

in-förvärvatsinkomsternainkomsterallaprinciprige för i oavsett om
landet.eller utomom

ihemmahörandeellerskatterättsligt bosattainte ärPersoner som
uttryckligeninkomsterendast för sådanahärbeskattasSverige som

skattskyldiga ibegränsatsåledes endastlagstiñaren. De ärangetts av
Sverige.

skatt-de begränsatvilka inkomsterförBestämmelser somom
ochKLfinns bl.a. i 53 § 1i Sverigehärskall beskattasskyldiga mom.

betalats frånroyaltyskebeskattningskallSIL,6 § l t.ex. sommom.
i landet.driftställe härfrån fastnäringsverksamhetbedrivernågon som

förtidigareföreliggerkupongskatt nämntstillskattskyldighet som
i Sverigevistasstadigvarandeellerbosattaintefysiska ärpersoner som

juridiskautländskaoch för personer.
skattskyldigaobegränsatmed begreppetbetänkandedettaI avses

ihemmahörandeellerskatterättsligt bosattasådana ärsompersoner
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Sverige. begreppetMed begränsat skattskyldiga intedem äravses som
obegränsat skattskyldiga.

l 0.2 Värdepappersfonder

denI fortsatta framställningen diskuterar vi i första hand utdelning på
aktier. Det gäller emellertidsägs i tillämpliga delar be-som även
träffande utdelning på andelar i värdepappersfonder. Utdelning från
Värdepappersfonder behandlas därför särskilt endast i de fall där det är
nödvändigt. Enligt kupongskattelagen tillämpas vid utdelning från vär-
depappersfonder förfarande i alltett väsentligt detmotsvararsom som
gäller vid utdelning från avstämningsbolag. viNär i fortsättningen talar

utdelning från avstämningsbolag därmed utdelningom påävenavses
andel i värdepappersfond inte framgår sammanhanget.annatom av

10.3 Förvaltare

För den fortsatta framställningen det nödvändigtär skilja sådanaatt
förvaltare har medgivits tillstånd förvaltare enligt lagenattsom vara om
kontoföring finansiella instrument från andra institut förvaltarav som
aktier för räkning. För undvika sammanblandningatt använderannans
vi därför beteckningen förvaltare endast beträffande den förstnämnda

Andra förvaltare, dvs sådana inte har nämnda tillstånd,gruppen. som
kallas fortsättningsvis för institut.

l 0.4 Utskiftning

Som tidigare skall utbetalningnämnts från aktiebolag vid nedsättning
aktiekapitalet eller reservfonden eller vid bolagets likvidation be-av

traktas Ävenutdelning enligt kupongskattelagen. utbetalningsom av
fusionsvederlag skall i detta hänseende likställas med utdelning.

Om de nämnda utbetalningarna sker till svenska aktieägare be-nu
handlas de normalt inom för reavinstsystemet för utländskaramen men
aktieägare utgår alltså kupongskatt. Denna ordning har kritiserats och
det har ifrågasätts Sverige verkligen kan hävda något beskattnings-om
anspråk på den del utbetalningen återbetalning insattutgörav som av
kapital. Näringslivsföreträdare har hävdat dessa regler diskrimi-att är
nerande och de torde försvåra möjligheternaatt attrahera utländsktatt
riskkapital. I remissyttrande denett 15 april 1998 betänkandetöver
Omstruktureringar och beskattning SOU 1998:1 har Näringslivets
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fråganbehandlatinteden utredningenvarförskattedelegation ifrågasatt
omstrukture-medsambandaktieägare iutländskaförkupongskattom

följande.bl.a.anförtochringar

sakvärdenpåutgårkupongskattförhållandet somDet att rena
angelägnahämmarochförsvårarutskiftaseller om-utdelas

medsambandiKupongskattstruktureringar. om-tas
utländ-tillutskiftningochutdelningpåalltidstruktureringar ut

enligtutdelningarförgällerundantagSärskiltaktieägare.ska
ilättnader LexföreslårutredningenEftersomASEA.Lex

iaktierutdelning om-kan att m.m.ASEA antas av
denunderfalla indel kommertill attstruktureringssyfte stor
Deskallintekupongskatt ut.tasföljdmedlagstiftningen att

aktie-utländskadärochmissgynnasomstruktureringsfall som
omstrukturerings-därmedkommersärbehandlas att varaägare

viddvs.aktieägarna,tillutskiñassakvärdendärtransaktioner
samband mediaktiervid inlösenochlikvidationfusion, av

deöverkursfond. Ielleraktiekapital, nunedsättning reserv-av
oftaganska ut-förekommer atttransaktionstypemanämnda

sakegendom.iiskerinteskiftningen utanpengar

ku-därsituationerexempel påföljandevidareremissyttrandetI ges
komplikationer.medförapongskattelagstiftningen uppges

likvidatomförekommaskälolika attdetkanlikvidationVid av
realiseraförstförställetegendom ibefintlig att egen-skiftar ut

kan ettDetskiftadärefter t.ex.för varautdomen att pengar.
aktieposteravyttringmedför storamarknadsläge att avensom

frågaocksåkanvärde.i Detsjunkeregendomen varagör att
skälaffärsmässigatoppbolagenidåsituationer ägarna avom
denjustsådantpå sätt attverksamhetenomstrukturera ettvill

skiftasskallbolagmellanliggande ut.ifinnsegendomen som
oftastskälaffärsmässigadetfusiongäller är mo-detNär av
i formsakvärdenskiftafusionsvederlag ut avtiverat att som
dessutomfusionsådan ärföretaget. EnÖvertagandedetiaktier
pooling-medförakan attfusionendaden typen somav

transaktionen.redovisningenvidanvändasf°armetoden av
medbelastasbehöverintesamgåendetinnebäri sin attDetta tur

skattemässigtgoodwillposterStoragoodwillposter. somstora
för-Samgåendetfallflestai deinnebäravdragsgilla attinte är

stånd.tillalls kommereller intesvåras
tillutskiftningovanligtdet inteaktier attinlösen ärVid av

Teknikendotterbolagsaktier.formisker an-aktieägarna av
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vänds gångermånga alternativ till och iett syftesom samma
utdelning enligt Lex ASEA. Vid inlösensom dock akti-anses
avyttrade för skattskyldiga ierna Sverige varvid reavinst-

beskattning sker. För utländska aktieägare skall kupongskatt
erläggas på hela det utskiftade beloppet möjlighet tillutan av-
drag för anskaffningsvärdet på aktierna.

Från våren 1999 har Särskilda skattekontoret i Ludvika börjat tillämpa
ordning beträffande kupongskattenen vid inlösenny aktier. Ku-av

pongskatt utgår på det utskiftade beloppet minskatnumera med den
inlösta aktiens nominella värde under förutsättning aktieägaren haratt
sitt skatterättsliga hemvist i land med vilketett Sverige ingått skatte-ett
avtal utformats i enlighet med OECD:ssom modellavtal. För övriga
utländska aktieägare utgår dock kupongskatt på hela det utskiftade be-
loppet. Enligt uppgift saknar för närvarande VPC och vissa förval-av

för hanteratama system sådantatt differentieratett skatteavdrag.
detNär gäller utskiftning fusionsvederlag så har det från fond-av

handlarnas sida uppmärksammats fusionsvederlagetatt intenumera
skiftas från det överlåtandeut bolaget till dess aktieägare i ställetutan
betalas det Övertagandeut bolaget på liknandeav vidsätt förvärvsom

aktier. Det har därvid ifrågasättsav regleringen i kupongskattelagenom
verkligen täcker denna form utskiftning från det Övertagande bo-av
laget till det överlåtande bolagets aktieägare.

Särskilt bakgrund demot förslag beträffande för inne-av ansvaret
hållande utdelningsskatt vid sakutdelningav vi föreslår se kap. 5som

vi det mycketatt är angelägetanser reglerna utdelnings-att om
beskattning vid utskiftning till begränsat skattskyldigam.m. över.ses
Från Finansdepartementet har meddelats sådanatt pågåröversynen
inom departementet och frågan därför inteatt bör behandlas inom ra-

för denna utredning. I 1998/99:15men Omstrukturering och be-prop.
skattning anförs bl.a. följande med anledning vad Näringslivetsav
skattedelegation anförde i det förut nämnda remissyttrandet.

Frågan det från bl.a. samhällsekonomiskaom och offentlig-
finansiella aspekter finns skäl införa civilrättsligatt regle-en
ring återköp aktier bereds förav närvarandeav egna av rege-
ringen. I sådant sammanhangett aktualiseras också den skatte-
mässiga behandlingen återköp, såväl inkomstskattemässigtav

i kupongskattehänseende. Frågansom det finns skäl attom
ändra regleringen vid bl.a. utskiftning i samband med fusion
bör i dettas sammanhanget.upp



79översiktKupongskatten en1999:79SOU -

sådan översyndet166 talas att1998/99:100 som nuI enoms.prop.
lagstiñ-ochFinansdepartementet attske inomkommer nyattnämnts

2000.årfråntillämpaskunnaförväntaskanning
fråganbehandlatvi inteharsagda närmaredetbakgrundMot nuav

utskiftningvidutdelningsbeskattning m.m.om

aktierNäringsbetingade2.10.5

sambandiregeringen attanförs1661998/99:100 att avserI s.prop.
näringsbetingadepåkupongskattenföreslåbudgetpropositionen attmed

Regeringensjanuari 2000.den lavskaffas fr.0.m.skallaktieinnehav
förslag.påverkat våraintehardelari dessaarbete

ochsjälvdeklarationlagNy2.10.6 om

kontrolluppgifter

ochSjälvdeklarationbetänkandei sittharSkattekontrollutredningen
självdeklara-lagföreslagit1998:12SOUkontrolluppgifter omnyen

kon-bl.a.innebärFörslaget attkontrolluppgifter.ochtion
enbartomfattatillinskränksfallflertaleti atttrolluppgiftsskyldigheten

bestämmel-dödsbonoch attsamtfysiskatillutbetalningar personer
enligt lagen sär-kontrolluppgift o.d.lämnaskyldighet omattomserna

lagen.i deninförlivasutomlands bosattaförinkomstskatt nyaskild
lämnaskyldighetenvidare attföreslårSkattekontrollutredningen att

kon-medochslopas ersätts§ LSKkap. 28enligt 3uppgift ensärskild
inteaktiebolag ärförtrolluppgiftsskyldighet av-även som

del be-i dennaförslagSkattekontrollutredningensstämningsbolag.
avsnitt 3.2.8.ividarehandlas
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modernare3 Ett

beskattningsförfarande

Utredningsuppdragetl

skallkupongskattelagendet viddirektivvåra översynenI att avanges
inkomstbeskattning.med övrigförfarandet kan samordnasutredas om

kupongskatt frånunderlag förlämnasuppgifter avstäm-De somsom
inordnas ibörsådant samordnatfondbolag iningsbolag och ett system

uppbörd för utdel-kontrolluppgiftsskyldighet ochförgängse system
Även uppgift isärskildskattesubjekt. reglernatill inhemskaningar om

delbör i dennaomfattas Arbetetskallkap. § LSK3 28 översynen.av
generell kontrol-meduppgiftslämnandetpåinriktat ersättaatt envara

dag inteiför fåmansbolag och övriga bolagluppgiftsskyldighet ärsom
skall detVidarekontrolluppgift utdelning.lämnaskyldiga utre-att om

beskattningen.bör ha handvilka myndighetervilken ellerdas som om
olikautredningsuppdraget alltså påInriktningen för sättär att sam-

utomlands bosattatillbeskattning utdelningförfarandet förordna av
inkomstbeskattning.förfarandet för övrighemmahörande medeller

förenklingarisamordning består bl.a. demed sådanFördelarna somen
enhetlig ordning.medåstadkoms en

särskild skatt påsamtidigt ordningen meddirektivenI ut-sägs att en
be-i Sverige börskatterättsligt hemvistsaknardelningar för dem som

materiellagrundläggandegäller nivån på skatten. Denstå. Detsamma
skall alltså kvar.kupongskattesystemetregleringen i vara

inne-vid meningbeskattningsförfarandet kan iBeteckningen anses
tänkerförsta handde materiella skattereglema.allt vid sidan Ifatta av

förfarandet hän-Tillför hur skattemellertid på formerna tas ut.enman
förunderlagetredovisning och fastställelsereglerförs bl.a. att taavom

och inbe-debiteringberäkning,gäller reglerskatt. Detsammaut omen
dröjsmålsav-särskilda avgifterreglertalning skatten samt somomav

förseningsavgift.ochgift, skattetillägg
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överväganden3.2 förslagoch

3.2.1 Några utgångspunkter

Utgångspunkten för översynen kupongskattesystemet skallav som
i det föregåendenämnts inriktningen samordning medmot öv-vara en

rig inkomstbeskattning såvitt beskattningsförfarandet och därmedavser
också regleringen. Det för skattebetalning gäller för in-systemav som
komstskatten för obegränsat skattskyldiga här i landet och formerna för
det bör förändringarna beskattningenstyra dem begränsatärav av som
skattskyldiga. f°arDetta gälla i fall intedet finns skälvartanses om som
talar för andra lösningar.

faktorEn har betydelse i detta sammanhang den pågåendeärsom
regelreformeringen på skatteområdet. i förstaEn hand lagteknisk över-

har gjorts bestämmelserna i kommunalskattelagen och lagensyn av om
statlig inkomstskatt och det föreligger lagrådsremiss med förslag atten
de båda lagarnas bestämmelser förs i inkomstskattelag IL,samman en

SOU 1997:2.ävense
Vidare tillämpas sedan den januari1 1998 uppbördslagen ny -

skattebetalningslagen. denI lagen har bl.a. regleringama i uppbörds-
lagen 1953:272 och lagen 1984:668 uppbörd socialavgiñerom av
från arbetsgivare mervärdesskattelagens 1994:200 förfarande-samt
bestämmelser sammanförts. Skattebetalningslagens förfaranderegler

redovisning och betalning skatt tillämpliga denär även påom sär-av
skilda inkomstskatten enligt lagen särskild inkomstskatt för utom-om
lands bosatta. Den skatten har, liksom kupongskatten, karaktä-senare

definitiv källskatt.ren av en
Övervägandena rörande moderniserat för beskattningenett system
utdelning till begränsat skattskyldigaär innefattar fleraav personer som

övergripande frågor. Det givetvis frågan hurär skallsystemetom vara
utformat och därmed vilka bestämmelser skall ingå i regleringensom

också frågan de bestämmelser behövs skall finnas.men om var som
finnsDet därvid anledning skilja på de materiella bestämmelsernaatt

och föreskriftema förfarandet.om
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finnasbör regleringen3.2.2 Var

materiella reglernaDe

skattskyldighet ochbestämmelsernamateriellaDeFörslag: om
skallskattskyldigautdelning till begränsatvid ävenskattesats m.m.

i särskild lag.fortsättningsvis finnas en

frågaalternativ iskattereglema finns olikamateriellaBeträffande de
bör finnas.föreskrifternavarom

till lagenföra de materiella skattereglemamöjlighetEn är att om
med dettautomlands bosatta. fördelinkomstskatt för Ensärskild är att

utlan-ijust för bosattaregler avseddafinnsdär redan ärpersoner som
inkomstskatt,ytterligare särskildlagEmellertid finns detdet. en om

artisterutomlands bosattasärskild inkomstskatt förnämligen lagen om
därförske detregelsamordning i något hänseende börm.fl. Om voreen

ilagars bestämmelser fördessamtligalämpligare treatt samman en en-
flera för-Vi kanför begränsat skattskyldiga.inkomstskattda lag seom

synvinkel.minst pedagogisk Detlösning, intemed sådandelar uren
lämpliga idetemellertid utanför vårt uppdragfaller övervägaatt en

slag.samordning dettaav
tillutdelning be-reglera beskattningenmöjlighetEn är att avarman

eventuelltochlagen statlig inkomstskattskattskyldiga igränsat se-om
ku-skäl för dettainkomstskattelagen.i den föreslagna Ett är attnare

materiellain destatlig inkomstskatt.grunden Attpongskatten i är taen
linje medockså istatlig inkomstskatt liggerbestämmelserna i lagen om

Med den-inkomstbeskattning.samordning med övrigintentionerna om
ifinnas denkommade materiella skattereglemalösning skulle attna

eller hem-frågor för här i landet bosattamotsvarandelag reglerarsom
har fråganinkomstskattelagenlagrådsremissenmahörande. I attomom

lagentill denmateriella bestämmelserkupongskattelagensföra bl.a.
följande.uttalasremissen s. 281behandlats. I

inkomstskatteformer för/.../ särskildamed lagarnaAtt ta om
deriktigt eftersom/.../ kanske teoretisktutomlands bosatta är

inkomstskatten. Detkommunala och den statligadenersätter
talardettahitta bestämmelserna.blir också lättare Motatt

räknas påolika och skatternaemellertid skattebasen är utattatt
skat-inte fördelhar således någonolika Man större attsätt. av
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behandlas i lag och IL blir fallterna i så omfattan-samma mer
de och svårhanterlig. /.../ För IL inte bli alltförskall omfat-att
tande bör den begränsas till reglerna kommunal och statligom
inkomstskatt, inklusive expansionsmedelsskatt /.../

bakgrundMot det anförda ligger det enligt vår mening tillnärmastav
hands tills vidare behålla de materiella bestämmelsernaatt skatt påom
utdelning till begränsat skattskyldiga i särskild lag. dennaI lag bör ien
första hand regleras förutsättningarna för skattskyldighet, vad ut-som

underlag för skatten och skattesatsen.gör

örfarandereglernaF

Förslag: Förfarandet för beskattning utdelning till begränsatav
skattskyldiga skall regleras i skattebetalningslagen.

blandEtt flera alternativ det gäller frågan de förfarande-när om var
regler behövs bör finnas behålla dem tillsammansär med deattsom
materiella reglerna i särskild lag motsvarande den nuvarande ku-en
pongskattelagen. Flertalet nödvändiga föreskrifter beskattnings-om
förfarandet finns emellertid i dag i skattebetalningslagen. iAtt lagen ny

in förfarandebestämmelser skatt påta utdelning till begränsat skatt-om
skyldiga skulle därför innebära det i två lagar skulle finnas i principatt

reglering. Så i dag fallet i lagarnaär särskild inkomstskattsamma om
för utomlands bosatta. de lagarnaI består regleringen formerna förom
hur skatten skall betalas i olika hänseenden hänvisningar till skatte-av
betalningslagen. Vi denna lösning mindre lämplig.att äranser

alternativEtt reglera beskattningsförfarandetannat är för utdel-att
ning till begränsat skattskyldiga i skattebetahringslagen. syfteEtt med
skattebetalningslagen där samla de bestämmelserär behövsatt som om
redovisning och betalning olika skatter och avgifter. för-Detm.m. av
hållandet talar för det i den lagen de aktuella förfarande-äratt som nu
reglema bör finnas. Som redan finns för övrigt redan flertaletnämnts
nödvändiga föreskrifter där. På så kommer förfarandet finnassätt att
reglerat i endast lag och hänvisningar till bestämmelser i andra lagaren
kan i princip undvikas. finnsDet dock nackdelar med sådanäven en
ordning. Som kommer framgå de följande avsnitten kan nämligenatt av
vissa särregleringar inte undvikas. Vi detta fördelarnatrots attanser

och föreslår därföröverväger förfarandet för beskattning utdel-att av
ning till begränsat skattskyldiga regleras i skattebetalningslagen.
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Särskild utdelningsskatt3.2.3

beteck-stället föreslåsIkupongskattTermen utmönstras.Förslag:
utdelningsskatt.särskildningen

försbestämmelsermateriellakupongskattelagensHuvuddelen av
lag.tillöver en ny

kupong-beteckningenföråldradedenhänseende börterminologisktI
beskriver vadväljasbenämning börEnskatt bytas somut. somannan

särskildtalarreglering i ställetiföreslårVi att omman en nyavses.
finnsdet inteinvändasför sigi ochkanutdelningsskatt. attHäremot

till dedockBeteckningen anknyterutdelningsskatt.allmännågon
f°arochutomlands bosattaför äveninkomstskattemasärskilda anses ge

skattenvaduppfattninggod avser.omen
royaltybetalningar tillkällskatt påviföreslåravsnitt 8.5.4I en ny

bestämmelsernaochsärskild royaltyskattskattskyldiga attbegränsat
särskilda utdel-för dengällermed demsamordnasden skatten somom

bestäm-materielladeföreslår vibakgrund häravningsskatten. Mot att
benämnd laglagförs tillutdelningsskattsärskildmelserna omen nyom

skattskyl-för begränsatutdelning och royaltyinkomstskatt påsärskild
diga.

medordningenskallutredningsarbeteför vårtdirektivenEnligt en
skatterättsligt hemvistför dem saknarutdelningarpåsärskild skatt som

bakgrunddennaskatten.gäller nivån på Motbestå.Sverige Detsammai
principikupongskattbestämmelsernamateriellanuvarandedebör om
lagensmoderniseringdockkrävslagen. Deti denfinnas kvar avennya

språkbruk.ochdisposition
utdelning iframgå äntydligarebör det annatlagendenI attnya

till mark-värderasskallutdelningoch sådanskattepliktig attärpengar
utredning-föregående hari detavsnitt 5.4. Somnadsvärdet se nämnts
utskiftningvidbeskattningenfråganbehandlatinte närmare omen

bestämmelsebehållasvidaredärför tillsbörlagendenI ennyam.m.
nedsätt-vidaktieägareutbetalningar tillutdelning likställermedsom

likvidation.vid bolagetsreservfonden ellerelleraktiekapitaletning av
framgåbör detVidarefusionsvederlag.utbetalninggällerDetsamma av

till följddenskeskatten kandirektnedsättninglagen avatt omavav
skalldubbelbeskattningundvikandeavtal förbestämmelser i tasett av
föreslårVikap. 4.vidareseskattesats 30lägremed än procentut en
vidinträdeskattskyldighetensförtidpunktenförändring ut-även aven

börlagenavsnitt 5.4.3. Denavstämningsbolag vidareseidelning nya
tillhänvisarförfarandetangåendebestämmelseinnehållaäven somen

motverkaförbehövsbestämmelserVilkaskattebetalningslagen. attsom
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kringgående skyldigheten betala särskild utdelningsskattatt åter-av
kommer vi itill avsnitt 6.4.

3.2.4 Beslutande myndighet

Förslag: Beslutande myndighet i frågor särskild utdelnings-rörsom
skatt skall fortsättningsvisäven Skattemyndigheten i Gävle.vara

Enligt 6 § KupL handläggs ärenden kupongskatt Skatte-om av
myndigheten i Gävle. Det dock Riksskatteverketär leder och harsom
det övergripande för skatteförvaltningensansvaret verksamhet enligt
lagen.

När det gäller beslut enligt lagen särskild inkomstskatt för ut-om
omlands bosatta det huvudregelär Skattemyndigheten i Stock-som
holms beskattningsmyndighet.är För skattskyldig vistas till-som som
fälligt här i landet och uppbär inkomst arbete utförs här det iärav som
stället Skattemyndigheten i den region där den betalar ersätt-utsom
ningen registrerad arbetsgivareär beskattningsmyndighet.ärsom som
Är utbetalaren inte registrerad bosatt här det Skattemyndighetenärmen
i den region där han bosatt behörigär myndighetär 8 § SINK.som

Enligt lagen 1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bo-om
artister m.fl. liksomsatta vadär, gäller kupongskatten, Skatte-

myndigheten i Gävle beskattningsmyndighet.
Skattebetalningslagens nuvarande bestämmelser behörigom myn-

dighet innebär i korthet följande. Beslut enligt lagen fysiskrörsom en
skall i regel fattas Skattemyndigheten i den region därperson av perso-
folkbokförd. Underär vissa förutsättningar dock frågannen avgörs om

behörig myndighet bosättning i eller anknytning tillav personens en
viss region. detNär gäller juridiska det enligt huvudregelnärpersoner
Skattemyndigheten i den region där styrelsen eller förvaltningen har sitt

får fatta beslutsäte enligt lagen. För beslut handelsbolagsom som avser
det i stället placeringenär bolagets huvudkontor avgörande.ärav som

Om det inte finns någon behörig myndighet fattas beslutsagts,som nu
Skattemyndigheten i Stockholm. Särskilda behörighetsbestämmelserav

finns för beslut skattskyldigarör registrerade enligtär 3 kap.som som
l § SBL, där den regionen där registreringen har skett avgörande,är
och för beslut demrör mervärdesskattskyldigaär endast påsom som
grund gemenskapsintema förvärv, där i stället Skattemyndigheten iav
Gävle beskattningsmyndighet.
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skatte-SärskildaGävle det iSkattemyndigheten i dagärInom
Hanteringen syssel-kupongskatten.Ludvikai hanterarkontoret som

manuellt.skeroch till delårsarbetskrafterendast 2,3 storsätter
begränsad arbets-såledeskupongskattenHanteringen utgör enav

Ävenbetydelse.beloppsmässigt begränsadLikaså skattenuppgift. är av
subjekt kanskattskyldiga debetydande antaldet finns ärett somom

mycket få.inbetala skatten Detinnehålla ochskyldigablikomma attatt
hanteringen skat-spridaändamålsenligtintedärförframstår att avsom

medflera fördelarfinns detskattemyndigheter. Tvärtomflera attpåten
det skapasskattemyndighet. Påsamlad tillhanteringen sättetbehålla en

på områ-erforderligoch bibehålla kompetensmöjlighet byggaatt upp
utländska skat-meddel kontakterfordrar helHanteringendet. t.ex. en

muntli-såväl skriftligenvärdepappersinstitut,ochtemyndigheter som
gen.

utdelnings-särskildadet sagda denbakgrundVi attmot av nuanser
skatte-Särskildaskattemyndighet.endasthanterasbörskatten enav

för hanteraerforderlig kompetensbesitter redanLudvikaikontoret att
fungerande intematio-har byggtregleringen. Dematerielladen ettupp

utländska in-förvaltare,i dag naturligt föroch detkontaktnätnellt är
ku-i frågorvända sig till demskattskyldigaoch de rörstitut att som

skattemyn-egentliga skäl för låta någonNågrapongskatten. att annan
inte heller.föreliggersärskilda utdelningsskattendendighet hantera

fortsättningsvis be-därförGävle börSkattemyndigheten i även vara
ihemmahörandeutdelning tillvidskattningsmyndighet ärpersoner som

utlandet.
innebärföreslåravseende förfarandet viordning attDen somnya

betalar utdel-utdelningsskatten, såvitt demden särskilda utavser som
för-skattebetalning.ordinarie för Dettai detinordnasningen, systemet

fordrarordningenhanteringen.datorisering Denutsätter nyaaven
för kontrollned åtgärderläggsdessutom bl.a. störreatt avresurser

Vi berörinnehållits med belopp.innehållits och denskatten rättattatt
aktualiseraskanorganisatoriska förändringardedock inte närmare som

för Riks-hand frågai dag, i förstaliksomförslag.våra Dessa är, enav
skatteverket.
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3.2.5 Skatteavdrag

Förslag: Den nuvarande skyldigheten för central värdepappers-
förvarare och i förekommande fall förvaltare skatteavdraggöraatt
vid utdelning i avstämningsbolag behålls. Likaså skall skyldigheten

skatteavdrag vid utdelninggöra iatt aktiebolag fortsätt-annat även
ningsvis ligga på det utdelande bolaget.

Nuvarande ordning

Bestämmelser reglerar skyldigheten skatteavdrag för be-göraattsom
talning kupongskatt finns i dag beträffande avstämningsbolag i §7av
KupL och beträffande andra aktiebolag i 14 § KupL.

Motsvarande bestämmelser beträffande skyldigheten skatte-göraatt
avdrag för betalning statlig inkomstskatt finns i skatte-av
betalningslagen. Skatteavdrag skall därvid enligt kap.5 8 § SBL göras
från sådan utdelning lämnas i och kontrolluppgift skallsom pengar som
lämnas för enligt 3 kap. 27 § LSK. Enligt kap.5 9 SBL§ skall skatte-
avdrag emellertid inte vid utdelninggöras till andra juridiska personer

svenska dödsbon.än Med sådan utdelning kontrolluppgift skallsom
lämnas för såvitt intresse, utdelning frånär avstämnings-avses, nu av
bolag. skatteavdraget skall enligt kap.5 1 § SBL den be-göras av som
talar utdelningen.ut

Någon kontrolluppgiftsskyldighet motsvarande den gäller försom
utdelning från avstämningsbolag finns inte för andra aktiebolag. Där-
med föreligger det inte heller någon skyldighet enligt skatte-
betalningslagen för sådant bolag skatteavdragett vid utdelninggöraatt
till bosatta här i landet.är En sak sådantärpersoner som att ettannan
bolag skyldigt inhämtaär och till beskattningsmyndighetenatt vidare-
befordra s.k. särskild uppgift enligt 3 kap. 28 § LSK.

Vid utdelning i avstämningsbolag skall således skatteavdrag göras
med tillämpning bestämmelserna i lagen statlig inkomstskatt ochav om
skattebetalningslagen den utdelningsberättigade fysiskärom en person

bosatt här i landetär eller dödsbo efter sådan Om densom en person.
utdelningsberättigade fysisk ellerär juridisk bosattären person som
eller hemmahörande i utlandet skall skatteavdrag i stället enligtgöras
kupongskattelagen. Oavsett vilken ordning tillämpas det denärsom
skattskyldige skall förse utbetalaren med sådana uppgiftersom att ett
riktigt skatteavdrag kan beräknas.
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skatte-avstämningsbolag görsaktiebolagi änutdelningVid annat
skattskyldigeutredning den ärutbetalaren harendast attavdrag omom

skallbetalasutdelningSverige. utNärieller hör hemmabosattinte är
dennebedömningenledning foruppgifter tilllämna omavmottagaren

skatteavdrag intenågotkupongskattelagen. Förenligtskattskyldig attär
utdelningsberättigadedenuppenbartdetfordras attskall ärattgöras

§ KupL. Ioch 14kap. 28 § LSKkupongskatt 3tillskattskyldiginte är
ochendastgodtagitbeskattningsmyndigheten attharpraktiken namn-

skatt-denlämnas. Omutdelningsberättigadedenadressuppgifter om
någotsåledes inteSverigeibosattuppgifterna görsenligtskyldige är

i så fallutdelningpåskattutbetalningen. Denvidskatteavdrag som
underförstdebiterasinkomstskattstatliglagenenligtbetalasskall om

utbeta-skattebetalningslagen. Attenligtslutlig skatttaxeringsåret som
framgårkontrolluppgiftlämnaskyldigskallfallsådanti attlaren vara

3.2.8.avsnittav

avstämningsbolagfrånutdelningutbetalareVem är av

kupongskatt harförskatteavdragskyldighetengäller göraSåvitt att
i kupong-regleringuttryckligtidigaredenna nämnts genomsom

vidförvaltareochvärdepappersförvararecentralalagtsskattelagen
vidutdelande bolagetdetoch på ut-avstämningsbolagfrånutdelning

aktiebolag.från andradelning
betalningförskatteavdragskyldighetengällerdet göraNär att av

dennai ställetskattebetalningslageni attdettalaspreliminär skatt om
dendetLikasåutdelningen.betalar ut ärdenåliggerskyldighet som

och kon-självdeklarationenligt lagenutdelningutbetalt omsomsom
dåkontrolluppgift. ut-Vemlämna är attskalltrolluppgiñer somanse

falli dessautdelningbetalare av
den frå-påsjälvklartnågotdet intefinnsuppfattningEnligt vår svar

skulle kunnamångtydigt. Detutbetalarden ärBegreppet somgan.
betalararbetsgivare utersättning,den t.ex. somut enensom geravse

kunnaskulleutdelning. Det ävenbetalaraktiebolageller utlön ett som
tillersättningende facto lämnar mottagaren,den övertänkas somavse

någontänkasslutligenkanbank. ävenvanligtvis Detdvs. somavseen
betalarsedanochräkning utförersättningen er-mottagarensemottar

till honom.sättningen
utbetalarebolagetutdelande ut-i grunden detdetviSom är avser

ellerbankförmedlasnormaltutbetalningenAttdelningen. genom en
utdelninggällerSåvittförhållande.inte dettaändrarmellanmanannan
utdelandedetsåledesavstämningsbolag äraktiebolagandrafrån än

utbetalare.betraktabolaget att som
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Vid utdelning från avstämningsbolag gäller emellertid i praktiken en
ordning. Som utbetalare i dessa fallannan hävd nämligenanses av

central värdepappersförvarare eller i förekommande fall förvaltare.
finnsDet inte någon särskild reglering pekar just centralautsom

värdepappersförvarare och förvaltare utbetalare utdelning isom av av-
stämningsbolag. Grunden för denna ordning finns i stället hämta iatt
förarbetena till kupongskattelagen prop. 1970:134 där det också före-
slogs skyldighet lämna kontrolluppgiftatt vid utdelning från avstäm-
ningsbolag för just den utbetalt utdelningen. Med densom ut-som
betalt därvid s. 51 ha VPC eller förvaltare.avsetts justsynes Att VPC
och förvaltare är utbetalareatt har därefter ytterligareanse som utan
diskussion godtagits vid lagstifcningsarbeten, vid införandetsenare t.ex.

skyldigheten för utbetalaren från och medav att 1992 års taxering göra
avdrag för preliminär skatt vid utdelning från avstämningsbolag se
prop.1990/91:5.

möjligEn förklaring till VPC så självklartatt utbetalareansetts som
utdelning ligger i det förhållandet VPC numeraav centralaatt värde-

pappersförvarare ålagts laglig skyldighet för avstämnings-atten
bolagen fullgöra vissa förvaltningsfunktioner åligger aktie-som annars
bolagen, bl.a. utsända utdelningatt 3 kap. 8 § ABL. föreliggerDet
således något offentligrättsligtett uppdragsförhållande mellanav en
central värdepappersförvarare och avstämningsbolag. Någotett mot-
svarande uppdragsförhållande kan dock inte åberopas stöd för attsom
förvaltama skall skyldiga skatteavdraggöraattanses m.m.

Enligt vår uppfattning detär möjligtnämnts uppfattasom attnyss
begreppet utbetalare på olika I praktikensätt. emellertid begrep-synes

inte ha upphov tillpet några tillämpningssvårigheter.gett För detatt
ändå inte skall uppstå tveksamhet just central värdepappers-attom
förvarare och förvaltare skall utbetalare utdelning frånanses vara av
avstämningsbolag föreslår vi detta förhållande skallatt i skatte-anges
betalningslagen.

föreslårVi oförändrad ordningen

Grundläggande i effektivt beskattningsförfarandeett skattär att tas ut
vid källan. Det gäller inte bara den skatt ellernär avgift ärtas utsom
slutlig eller definitiv redan det beloppnär den beräknas betalassom

också inom preliminärskattesystemet.ut utan Kraven på väl funge-ett
rande för skattebetalning fårsystem bäst tillgodosedda skat-anses om
teavdrag vid varje utbetalninggörs utdelning. Den nuvarande regle-av
ringen skatteavdrag för kupongskatt vid utbetalningom utdelningav
bör därför behållas och inordnas i skattebetalningslagens regelsystem.
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beskattningsförfarandet sigeffektiviteten i görVad sagts omsom nu
aktie-utdelning frånvidmån gällandeviss annatnaturligtvis i även

Vibosatta Sverige.iavstämningsbolag till ärbolag än sompersoner
vidskatteavdragskyldighetinte göra ut-därförhar attövervägt om en
skullesådan ordningfallen.också i de Eninförasbordebetalningen

principielltochskattebetalningssystemetienhetlighetmedföra störreen
hanteringen.skatteadministrativaförenklingar i denbetydandeäven

nyligen in-detillemellertid hänsynsammanhang måstedetta tasI
rskr.l996/97:SkU13,1996/97:45, bet.lättnadsreglema prop.s.k.förda

huvud-intresse,härinnebär, såvittregler är att133. Dessa1996/97: av
fr.o.m.marknadsnoterade,inteaktiebolagsvenska ärdelen de somav
beloppberäknatvisstdela påkantaxering sätt1998 års ut ett

§3hosbehöver beskattasdettalättnadsbeloppet mottagarenattutan
utdelningsådangäller förLättnadsreglemaSIL.a-d1 som an-mom.

endastsåledeskapital.i inkomstslaget Debeskattats ärhaskullenars
Sverige.iskattskyldigautdelning tillvidtillämpliga ärsompersoner

marknads-regel inteavstämningsbolagaktiebolag ärAndra än som
ibosattabolag tillfrån sådana ärUtdelningnoterade. sompersoner

del dentill denskattefrifallsåledes i de flestaSverige kommer att vara
lättnadsbeloppet.inomryms

LagrådetanmärktelättnadsreglemainförandetmedsambandI av
svår-såreglernade föreslagna781996/97:45prop. att vars.

föranleda lag-de bordeifrågasättasstarkt kundedettillgängliga att om
ansågi lagrådets kritikinstämde delvisRegeringen attstiñning. men

förförutsättningarbättreför snabbt skapanödvändigareglerna attvar
detochföretagenmedelstorai de små ochsysselsättningen attökaatt

infördes a.reglernaintresseallmäntstarktfannssåledes attett prop.av
lättnadsreglema,avsikteninhämtatutredningenvadEnligt är45. atts

kvar.skallöverblickas,kansåvitt varanu
del deuppmärksammasbör ocksåsammanhanget storattI aven

skallfåmansföretag. Des.k.avstämningsbolaginteaktiebolag ärärsom
utdelningbl.a.bestämmelsersärskildabeakta desåledes även somom

Även be-dessaenligt 3 § 12-12 SIL.företagför sådanagäller mom.e
komplexa.betraktas mycketstämmelser måste som

för andraskyldigheti dag skullevad gällerförhållande tillI ensom
utdelningvidskatteavdragavstämningsbolagaktiebolag göraattän

kanbolag.för dessa Det ävenmerarbetenaturligtvis innebära ett nog
tillberättigadelättnadsreglemagrundpåde ärförutsättas att avsom

ändradansökaskulle kommai många fallutdelningskattefri att om
givetvis innebäraskullejämkning skatten. Detta ettberäkning av

skattemyndighetema.förmerarbete även
införandetsamtidigt medsig kunna tänkasoch förskulle iDet att av

någoninförautdelningvidskatteavdragskyldighetgenerell göraatten
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form frånundantag denna beträffandeskyldighet utdelningav som
inom lättnadsbeloppet. En sådan reglering skulleryms emellertid

komplicera skattebetalningsfcirfarandet och delvis motverka ambitionen
öka enhetligheten i detta.att
Som framgår det sagda reglerna vid utdelningär i andra aktie-av nu

bolag avstämningsbolagän delvis mycket komplexa. Att ytterligare
komplicera de mindre företagens hantering utdelningar framstår inteav

önskvärt. Alldeles hur eventuell skyldighet föroavsett andrasom en
aktiebolag avstämningsbolagän skatteavdrag vidgöra utdelningatt till
fysiska obegränsat skattskyldigaär utformas så skullepersoner som
införandet sådan skyldighet ytterligare öka komplexiteten iav en sys-

och medföra merarbetetemet för såväl deett utdelande bolagen som
för skattemyndigheten. Mot bakgrund härav vi något förslagattanser
med detta innehåll inte bör läggas fram. Däremot bör de aktuellanu
bolagen skyldiga lämna kontrolluppgiftatt skattepliktig utdel-vara om
ning. Till denna fråga återkommer vi i avsnitt 3.2.8.

Sammanfattningsvis vi den nuvarande skyldighetenatt gö-anser att
skatteavdrag inte bör ändras. Vid utdelning i avstämningsbolag skallra

således utbetalaren fortsättningsvisäven skatteavdrag, antingengöra
för preliminär skatt eller för särskild utdelningsskatt. Vid utdelning i

aktiebolag skall, i likhetannat med vad gäller i dag, skatteavdragsom
endast för särskildgöras utdelningsskatt.

3.2.6 Betalningsansvar

Förslag: Skattebetalningslagens bestämmelser betalningsansvarom
och företrädaransvar för den skyldigär skatteavdraggöraattsom
skall kupongskattelagensersätta reglering betalningsskyldighet.om

Skattebetalningslagens regler befrielse från betalningsskyl-om
dighet för skatt skall gälla för särskildäven utdelningsskatt.

kupongskattelagenI finns bestämmelser betalningsskyldighet ochom
betalningsansvar 10 21 § andra stycket och 22 § KupL. Föreskrifter

detta slag och bestämmelseräven företrädaransvar ingår i all-av om
mänhet i regleringen beskattningsförfarande.ettav

Bestämmelser för skatt finns i kap.12 SBL och befri-om ansvar om
else från betalningsskyldighet i kap.13 lag. Regleringen börsamma

tillämpliggöras också på den särskilda utdelningsskatten.
Även fortsättningsvis bör för särskild utdelningsskattansvaret att

innehålls med belopp ligga pårätt den skyldigär avdraget.göraattsom
skyldighetenOm skatteavdraggöra sidanatt börsätts utbetalaren
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skattden belöper påansvarig för betalningdärför kunna göras somav
kombineras medför utbetalaren börutdelningen. Ansvaret regress-en

motsvarande bör kunnautdelningsberättigade. Ettdenrätt mot ansvar
inte betalats in i fö-skattenskatteavdrag gjortsgällandegöras menom

ordning.reskriven tid och
enligtjuridiskförför företrädareVidare bör ansvaret personen

utdelningsskatt.särskildtillämpligt också påkap. 6 § SBL12 göras
fall motiverarsärskildatill vissai detåterkommerVi somsenare

gjorts påskatteavdragdelsansvarsregler. gällerDetavvikande när
bosatt ellerutdelningsberättigadedenuppgifter ärgrundval om varav

sakutdel-värderingdels vid ändradavsnitt 4.3,hemmahörande se av
avsnitt 5.4.4.ning se

Redovisning3.2.7

skall redo-utdelningsskattavseende särskildSkatteavdragFörslag:
enligt skatte-i den ordningskattedeklarationivisas som

betalningförskatteavdragredovisningförgällerbetalningslagen av
dagardeRedovisningen skall lämnasskatt.preliminär senast somav

tredjei deninfallerocheller 22 §§ SBL19i 10 kap. 18, somanges
lyftning.tillgänglig förutdelningen blevdåefter denmånaden

beträffandefinns i dagkupongskattredovisningBestämmelser avom
aktiebolagrörandeochi och KupL änavstämningsbolag 8 12 annat

till led-uppgiftslärnnandefrågai § KupL. Iavstämningsbolag 15 om
beträffandeföreskrifterfinnsskatteavdragberäkningförning av-av

i §aktiebolag 14och såvittistämningsbolag 7 § KupL annatavser
lag.samma

redovisaskupongskattuppgifterordning skallnuvarandeEnligt om
enhetligahuvudsakutdelningstillfället.efter Imånaderfyrasenast re-
andra aktie-avstämningsbolagför såvälgällerdovisningsperioder som

emellertidgälleravstämningsbolagaktiebolagbolag. För änannat som
utdelningstillfäl-efterjanuari åretredovisningstidpunkt den 15senaste

let.
skatte-lämnatidpunkten förberorskattebetalningslagen attI

denpåredovisning skatteavdragdärmed ärochdeklaration somomav
ochmervärdesskattskyldig redovisaskatteavdragskyldig är attgöraatt

mervärdes-avseendebeskattningsunderlagetstorlekenfall påi så av
exklusivebeskattningsunderlagetSBL. Omkap.skatt se 10 gemen-

uppgåberäknasbeskattningsâretimport förochförvärvskapsintema
denskattedeklaration lämnasskallkronormiljoner senasttill högst 40
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12 i månaden efter den månad då skatteavdrag gjorts i januari ochutom
augusti då deklaration f°ar lämnas iden 17 månaden. Samma tid-senast
punkter för lämna skattedeklarationatt gäller för skattskyldig intesom
skall redovisa mervärdesskatt. För den skall redovisa mervärdes-som
skatt på beskattningsunderlagett beräknas överstiga 40 miljonersom
kronor skall skattedeklaration lämnas den 26 i månaden efter densenast
månad då skatteavdrag gjorts i december då deklarationenutom f°ar
lämnas den 27 i månaden.senast

Innan utdelning betalas skall ha lämnat utbetalarenut mottagaren de
uppgifter behövs för skatteavdrag skall kunnaatt på kor-som göras ett
rekt Om det frågasätt. utbetalningär till bosattärom en person som
eller hör hemma i utlandet måste det finnas tillförlitliga uppgifter till
grund för bedömningen dennes skatterättsliga hemvist såav att ett re-
ducerat skatteavdrag i förekommande fall kan enligt tillämpligtgöras
skatteavtal. fallI skall skatteavdragannat med 30ett göras.procent
Förberedelsema i fråga bl.a. uppgifter de utdelningsberättigadeom om
skall sådana utbetalningar kanatt administreras ivara överens-
stämmelse med kap.12 3 § tredje stycket ABL. föreskrivsDär att ut-
delning förfaller till betalning på avstämningsdagen och skall betalas

dröjsmål.utan
skallDet således redan innan utdelningen betalas stå klart vilketut

skatteavdrag skall Rent principielltgöras. borde det därför finnassom
förutsättningar för förkorta den tidsfristatt fyra månader utbe-om som
talaren i dag har på sig för redovisa gjorda skatteavdrag.att Frågan om
tidpunkten för redovisningen skatteavdraget kompliceras emellertidav

det förhållandet det, såvitt gälleratt avstämningsbolagen,av ofta sker
aktieomsättningar istora anslutning till utdelningstillfället. Till följd

härav uppstår i många fall situationer då utbetalarens uppgifter om vem
utdelningsberättigad Ävenär inte korrekta.är i sådana fallsom istyrs

och för sig utbetalarens agerande aktiebolagslagens regleringav attom
utbetalning skall ske dröjsmål. Om utbetalarenutan saknar kännedom

hans uppgifter felaktigaatt är påverkas självfallet inte detom sätt som
han sköter utbetalningen och skatteredovisningen. Om utbetalaren där-

uppgifterna inteemot korrektavet att ellerär saknar tillräckliga upp-
giñer den utdelningsberättigade det naturligtär utdelningen hållsom att
inne till dess riktig utbetalning kanatt ske.en

I dagens ordning justerar utbetalama felaktigheter avseende vem
utdelningsberättigadär och vilket skatteavdrag rätteligen skallsom som

under dengöras period fyra månader de har på sig redovisaom attsom
den innehållna skatten. Såvitt utdelning till följd bristandeavser som av
uppgifter den utdelningsberättigade inte kunnat betalas innanom ut
ordinarie redovisning skall ske enligt 8 § första stycket 3 och tredjeges
stycket KupL möjlighet inbetala skattatt vid utgången deten senast av
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detvid utgångenutdelningen dockutbetalas,kalenderår då senast av
utdelningstillfället.efter året förfemte kalenderåret

i dag innangjorda skatteavdrag görsjusteringarDe re-somav
princip inteskiljer sig ibeskattningsmyndighetentilldovisning sker
Rättelseskattebetalningslagen.enligtkanfrån de rättelser göras avsom

Exempelvis kanomprövning.härvid skekanskatteavdrag en nygenom
avseendeomprövningsbeslutskattedeklaration lämnas. Etträttad av-

skatte-redovisningsperiodalltid till denhänförsskattdragen som
haskullerätteligenavdraget avsett.

be-endastvisserligenberörförhållanden nämntsDe ensom nu
emellertidutdelningarna. Dettotalt utbetaldade ärgränsad del av

verk-utbetalningari efterhandarbetskrävandemycket rättaatt som
utdelningen.till Iberättigadeinteutlandetiställts till varsompersoner

erforderligaled kanolika institut i fleraviaaktiernafall därsådana ägs
kommu-omfattandeföljd denombokningar, tillochkontroller av

genomföra.månaderflerakrävs,nikation atttasom
förut-finnsbedömningen detförunderlagfå bättreFör ettatt av om

utbetalamamånadertidsfrist fyradenförkortasättningar för att somom
framfåvi försöktin skatten haroch betalaredovisahar för atti dag att

förvaltamade rättelseromfattningen göravseendeuppgifter somav
få framemellertid varit svårtharperiod.denna Det ettunder att mer

vi haruppskattningarinofficiellaEnligt dedel.i dennaexakt underlag
rättel-fler 10 000emellertid förvaltamakommer äntagit del göraattav
enligt1996under årskall jämföras med detunder år 1999. Detta attser

bedömaförunderlagrättelser. Någotgjordes 400endast 1uppgift attca
tillfällig har virättelser endastökning antaletkraftiga ärdenna avom

inte.
tidsfristenordinariedenförvaltama inomrättelserde görAv som

enligtkupongskatten skerbetalningredovisning ochför grovenav
betaladesutdelningenden månadunder utuppskattning 40 procentca

månad 30Under följandemånaden efter denna. görs procentoch av
Huvud-dessa.däreftermånaden 15och underrättelsema procent avca

tillanslutningifall där aktier bytträttelsema ut-delen ägareavserav
kupongskattfall därförekommerdetdelningstillfállet även av an-men

innehållits med fel belopp.anledningnan
utdel-särskildinnehållenbetalningredovisning ochförtidenOm av

redovisningensamordnades medtidsmässigtochförkortadesningsskatt
öka.ränteintäkterskulle det allmännaspreliminär skattföravdragav
efterförränredovisasi dag inteinnehållna skattdenpåRäntan som
mil-sjutilldel beräknas uppgåallmännaskan för detfyra månader ca

emellertidmedförtidigarelagd redovisningmånad. Enjoner kronor per
del-åtminstonei dagförvaltamade rättelserdel görstoratt somaven

inombeskattningsmyndighetenutföraskommavis skulle att ramenav
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för omprövningsförfarandet. Detta skulle kräva arbetsinsatsstörreen
från bcskattningsmyndighetens sida och till följd därav ökadeäven
kostnader för det allmänna.

Trots det föreligger självklara fördelaratt med enhetlig redo-en
visningstidpunkt skatteavdrag vi det merarbete för beskatt-attav anser
ningsmyndigheten och de enskilda skulle följa sådan tids-som av en
mässig samordning diskuterats motiverar den särskildaattsom nu ut-
delningsskatten redovisas vad i övrigt gällerän enligt skat-senare som
tebetalningslagen.

Enligt skattebetalningslagen skall tidigare skatte-sagtssom
deklaration nonnalt lämnas antingen den 12 17 eller 26 varje27
månad. förvaltarnasAv rättelser utförs 85 inom månaderprocent treca
efter den månad då utdelningen betalades Vi föreslår därförut. att
skattedeklaration skall lämnas på den de nämnda dagarnaav nyss som
gäller för utbetalaren och infaller i den tredje månaden efter densom
månad då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

Vidare bör skattebetalningslagens bestämmelser anstånd med attom
lämna skattedeklaration 10 kap. 24 § SBL kupongskattelagensersätta
föreskrifter anstånd med redovisning skatt 20 § KupL. Noterasom av
kan dessutom regleringen i kap.15 6 § SBL förseningsavgiñ för detom
fall skattedeklaration inte lämnasatt inom föreskriven tid. Ocksåen
denna reglering blir tillämplig, eñersom särskild utdelningsskatt skall
redovisas i skattedeklaration. Någon motsvarande reglering har inteen
funnits i kupongskattelagen.
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Särskild uppgift3.2.8 eller

kontrolluppgiftsskyldighet

utdelningVid från aktiebolag avstämningsbolagFörslag: änannat
till skattskyldiga skall det bolaget lämna kon-obegränsat utdelande

i tid och ordning kon-trolluppgift den gäller för lämnandesom av
itrolluppgifter vid utdelning avstämningsbolag. skattskyldigeDen

skall skyldig dessförinnan lämna det utdelande bolaget så-attvara
uppgifter kontrolluppgiftsskyldigheten fullgöras.dana kanatt

nuvarande ordningen med lämnade särskild uppgift enligtDen av
lagen självdeklaration och kontrolluppgifter vid utdelning i annatom
aktiebolag avstämningsbolag slopas.än

utdelningSåvitt gäller till begränsat skattskyldiga skall den som
utdelningenbetalar lämna utdelningsuppgift avseende särskildut ut-

delningsskatt till beskattningsmyndigheten. skall gälla obero-Detta
utdelningen sker från avstämningsbolag ellerende ett ettav om an-

aktiebolag. Utdelningsuppgift tidpunktskall lämnas vidnat samma
skall redovisas i skattedeklaration storlekenskatten ochsom avse av

utbetald utdelning och innehållen särskild utdelningsskatt. Om ut-
delning betalats direkt till den utdelningsberättigade skall utdel-ut
ningsuppgiften denne. utdelning till utländsktOm betalats ut ettavse
institut för den utdelningsberättigades räkning skall utdelningsupp-
giften i stället det utländska institutet. i det falletHaravse senare

tagits med lägreskatten skattesats till följd bestämmelser iut en av
avtal för undvikande dubbelbeskattning direktnedsättning skallav

efter vilkenredovisas eller vilka skatteavdrag haräven procentsatser
gjorts storleken underlaget för efterberäkningen skattensamt av av
varje sådan procentsats.

Riksskatteverket skall befogenhet utdel-bestämma attattges
ningsuppgift avseende särskild utdelningsskatt får med hjälplämnas

automatisk databehandling.av

redovisning i skattedeklaration behandlats i det föregåendeDen som
det totalt utdelade beloppet och de sammanlagda avdrag för sär-avser

skild utdelningsskatt gjorts vid utbetalningen utdelningen. Re-som av
innefattar intedovisningen någon specifikation avseende utdelat belopp

och skatteavdrag för varje utdelningsberättigad. därförmåsteDet över-
vilka ytterligare uppgifter behövs för beskattningsmyn-vägas attsom

digheten skall kunna fastställa den särskilda utdelningsskatten och

4-191059
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kontrollera innehållitsskatt belopp. Såledesmed aktualiserasatt rätt
frågan kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter.om

När det gäller utdelning i avstämningsbolag till här i landet bosatta
eller hemmahörande redovisas utbetalningar och skatteavdrag avseende
de skattskyldiga i kontrolluppgifter 3 kap. 27 § LSK. skallDessa en-
ligt 3 kap. 58 § LSK lämnas till Skattemyndigheten densenast

januari31 under taxeringsåret. kontrolluppgiñerFörst läm-attgenom
skapas förutsättningar för kreditering och kontroll på individnivå.nas

utdelning tillFör inte bosatta eller hemmahörande iärpersoner som
Sverige finns regleringen redovisning utdelningsuppgifter på in-av av
dividnivå i kupongskattelagen. Beträffande utdelning i avstämnings-
bolag skall enligt 8 § KupL huvudregel uppgifter bl.a. storle-som om
ken utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för varje skatt-av
skyldig redovisas till Skattemyndigheten fyra månader eftersenast ut-
delningstillfállet.

Såvitt utdelning i andra aktiebolag avstämningsbolag regle-änavser
motsvarande redovisning i 14 och och bestämmel-15 KupLras av

särskild uppgift i kap.3 28 § LSK.serna om

Särskild uppgift enligt kap.3 28 § LSK

Enligt utredningens direktiv skall det det särskildaövervägas ersättaatt
uppgiftslämnandet kap.3 28 § LSK med generell uppgiñs-en
skyldighet för fâmansbolag och övriga bolag i dag inte skyldigaärsom

lämna kontrolluppgift utdelning.att om
tidigare innebärSom regleringen i kap.3 28 § LSK bl.a.nämnts att

den utdelning på aktier i aktiebolagtar emot än avstäm-annatsom
ningsbolag skall lämna särskild uppgift till utbetalaren utdelningennär

3 kap. 30 § LSKI bestämmelser hanteringentas emot. attanges om av
särskilda uppgifter finns i kupongskattelagen. Enligt 14§ skallKupL
uppgiftslämnaren därvid på heder och blankett enligt fast-påsamvete
ställt formulär besvara frågor till ledning för bedömande denav om

Ärutdelningsberättigade skattskyldig. inte sådana däravär attsvaren
uppenbarligen framgår den utdelningsberättigade inte skattskyldigatt är
för utdelningen, skall kupongskatt för utdelningen innehållas vid utbe-
talningen. Enligt 15 § KupL skall det utdelande bolaget fyra må-senast
nader efter utdelningstillfället, dock den januari påföljande15 år,senast
lämna beskattningsmyndigheten de blanketter uppgiftermed utdel-om
ning inkommit till bolaget. Enligt skall17 § KupL blanketterna vidsom
avlämnandet ordnade kommunvis. Blanketter, vid vilkas avgivan-vara
de kupongskatt innehållits, skall dock skilda från övriga blanket-vara

Senast den 31 januari varje år skall beskattningsmyndigheten sändater.
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detde blanketter gäller årets Skattemyndighetentaxering till i densom
region, där den med uppgiften sin hemort.haravsessom

ordningenbeskriva medför omfattande pappershanteringDen nu en
inte kan ändamålsenlig. Avsikten med hanteringen ärsom anses vara

skall finnas förnaturligtvis det underlag det utdelande bolaget,ettatt
för beskattningsmyndigheten, bedöm-och i skede göraett att ensenare

utdelningsberättigadening den skattskyldig här i landet ellerärav om
avdrag för kupongskatt i stället skall avdrag för kupongs-ske. Omom

skall uppgifterna för bestämma avdra-katt skall ske användasäven att
huvud bärandestorlek. dock svårt någraDet är över tagetgets att se

för utdelningsuppgiñema dem hemmahöran-skäl äratt som avser som
Sverige skall behöva lämnas redan fyra efter utdelnings-de i månader

därtilltillfället, och den skattemyndighet hanteraromvägen överta som
i stället för skickas direkt till behörig skattemyndig-kupongskatten att

het.
självdeklaration nyligenoch kontrolluppgifier har varitLagen om

utredningenföremål för Skattekontrollutredningen. Denöversyn aven
förslag till lag självdeklaration och kontroll-har lämnat en ny om

och därvid föreslagit bestämmelsernauppgifter SOU 1998:12 att om
uppgift enligt kap. slopas och skyl-särskild 3 28 § LSK ersätts av en

dighet för den betalar utdelning eller lämna kontrol-räntaut attsom
luppgift. Förslaget innebär, såvitt intresse, kontrolluppgiñär attnu av

betalarskall lämnas den utdelning i aktiebolag änut annatsomav av-
till fysiskastämningsbolag bosatta i Sverige och döds-ärpersoner som

efter Vidare föreslåsbon sådana skyldighet för den skatt-personer. en
skyldige lämna utbetalaren sådana uppgifter kontroll-att att
uppgiftsskyldigheten kan fullgöras kap. och kap. § ise 6 8 § 12 4
Skattekontrollutredningens tillförslag lag självdeklaration ochny om
kontrolluppgifter. Vid utdelning till bosatta i Sverigeärpersoner som

uppgifts-skall enligt förslaget således ordning beträffandesamma
fortsättningsvis tillämpas ilämnandet i såväl avstämningsbolag som

aktiebolag. Vi delar Skattekontrollutredningens uppfattning iandra
denna del och dess förslag bör genomföras. kan anmärkasDetattanser

Skattekontrollutredningen föreslår den kontrolluppgifts-ävenatt att
tillskyldighet i dag gäller vid utdelning från avstämningsbolagsom

juridiskaandra svenska dödsbon skall slopas.änpersoner
Skattekontrollutredningen intehar med hänvisning till vår utredning

förslag vilka ändringarlämnat några slopandet det särskildaom som av
föranledauppgiftslämnandet bör det gäller förfarandet vid utdel-när

ning till inte bosatta eller hör hemma i Sverige.ärpersoner som
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för uppgiftslämnandetF ormerna

Även beträffande utdelning till begränsat skattskyldiga finns förde-det
lar med regleringen uppgiftslämnandet enhetlig. kundeDetgöraatt av
därvid förfarandettänkas avseende redovisning och betal-näratt, nu
ning särskild utdelningsskatt inordnas i skattebetalningslagens regel-av

dagens uppgiftsskyldighet enligt kupongskattelagenersättasystem,
med skyldighet lämna kontrolluppgifter. Regleringen i 3 kap. 27atten
§ kontrolluppgiñer vid utdelning iLSK avstämningsbolag,om som
huvudsakligen 6 kap. i Skattekontrollutredningens8 §motsvaras av
förslag till lag självdeklaration och kontrolluppgiñer, skulle dåny om
tillämpas generellt den utdelningsberättigade hemmahö-oavsett ärom
rande i Sverige eller i utlandet.

Kontrolluppgiñer lämnas i dag definition till ledning för taxe-per
ring. Emellertid har Skattekontrollutredningen föreslagit tillämp-att
ningsområdet för den lagen självdeklaration och kontrollupp-nya om

i förhållandegifter utvidgas till vad gäller i dag. Kontrolluppgiftersom
skall enligt förslaget lämnas, förutom till ledning för taxering, bl.a. för

enligtbeskattning lagen särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
kap. i Skattekontrollutredningensl § 4 förslag1 till lag själv-ny om

deklaration och kontrolluppgiñer. principiellaNågra hinder för låtaatt
den lagen tillämplig på kontrolluppgifter avseendeäven sär-nya vara
skild utdelningsskatt kan därför inte föreligga.anses

Vid bedömningen denna fråga måste hänsyn emellertid tilltasav
utdelningsuppgiñemavad avseende den särskilda utdelningsskatten

skall användas till. uppgifter beskattningsmyndighetenDe får i dagsom
används för kontroll skatteavdrag gjorts med skattesats ochatt rättav
belopp. Uppgifterna nödvändiga bl.a. för myndigheten efterär även att
ansökan från den skattskyldige skall kunna återbetala sådan kupong-
skatt innehållits med för högt belopp den tillse 27 § KupL. Avsom
beskattningsmyndigheten inbetalda kupongskatten återbetalas nästan
hälften. beräknasFör 1998 återbetalning ske med miljarder kr,1,35ca
vilket drygt 40 den inbetaldatotalt kupongskattenmotsvarar procent av

3,2 miljarder kr. Innan avdragen kupongskatt återbetalas kon-om ca
trollerar beskattningsmyndigheten återbetalningsanspråket inkom-mot

utdelningsuppgifter.na
För den skattskyldige berättigad till återbetalning inne-ärsom av

hållen särskild utdelningsskatt finns naturligtvis intresse åter-ett attav
betalningen kan verkställas så möjligt. tidigt uppgiftsläm-Ettsnart som
nande beskattningsmyndigheten bättre möjligheter redanäven attger
på tidigt stadium ingående kontroller skatt innehållitsgöraett attmer av
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januari året efterKontrolluppgifter först ipå korrekt lämnassätt.ett
bakgrund det finns godahärav finner vi,utdelningen. Mot atttrots ar-

detuppgiftslämnande avseende utdelning,för enhetligt attgument ett
uppgiftsskyldigheten motiveratbeträffande göraär att ett avstegäven

förnormalt gäller för uppgifter kontrollfrån vad lämnade avavsom
få uppgifterbehov för Skattemyndighetenskatt. Någotavdragen att om

Vi före-utdelningar finns inte.ackumulerade till vissunder året person
särskild utdelningsskattutdelningsuppgiñer avseendeslår därför att

inne-tidpunkt för redovisningskall lämnas vid gällersamma avsom
skatt i skattedeklaration.hållen sådan

uppgiftsskyldighetenhanteringen bör möjligtunderlättaFör att om
databehandling. får ankomma påmed hjälp automatiskfullgöras Detav

bestämma detta.Riksskatteverket närmareatt om

Vilka uppgifter skall lämnas

skall uppgift storleken utbetaldlämnasEnligt 8 § 2 KupL ut-avp om
kupongskatt skattskyldig.och innehållen för varje Dennadelning

fullgörauppgiñsskyldighet i praktiken mycket svårlångtgående är att
sådan utdelningbetalar utdelningen. det gällerför dem Närut somsom

utländskt institut svensk för-till har depåer hosbetalas ettut ensom
förvaltaren endast lämnarbeskattningsmyndighetenvaltare godtar att

institutet, utbetald utdelning ochuppgift det utländska storleken avom
kupongskatteav-innehållen kupongskatt med vilkasamt procentsatser

princip det sig således uppgifterdraget har skett. I rör samma somom
skallobsoleta bestämmelserna lämnaenligt de 3 § KupF,VPC, när ut-

sådan har särskilt till-delning betalas till utländsk förvaltareut somen
aktiebok. Anledningen till detta begränsadestånd införas i attatt upp-

via utländ-det i sådana aktiernagiftslämnande godtas fall där ägsär att
omfattande utredninginstitut i flera led ofta inte möjligtska är att utan

den slutligen utdelningsberättigadefå reda på är.vem
uppgiftsskyldighetformellt upprätthållasaknas anledningDet att en

få infullgörs. minskar behoveti praktiken inte Dessutom attavsom
införandet långtgåendeuppgifter på individnivå ett ansvargenom av

Någonskatteavdrag med belopp.för utbetalaren tillse rättgörsattatt
i likhet medindividnivå sker inte fastställs,taxering på skattenutan

arbetsgivaravgifter, normalt till det beloppvad gäller för som an-som
utdelningsuppgiñerVi föreslår därföri skattedeklaration. att avse-ges

utdelningutdelningsskatt skall utbetaldende särskild storlekenavse av
utdelningsskatt. betalats di-innehållen särskild utdelningenoch Om ut

utdelningsuppgiñen denne.utdelningsberättigade skallrekt till den avse
betalats till för den utdelnings-utdelningen utländsk institutOm ut ett
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berättigades räkning skall iutdelningsuppgiften stället det utländ-avse
ska institutet. i detHar direktnedsättningfallet skallskett ävensenare
redovisas vilken ellereñer vilka skatteavdrag har gjortsprocentsatser

storleken underlaget för beräkningen skatten eñer varje så-samt av av
dan procentsats.

Skattekontroll3.2.9

BestämmelsernaFörslag: skattekontroll i skattebetalningslagenom
skall tillämpas också på särskild utdelningsskatt.

Enligt 23 § KupL kan beskattningsmyndigheten vid vite förelägga ak-
tiebolag fullgöra skyldighet enligt lagen innehålla elleratt än attannan
inbetala kupongskatt bolaget försummat. fråga vite hänvisasIsom om
härvid till taxeringslagens bestämmelser. beträffandeDetsamma gäller
skatterevision enligt 24 § får beslutas beskattningsmyn-KupLsom av
digheten eller Riksskatteverket.

reglering beskattningenI utdelning till begränsat skatt-en ny av av
skyldiga bör ingå föreskrifter skattekontroll, föreläggandent.ex.om om

lämna uppgifter och skatterevision. Beträffande betalardenatt om som
utdelning och därmed skyldig skatteavdrag redovisaärut göraatt samt

och betala skatten bör skattebetalningslagens bestämmelser utred-om
ning i skatteärenden tillämpliga 14 kap.göras SBL. Här regleras bl.a.
skyldigheten föra anteckningar och bevara uppgifter, skattemyndig-att
hetens meddela förelägganden lämnarätt uppgifteratt att samtom
skatterevision.

det föregåendeI har föreslagits den nuvarande skyldighetenatt att
lämna utdelningsuppgifter individnivåpå med uppgifts-ersätts en
skyldighet i de fall utdelningen tagits institututländsktemot ettsom av
för den utdelningsberättigades räkning begränsats till detatt ut-avse
ländska institutet. syfte vidI behov kunna kontrollera i första handatt
underlaget för skatteavdrag och avdrag gjorts bör det, vid sidanrättatt

bestämmelserna skatterevision, möjligt för skatte-av om vara
myndigheten kräva in uppgifter avseende den utdelningsberättigade.att

sådant kontrollbehov finnsEtt bl.a. i fråga underlaget för bedöm-om
ningen dennes skatterättsliga hemvist enligt skatteavtal. Om skatte-av
myndigheten begär det bör således den har gjort skatteavdragsom vara
skyldig lämna utdelningsuppgifter beträffande utdelning ochatt även
skatteavdrag för varje skattskyldig underlag för gjorda skatteav-samt
drag, vid den tidpunkt myndigheten bestämmer.som
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skattekontroll sikte påSkattebetalningslagens bestämmelser tarom
redovisa och betalaskyldig skatteavdragden göraär samtattsom

skattebetalningslagendeklarationsskyldige.skatten, dvs. den Om görs
reglernafråga särskild utdelningsskatt kommertillämplig iäven omom

utdelningen.gälla betalar Motskattekontroll således denatt utsom
definitiv käll-särskilda utdelningsskattens karaktärbakgrund den avav

utbe-långtgående läggs påoch med beaktande detskatt ansvar somav
tillförlitligtochskatteavdrag gjorts på korrekttalaren för sätt att ettatt

bestämmelservi några motsvarandeunderlag bevaras att avseen-anser
skattskyldige inte behövs.egentligede den

skatt och anstånd medInbetalning3.2.10 av

betalning

utdelningsskatt skall in tillInnehållen särskild ha betalatsFörslag:
dag skattedeklarationSkattemyndigheten senast avseen-samma som

skall ha kommit in till myndigheten.de den innehållna skatten
Även bestämmelserna i skattebetalningslageni övrigt skall om

anstånd med betalning skatt tillämpasinbetalning skatt och om avav
utdelningsskatten.den särskildapå

värdepappersförvararegäller för centralochEnligt 12 KupL8 en
betalashuvudregel innehållen kupongskatt skallförvaltareoch attsom

utdelning inte kunnatefter utdelningstillfillet. Omfyra månadersenast
uppgifter utdelningsberättigade,till följd bristande denbetalas ut omav

vid utgången det kalenderår då utdel-skatten betalasskall senast av
kalenderåretvid utgången det femteutbetalasningen senastmen av

för utdelningstillfállet.efter året
enligtaktiebolag avstämningsbolag skallVid utdelning i änannat

fyra efter utdelningstillfället,bolaget månaderKupL15 § senast men
kupongskatt.påföljande betala in innehållenden januari år,15senast

utdelning inte be-skall samtidigt inbetalas förKupongskatt även som
utbetalning saknats.tillräckliga uppgifter förtalats på grund attut av

inbetalning kupongs-kan anstånd medges medEnligt 20 § KupL av
katt.

ha skettföreskrivs inbetalning kupongskatt§ KupLI 19 att av anses
kommit in tillinbetalningskort eller gireringshandlingarden dag då
fönnedlingAktiebolag eller, har ingått avtalPosten staten om avom

med bank, till banken.skatteinbetalningen en
skatt ha betalats den dag då be-Enligt kap. 3 § SBL16 anses

skattemyndighetens Skatteavdraghar bokförts på konto.talningen som
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skall redovisas skattedeklarationi skall enligt 16 kap. 4 lag§ hasamma
betalats dag deklarationen skall ha kommit in tillsenast samma som
Skattemyndigheten enligt 10 kap. eller 2218, 19 § SBL. redo-Den som
visar mervärdesskatt beskattningsunderlagpå exklusivesom gemen-
skapsintema förvärv och import för beskattningsåret beräknas sam-
manlagt överstiga miljoner40 kronor skall emellertid ha betalat skatte-
avdraget den i12, januari den i17, månaden eñer redo-senast senast
visningsperioden. Beträffande skatt skall betalas enligt grund-ettsom
läggande beslut slutlig skatt skall betalning ha skett den för-senastom
fallodag enligt skattebetalningslagen infaller efter detnärmast attsom

dagar90 har gått från beslutsdagen. betalningFör grundas på ettsom
omprövningsbeslut tidsfristen i stället 30 dagar från beslutsdagen.är

frågaI redovisning skatteavdrag särskildavseende ut-om av
delningsskatt har i det föregående föreslagits denna skall ske i denatt
ordning gäller för redovisning skatteavdrag enligt skatte-som av
betalningslagen med det undantaget redovisningen skall lämnas iatt
den tredje månaden efter den månad redovisningen I över-som avser.
ensstämmelse härmed inbetalningbör särskild utdelningsskatt medav
motsvarande tidsmässiga fördröjning ske i den ordning gällersom en-
ligt skattebetalningslagen. Samtidigt bör särbestämmelsen i 8 § KupL
för inbetalning skatteavdrag på utdelning i avstämningsbolagav som
inte kunnat utbetalas till följd bristande uppgifter den utdel-av om
ningsberättigade slopas. detta hänseendeI bör enhetliga regler gälla för
utdelning i såväl avstämningsbolag i aktiebolag.annatsom

Vidare bör kupongskattelagens reglering skatt skallnärav anses
betald skattebetalningslagens bestämmelserersättas 16 kap. 3 §av
SBL bokföring på konto hos Skattemyndigheten avgörandeatt ärom
för frågan huruvida rättidig betalning skett.

Anstånd inbetalningmed särskild utdelningsskatt bör kunnaav
medges enligt bestämmelserna i skattebetalningslagen 17 kap. SBL.

Beskattningsbeslut3.2.1 1

SkattebetalningslagensFörslag: bestämmelser beskattningsbe-om
slut skall i tillämpliga delar gälla särskild utdelningsskatt.även

kap.I 11 SBL finns bestämmelser beskattningsbeslut. Genom ettom
beskattningsbeslut bestäms den skattskyldig skall betala el-ärom som
ler få tillbaka skatt skattens storlek. den betalarFör utdel-samt utsom
ning och skyldig redovisa skatteavdragär i skattedeklarationatt anses

beslut skatten ha fattats i enlighet med deklarationen 11 kap.ett 16om
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beslut betal-beskattningsbeslut bl.a.också§ SBL. Som ett omanses
omprövningsbeslutochför skatt enligt 12 kap.ningsskyldighet SBL

exempelvis i formOmprövning skelag. kanenligt kap.21 avsamma
tillförlitligfallför detskönsbeskattning enligt kap. 19 § SBLll att en
uppgifter.tillgängligapå grundvalskatteberäkning inte kan göras av

beskattningsförfa-beskattningsbeslut centrala iBestämmelserna ärom
skyldigbeträffande dentillämpas ocksårandet och bör göraär attsom

särskild utdelningsskatt.skatteavdrag för
inkomstskatt fattaskommunaltill statlig ellerdenFör taxerassom

med led-taxeringslagenårlig taxering enligtbeslutgrundläggande om
inte bo-kontrolluppgift.självdeklaration eller Personer ärning somav

här.emellertid inte Ihemmahörande i Sverige skalleller taxerassatta
inkomstskattsärskildenligt lagensärskild inkomstskattfråga omom

hänseende regle-i stället i aktuelltbosatta tillämpasutomlandsför nu
del skilja påanledning i dennaskattebetalningslagen. Någonringen i att

särskil-och densärskilda utdelningsskattenbeträffande denförfarandet
finna.kan vi inteinkomstskattenda

begränsad uppgifts-föreslagits någotföregående hardetI att en
skatteavdrag förgälla för den skyldigskallskyldighet göraär attsom
utländskt institututdelning mottagitsutdelningsskatt. Närsärskild ettav

framgåräkning kommer det inteutdelningsberättigadesför den att av
skattskyldige. kom-den egentlige Detutdelningsuppgiñen ärsomvem

fatta be-finnas underlag förnormalt inte någotsåledes ettattattmer
beskattningsbeslutdenne. Fråganavseendeskattningsbeslut avse-om

fall därendast i deutdelningsberättigade aktualiseras såledesende den
skatteavdrag intefunnitefter kontroll harbeskattningsmyndigheten att

återbetal-skattskyldige ansökerkorrekt eller då denskett på sättett om
ordning börMotsvarandesärskild utdelningsskatt.innehållenning av

utdelningsberättiga-till denutdelningen betalats direktdågälla även ut
de.

Återbetalning skatt3.2.12 av

återbetalningbestämmelserSkattebetalningslagensFörslag: avom
särskild utdelningsskatt.gällaskallskatt även

sådanavseendei skattebetalningslagenbestämmelse införsEn ny
utdelningsberättigade.till densker direktåterbetalning som

ochfinns i 27återbetalning kupongskatt 16Bestämmelser avom
föreskrivs i § KupLavstämningsbolag 9utdelning iSåvittKupL. avser

värdepappersförvarare in-utbetalas sedan centralutdelningatt enom
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betalat kupongskatt återbetalar beskattningsmyndigheten den kupongs-
katt belöper på sådan utdelning för vilken skattskyldighet inte fö-som

Återbetalningrelegat. sker emellertid inte beträffande utdelning som
utdelningstillfälle tidigare fem år före det kalenderår utred-änavser

ningen överlämnats till beskattningsmyndigheten. huvudsakI motsva-
rande bestämmelser gäller enligt 16 § KupL för utdelning i aktie-annat
bolag avstämningsbolag.än

I 27 § föreskrivsKupL kupongskatt i fallatt änannatom som avses
i 9 eller har16 § innehållits fastän skattskyldighet inte förelegat eller

kupongskatt har innehållits med högre belopp vad skall be-änom som
talas enligt avtal för undvikande dubbelbeskattning, har den utdel-av
ningsberättigade till återbetalning vad innehållitsrätt för myck-av som
et.

Enligt 27 § finnsKupL till återbetalning ocksårätt aktie harom en
förlorat sitt värde till följd bolag har upplösts likvi-att ettav genom
dation eller fusion enligt 14 kap. 1 § ABL och upplösninggenom om
skett inom år efter det sådan utbetalning iett 2 § andraatt som avses
stycket blivitKupL tillgänglig för lyftning.

kap.I 18 SBL finns bestämmelser återbetalning skatt. Genomom av
den särskilda utdelningsskatten inordnas i skattekontosystemetatt och

regleringen redovisning och betalning skatt i skattebetalnings-av av
lagen således blir tillämplig, bör bestämmelsernaäven återbetalningom

skatt i den lagen gälla för den särskilda utdelningsskatten.av
Återbetalning enligt skattebetalningslagen kan ske vid den årliga av-

stämningen skattekonto eller vid avstämning under förut-ettav annan
sättning det finns överskjutande belopp till denatt skattskyldigesett
fördel på kontot och det inte finns hinder återbetalning. Vårt för-mot
slag innebär emellertid det i allmänhet inte kommer behövaatt att upp-

något skattekonto för denrättas egentlige skattskyldige. Skattebetal-
ningslagens återbetalningsbestämmelser behöver därför kompletteras
med bestämmelse sådan återbetalning särskild utdelningsskatten om av

sker direkt till den utdelningsberättigade.som
frågaI hinder återbetalning särskild utdelningsskatt börmotom av

gälla bl.a. återbetalning inte skall dels beloppatt kangöras av som
komma behövas för betalning sådan skattatt F-skatt ochänav annan
särskild A-skatt har beslutats inte skall ha betalats, delsännusom men
belopp kan komma behövas för betalning sådan skattattsom av annan

F-skatt och särskildän A-skatt inte har beslutatsännu medsom men
fog kan komma beslutas. Om vidare skatteavdragantas för särskildatt
utdelningsskatt felaktigt har gjorts i stället för skatteavdrag avseende
statlig inkomstskatt, bör skatten avdragen sådan skatt jfranses som

kap.11 14 § SBL. Någon återbetalning bör i sådant fall inte ske.ett
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Även lagenåterbetalning skatt ibestämmelserna hinder mot avom
avgifter börskatter ochavräkning vid återbetalning1985:146 avom

särskilda utdelningsskatten.tillämpas på den

Övriga förfarandebestämmelser3.2.13

DröjsmåIsavgift/Ränta

dröjsmålsavgiftbestämmelserNuvarande ersättsFörslag: avom
ränteberäkning.skattebetalningslagens bestämmelser om

därvid in-skallsärskild utdelningsskattåterbetalningVid av
efter det år dåoch med den april åretfrån 1täktsränta beräknas ut-

för lyftning.tillgängligblevdelningen

och lagenfinns i dag i §dröjsmålsavgiñ 19 KupLBestämmelser om
dröjsmålsavgift.om

och intäktsränta. Deföreskrifter kostnads-finnskap. SBL19I om
Regle-dröjsmålsavgift.bestämmelseruppbördslagenshar ersatt om

betalningberäkning kostnadsräntainbegriper bl.a.ringen avav om
kostnads-beräkningsker i tid 19 kap. 8 §,skatteavdrag inte rätt av

kap.befrielse från kostnadsränta 19kap. §,slutlig skatt 19 5påränta
kap. §§.beräkning intäktsränta 19 12-14och11 § av

utdelningsskatten itidigare bör den särskildaföreslagits i detSom
skatte-ibetalas i den ordningprincip redovisas och angessom

in-utdelning,betalaroch, såvitt det gäller denbetalningslagen utsom
härmed ocksåenlighet böri skattekontosystemet. Iordnas ränte-

gälla för dentillämpliga delarskattebetalningslagen ibestämmelsema i
nuvarande regle-det enligtkansärskilda utdelningsskatten. Noteras att
återbetalningbetalas vidkupongskattelagen inte någoniring ränta av

in-fallet enligt skattebetalningslagen. Föralltså kan bliskatt, vilket att
viin föreslårutgå innan skatten betalatsinte skall kunnatäktsränta att

skall beräknasutdelningsskattåterbetalning särskildvidsådan ränta av
tillgängligutdelning blevapril eñer det år dåoch med den åretfrån l

lyftning.för
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Indrivning

Förslag: Skattebetalningslagens bestämmelser indrivningom av
skatt skall gälla särskild utdelningsskatt.även

Bestämmelser överlämnande för indrivning obetalda kupong-om av
skattebelopp finns i 22 § KupL medan regleringen indrivning finnsom
i lagen 1993:891 indrivning statliga fordringarom av m.m.

kap.I 20 SBL regleras frågan överlämnande för indrivningom av
skatter och avgifter omfattas skattebetalningslagen. Med hän-som av

till den särskilda utdelningsskatten inordnasatt i skatte-syn
betalningslagens regelsystem bör dessa bestämmelser tillämpas påäven
skatt på utdelning till begränsat skattskyldiga.

Omprövning

Förslag: Skattebetalningslagens bestämmelser omprövning skallom
gälla särskild utdelningsskatt.även

Sedvanliga omprövningsbestämmelser saknas i dag på kupong-
skatteområdet. Däremot finns i kupongskattelagen vissa föreskrifter

kan fylla delvissägas motsvarande funktion. Det be-som ären
stämmelserna påförande kupongskatt i efterhand 26 § KupLom av
och återbetalning kupongskatt 27 § KupL.om av

skatter ochFör avgifter redovisas och betalas inom försom ramen
skattebetalningslagens reglering finns bestämmelser omprövning iom
21 kap. SBL. Dessa bör tillämpas också på den särskilda utdelnings-
skatten.

Såvitt fastställelse underlaget för skatteberäkning för denavser av
skattskyldige kan övervägas taxeringslagensgöra omprövnings-att
bestämmelser tillämpliga kap.4 TL. frågaI särskild inkomstskattom
enligt lagen särskild inkomstskatt för utomlands bosatta tillämpasom
emellertid i sin helhet omprövningsregleringen i skattebetalningslagen.
Någon anledning i denna del skilja förfarandetpåatt beträffande den
särskilda utdelningsskatten och den särskilda inkomstskatten kan inte

finnas.anses
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Överklagande

överklagandebestämmelserSkattebetalningslagensFörslag: om
utdelningsskatt.särskildfrågaockså itillämpasskall om

ii dagfinnskupongskattbeslutöverklagandeBestämmelser omavom
skattemyndighetensöverklagandeförTidsfristenKupL.29-30 ava

beslutet.delfickklagandendåfrån den dagmånadertvåbeslut avär
överklagandeskattskyldigesskall den3 § SBL22 kap.Enligt som

kalen-detutgångenefteråretsjättekommit inhuvudregel ha senast av
emel-gällerfallvissaIhar gåttbeskattningsåretvilketunder ut.derår
SåSBL.§kap. 4 äröverklagande 22frist fortvåmånaderslertid en

skatteavdrag.verkställandebeslutbeträffande bl.a.fallet avom
iskall inordnasutdelningsskattensärskildadentillMed hänsyn att

överkla-bestämmelsernabörregelsystemSkattebetalningslagens om
den skatten.påtillämpasSBLkap. ävengande i 22

Sanktioner

ochskattetilläggbestämmelserSkattebetalningslagensFörslag: om
utdelningsskatt.särskildfrågaockså itillämpasskallvite omom

nyligenharkupongskattelagenbestämmelser istraffrättsligaTidigare
Någotstraffbestämmelser.skattebrottslagensoch ersattsutmönstrats av

särskildaavseende denbestämmelserstraffrättsligaytterligarebehov av
finnas.kan inteutdelningsskatten anses

Sådanaskattetillägg.bestämmelsersaknarKupongskattelagen om
lämnandeavseendeemellertid i kap. SBL15finnsbestämmelser av

undantagnågotinteblir,skönsbeskattning ochochuppgiftoriktig om
Efter-utdelningsskatten.den särskildaockså påtillämpligaföreskrivs,

denreglering påavvikandeha någonanledningfinnsintedet attsom
sådantnågotvi inteföreslårområdeutdelningsskattenssärskilda un-

dantag.
aktiebolagföreläggavid vitemöjlighetenreglerasKupL23 § attl

inbetalainnehålla ellerenligt lagenskyldighet än attfullgöraatt annan
förförutsättningarfinnsskattebetalningslagenEnligtkupongskatt.

uppgifterlämnaföreläggandenmeddela attskattemyndigheten att om
kap. 2 §enligt 23fårföreläggandenskatteavdrag. Dessaoch göraatt
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SBL förenas med vite. Nämnda börreglering tillämpas beträffan-även
de den särskilda utdelningsskatten.

Övrigt

Förslag: Skattebetalningslagens bestämmelser verkställighetom
skall tillämpas också i fråga särskild utdelningsskatt. Detsammaom
gäller skattebetalningslagens bestämmelser avrundning och gall-om
ring.

I 23 kap. 7 § SBL föreskrivs begäran omprövningatt elleren ettom
överklagande beslut enligt den lagenett eller taxeringslagen inteav
inverkar på skyldigheten betala den skattatt omprövningen ellersom
överklagandet 23 kap.I 8 §rör. lag vidare åtgärdattsamma anges en
enligt lagen får verkställas det beslutäven föranleder åtgärdenom som
inte har fått laga kraft och motsvarande gäller vidatt verkställighet en-
ligt utsökningsbalken.

Med hänsyn till den särskilda utdelningsskattenatt bör inordnas i
skattebetalningslagens regelsystem bör bestämmelserna i den lagen om
verkställighet och betydelsen överklagande gällaett beträffan-ävenav
de skatt på utdelning till begränsat skattskyldiga.

Vidare bör föreskrifterna i 23 kap. 1 § SBL avrundning skat-om av
tebelopp och underlaget för skatteberäkning regleringen i kap.23samt
9 § SBL gallring tillämpligagöras på den särskilda utdelningsskat-om
ten.

3.2.14 Särskilt utländska förvaltareom

Förslag: En utländsk juridisk medgivits registreringperson som
förvaltare bör normalt inte ansvarig för innehållande,som vara re-

dovisning och betalning särskild utdelningsskatt. deI fall utdel-av
ning betalats sådan förvaltareut skall detta i ställetgenom en ansvar
ligga på central värdepappersförvarare.

registreradEn filial enligt lagen 1992:160 filialerom m.m. som
förvaltare skallär i dessa hänseenden jämställas med svensk förval-

tare.

Av 12 § KupL följer i de fall aktier förvaltarregistreradeatt är så an-
kommer det på förvaltaren sköta redovisningatt och betalning ku-av
pongskatten. dennaI bestämmelse integörs någon skillnad på för-om
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3 § KupFAvutländsk juridisksvensk ellervaltaren är person.enen
tidigaresådan skillnad. nämntsSomemellertid det finnsframgår att en

utdelning tillvid utbetalningbestämmelsen VPCdeni att enavanges
direktned-vidförfarandeförenklatfår tillämpaförvaltareutländsk ett
utländskainneburitsåledesharkupongskatten. Systemet attsättning av

ku-uppbördenbeträffandeskyldigheterinte harförvaltare avsamma
betalatsutdelningenfalldetförvaltare. Försvenskapongskatten attsom

påi ställetformelladetviladeförvaltare ansvaretsådanut genom en
VPC.

svenskaförvaltarregistreringÅr förreglernaförenklades1996 av
deInnebörden1995/96:50.utomlands prop.förvaltasaktier avsom

svensktliksominstitut, vär-utländskt ettreglernaförenklade att ettvar
Finansin-tillståndgenerelltoch fåsökakundedepappersinstitut, ett av

svenska aktier.förvaltare förspektionen att vara
i frågadetbl.a.sadesinförda ordningendåtill den attmotivenI om

skattskyldig-reglersvenskabeaktasmåstetillståndsprövningen att om
urholka-inteinsiderlagenibestämmelsernaskattekontrollochhet samt

registrerasfå tillståndskulleinstitututländskt attdes. För somettatt
institu-villkordärför ställasmotiven attborde enligtförvaltare omupp

svenska tör-åliggerskyldigheterfullgörasigåtog atttet somsamma
införsigförbindaalltsåskulleInstitutetavseenden. atti dessavaltare

utdel-utbetaldochinnehavkontrolluppgift bl.a.taxeringen lämna om
däremotdetanfördespropositionenavyttringar. I attning avsamt

förvalta-utländskedenkrävaaktuelltskäl intepraktiska även attattvar
preliminär skatt.föravdragskulle göraren

innebä-ha kunnatdelkupongskattensförskulleordningenDen nya
Härigenomsvenska.medprincip jämställtsiförvaltareutländskaattra

registreradetillutbetalningaraktieutdelning fåvid göraskulle VPC
dvs.landet,här iförvaltaretillförvaltareutländska sätt somsamma

kupongskattensutbetalningen. Fråganvidskatteavdraggöra omattutan
aktuella lag-i detintehuvudemellertidberördeshantering över taget

inte heller.skeddeändring KupF3 §Någonstiftningsärendet. av
regleringendenvarit såpraktiken haövrigt iförtycks attDet nya

inteförvaltareutländskaochinhemskalikställighet mellanökadom
vidtillståndsvillkorengrund i bl.a.sinharfullt Det atttillämpats ut.
sigFinansinspektionen ansågutformning.avseddinteregistrering gavs

villkornågralagstöd kunnauttryckligtintenämligen ta omutan
meddelades.tillståndkontrolluppgifter i delämnaskyldighet att som

sak-förvaltareutländskaregistreradeaktieförvärvSåvitt genomavser
skyldighetenkontrolluppföljning ochtillmöjligheterdealltså somnas

avseddkontrolluppgifterlämna är attatt ge.
januari 1999denfr.o.m. 1avsnitt gäller2.2underSom nämnts en

införandetGenomfinansiella instrument.kontoföringlag avavomny
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den lagen har reglerna förvaltarregistrering förenklats ytterligareom
något. Numera har således kravet på tillstånd från Finansinspektionen
avskaffats. ställetI får central värdepappersförvarare lämna medgi-en
vande till förvaltarregistrering. Sådant medgivande kan enligt 3 kap. 7

första§ stycket kontoföringslagen jämförd med kap. 2 § lagsamma
lämnas till bl.a. centralbanker, clearingorganisationer, centrala värde-
pappersförvarare och värdepappersinstitut utländska företag isamt som
sitt hemland får bedriva värdepappersrörelse. En förutsättning för att ett
utländskt företag skall medges registrering förvaltare det iär attsom
hemlandet står under betryggande tillsyn myndighet eller be-annatav
hörigt organ.

Ett medgivande registreras förvaltareatt får enligt kap.3 7 §som
andra stycket kontoföringslagen förenas med särskilda villkor för att
tillgodose allmänna och enskilda intressen. förarbetenaI till lagen
prop. 1997/982160 120 anfördes bl.a. följande tillstånds-s. om
villkoren för registrering utländska förvaltare.av

Att prövningen vilka skall få förvaltare försav som vara nu
till centralaöver värdepappersförvarare innebär ingen ändring i
Ävensak. centrala värdepappersförvarare skall nämligen för-
medgivanden förvaltare med de villkor behövsena som som

för allmärma och enskilda intressenatt skall tillgodoses. Detta
innebär bl.a. skyldighet till utländska förvaltareatt åtaratten se
sig följa svensk insider-att och skattelagstiftning.

Av de uttalanden gjorts i 1995/96:50 och 1997/98:160 följersom prop.
det tillståndsvillkoräratt det skall skapas tillräckligagenom som ga-

rantier för den utländske förvaltarenatt fullgör i princip skyl-samma
digheter de svenska förvaltarna. Några sådana villkor har docksom
hittills inte uppställts. Att centrala värdepappersförvarare utan ut-
tryckligt åliggande i lag skulle gå längre Finansinspektionenän detnär
gäller ställa villkor föratt medgivande registrering förvalta-upp av som

framstår direkt osarmolikt.re som
För det fall önskar ordningatt där utländska förvaltareman en

åläggs skatterättsliga skyldigheter svenska förvaltare fod-samma som
långtgående reglering i dag. skulleän Det kunnaras en krävasmer t.ex.

sådant utländskt subjektatt ett kan bli förvaltare, villkor försom som
registrering förbinder sig följa de krav ställsatt på svensk för-som en
valtare i fråga redovisning och betalning skatt, lämnandeom av av
kontrolluppgiñer eller motsvarande uppgifter insyn och kontroll.samt
De i vissa hänseenden detaljerade villkor kan aktuella lämparsom vara
sig bättre reglera i skriftlig förbindelseatt i avtalet med denänen cent-
rala värdepappersförvararen. Inriktningen för sådan förbindelseen
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utländskalikställa svenska ochfulltskulle redan sagts att utvarasom
följaskall förbinda sigbl.a.innebär förvaltarenförvaltare. attDet att

fullstän-anmodan lämnaoch påtillämpliga skatteavtalibestämmelser
såväl dåutbetalats. gällerutdelningar Dettadeutredningdig somom

utdelningsberättigadeutbetalningen till dendirektförvaltaren gör som
deninstitut innaneller fleravidareförmedlasutdelningen ettnär genom

förbindelseskriftligutdelningsberättigade. sådanEndennår som nu
naturligt detdärförskatterättsliga krav. Detinnefattar attärdiskuteras

värdepappersförvararencentralainte denRiksskatteverket ochär som
förbin-naturligtlikasåförbindelsen. Detochutformar är attupprättar

innanden ha ingåttsGivetvis börRiksskatteverket.medingåsdelsen en
rättssubjektutländsktvärdepappersförvarare medgercentral attett re-

värdepappersförvararensden centralaförvaltare. Attgistreras som
nödvändiga vill-innefattarförvaltareregistreringmedgivande till som

förbindelsen självklart.förstödkor till är
ordning därtill införadel tveksammaemellertid för vårVi attär en

utdel-särskildain denredovisa och betalainnehålla,för attansvaret
i sakenssubjekt. liggerutländskt Detpåningsskatten läggs natur attett

rik-påskatten hanterasgenomföra kontrollenklare ettdet attär att av
i landet. Påsköts någon här ärhanteringen sätttigt sätt sammaavom

iförvaltare Sve-felaktigheter frånförutkrävaenklaredet att enansvar
rige.

uteslutet deanförts det i detocksåharFrån VPC närmaste attäratt
medgi-ansökabli förvaltare kommerkansubjektutländska att omsom
förlångtgåendede tvingas tillregistreringtill attvande ett ansvarom

för demskulleskattebetalningsreglema. Detfölja de svenska vara en
landuppbörden skatthantering skötafrämmandehelt annatettatt av

väljadekommersig dettastället för åtahemlandet. I attattän ansvar
skulle dettaEnligtsvensk förvaltare. VPCdepå hos utanhaatt enen

utanför detståSverige kommaskulletvekan innebäraminsta attatt
hållervärdepappersförvarareolika centralalänksamarbete mellan som

denämligenförutsättersamarbetei Europa. Detta attpå byggasatt upp
registreringmedgesvärdepappersförvaramacentralautländska som

värdepappersförvarare.centralsvenskhosförvaltare en
uppbördensig skötainte kunnautländska institutAtt avansersom

förvaltaresvenskdepå hos ärväljersvenska skatter upprättaatt enen
svenska ochskilja påskäl föri någotkan sig intesak. Det utgöra atten

förlångtgåendeMedskyldigheter.förvaltaresutländska ut-ett ansvar
skulle emel-svenska skattersköta uppbördenförvaltareländska att av

valdei ställetutländska institutenför derisk föreliggalertid viss attatt
värdepappersförvaltarecentralsig hos ägaredirektregistrera avsomen

kontrolleramöjligheterdet intefall finns någradessa attaktierna. I att
korrekt Detutdelningsskatt skett påsärskild ärskatteavdrag för sätt.ett
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först det uppmärksammas det utländskaom institutetatt inte denär
verkliga till utdelningenägaren tillkommande skattekrav kan aktu-som
aliseras. Från kontrollsynpunkt det därförär föredraatt de utländskaatt
instituten registreradeär förvaltare.som

denI nämnda lagen kontoföringnyss finansiella instrumentom av
har införts regler syftar till skapa möjlighetersom att detatt upprätta
länksarnarbete VPC talar sesom 1997/98:l60om 106 ochprop. s.
121. Det får betraktas olämpligt införaattsom ordningnu en som
omintetgör detta samarbete.

Enligt vår uppfattning talar övervägande skäl för uppbördenatt avden särskilda utdelningsskatten bör hanteras svenska skattesubjekt.av
När det gäller utbetalning utdelning skerav utländsksom genom en
förvaltare bör idärför skattebetalningsansvaret ligga på central lvär-en
depappersförvarare i Sverige.

Det skulle i och för sig kunna ,övervägas göra centralatt värde- g
pappersförvarare ansvarig för redovisning och betalning skatt i iävenav
de fall där utdelningen betalas ut svensk förvaltare.genom Deen
svenska förvaltama har emellertid sinaanpassat eftersystem ord-en
ning där de vid utbetalning utdelning har förav skatte-göraattansvar
avdrag för såväl kupongskatt preliminär skatt. Praktiskasom skäl talar
för denna ordning böratt behållas. Det får dessutom ligga utanföranses
vårt uppdrag föreslåatt sådan genomgripande förändringen skatte-av
betalningssystemet skulleäven beröra skatteavdragsom vid utdelning
till obegränsat skattskyldiga. Från branschens sida har inte heller fram-
förts några önskemål sådan förändring.om en

I detta sammanhang bör även uppmärksammas utländskatt för-en
valtare under vissa förutsättningar kan svenskt skattesubjekt. Såvara är
fallet sådan registrerad filialom en i lagen utländska fili-som avses om
aler medges tillstånd förvaltare.m.m. att Filialen i och förvara är sig
inte något rättssubjekteget den skall enligt 4 § lagenmen filialerom

svensktett rättssubjektm.m. anses vid bedömningensom den iav om
rättsförhållande,ett gäller den i Sverige bedrivensom en närings-av

verksamhet, lyder under svensk lag och den i sådant rättsför-ettav om
hållande skyldigaär införatt svensk domstol ellersvara underkasta sig
svensk myndighets avgöranden.

Mot bakgrund denna reglering viav det finns förutsätt-attanser
ningar för att göra registreradeäven filialer medgivits tillståndsom att

förvaltare ansvariga för innehållande,vara redovisning och betalning
innehållen särskild utdelningsskatt.av De bör således i dessa hänseen-

den jämställas med svenska förvaltare.
Sammanfattningsvis vi dagens ordningatt däranser central värde-

pappersförvarare har skatteavdragatt göra utdelningnär betalasen ut
utländsk förvaltare börgenom behållas.en Vid sådan utbetalningen
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särskilduppgiftlämnavärdepappersförvararencentralaskall den om
förvaltareför svenskgälleri omfattningutdelningsskatt ensamma som

skalldvs. uppgiftinstitut,utdelning till utländsktbetalar ut ettsom
varje utdel-inteförvaltarenden utländskebeträffandelämnas men om

tillståndmedgivitsfilialerRegistreradeningsberättigad. att varasom
svenska för-medjämställashänseendendock i dessaskallförvaltare

valtare
frånbortseendemedförvaltare,utländskaintesvenskaAtt re-men

betalningochredovisninginnehållande,skall hanteragistrerade filialer,
fram-börutdelningvidpreliminär skattutdelningsskatt ochsärskildav

skattebetalningslagen.gå av

frånutdelningvidAnsvaret3.2.15

värdepappersfonder

redovis-innehållande,ansvarigt förskallFondbolagetFörslag: vara
utdelningsskatt vidför särskildskatteavdragbetalningning och av

för-fondandelamavärdepappersfond. Omandel i ärpåutdelning
§ lageneller 31kontoföringslagenvaltairegistrerade enligt oma

förvaltaren,i stället pådettavärdepappersfonder ligger omansvar
skattesubjekt.svensktdenne är ett

vid utdel-beskattningsförfarandemoderniseratdiskussionvårI ettom
behandlat svenskavi hittills endastskattskyldiga hartill begränsatning

emellertid deti kapitel gällerredan 2nämndes sagtsaktier. Som som
svenska värde-iandelaravstämningsbolag föraktier i ävenom

andelar ihanteringendel särdrag idockfinnspappersfonder. Det aven
skattebetal-utformningenbeaktas vidmåstevärdepappersfonder avsom

ningssystemet.
beståendefondvärdepappersfondtidigareSom ärnämnts avenen

ka-bildatsvilkenfinansiella instrument,andrafondpapper och genom
kapital.skjutit tilldemallmänheten ochfrånpitaltillskott ägs somav

värdepap-i lagenvärdepappersfonder bl.a.Bestämmelser omgesom
persfonder.

inlösenförsäljning ochvärdepappersfond ochFörvaltningen av en
fond-skallfondverksamheten,dvs.i fonden, utövas ettandelar avav

Finans-fåttaktiebolagsvensktfondbolagbolag. Ett är ett som
skallFondbolagetfondverksamhet.justtillståndinspektionens utövaatt

i fonden.innehavaresamtligaföra registereller låtaföra överettäven
fond-frånåtskildamedlen hållsinvesteradedeFör garantera attatt

bli före-kanfondegendomenförvaltadeoch dentillgångarbolagets att
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mål för tillsyn skall det för varje värdepappersfond finnas förva-ett
ringsinstitut bl.a. förvarar den egendom ingår i fonden ochsom som
sköter in- och utbetalningar fonden.avseende

skallVem skatteavdraggöra

Enligt 12 § KupL har förvaringsinstitutet i princip skyldighetersamma
vid utdelning från värdepappersfond central värdepappers-en som
förvarare har vid utdelning från avstämningsbolag. Det således för-är
varingsinstitutet skall innehålla, redovisa och betala in kupongs-som
katten.

Vi har emellertid uppmärksammat så ofta inte sker i den praktis-att
ka hanteringen. Uppbörden kupongskatten och redovisningen tillav
beskattningsmyndigheten sköts i stället fondbolaget. En anledningav
till falletså kan det,är enligtatt uppgift från fondbolagen,att ärvara en
olägenhet för vissa fondbolag förvaringsinstituten skyldigaatt är att
innehålla kupongskatten. För kunna fullgöra denna skyldighetatt måste
instituten nämligen ha tillgång till alla uppgifter i andelsägarregistret.
Fondbolaget kan i princip tillhöra företagsgrupp förva-änen arman
ringsinstitutet och vill självklara skäl inte lämna uppgifter allautav om
kunder till sådan konkurrent.en

finnsDet således anledning denöverväga nuvarandeatt ord-om
ningen där förvaringsinstitutet enligt lag skall hantera uppbörden av
kupongskatten bör behållas. Vårt förslag inordna den särskildaatt ut-
delningsskatten i skattekontosystemet innebär bl.a. det i fortsätt-att
ningen den betalarär utdelningen skyldigut skatte-ärsom göraattsom
avdrag tör särskild utdelningsskatt. Det emellertid inte heltär enkelt att
klara egentligen denut i skattebetalningslagensärvem som som me-
ning betalar utdelning från värdepappersfond.ut en

Före år farms1974 inte någon särskild reglering för kollektiva in-
vesteringar i värdepapper. Sådan bestämmelser först infö-gavs genom
randet den upphävda aktiefondslagen 1974:931. sambandIav numera
med aktiefondslagens tillkomst infördes skyldighetäven betalaatten
kupongskatt för utdelning på andel i svensk aktiefond dåvarande 1 §
KupL, SFS 1974:996.

Aktiefondema kunde enligt aktiefondslagen antingen registrera an-
delsägama eller andelsbevis i form löpandeut skuldebrev. Beträf-ge av
fande de fonder registrerade andelsägarna, s.k. registrerande fon-som
der, infördes från 1977 den i 12 § KupL gällande skyldigheten förännu
törvaringsinstitutet, på den tiden förvaringsbanken, sköta uppbördenatt

kupongskatt. förarbetenaI till bestämmelsen prop. 1975/76:76av 12s
anfördes det förvaringsbankensatt uppgift efter beslut fond-attvar av
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det,bordeoch för sigutdelning. Iutbetalningombesörjabolaget av
andelsägarregist-fördedenöverlåtas pâkunnaenligt regeringen, som

slagåligganden dettaförvaringsbankensskötaVPC, attret, t.ex. av
banken.alltid ligga påändåskulledet allmännagentemotansvaretmen

i taxeringslageninfördes ut-bestämmelsermed dessaSamtidigt en
vidkontrolluppgiñlämnaförvaringsbankenförskyldighettrycklig att

kontrolluppgift finnsskyldighet lämnaBestämmelserutdelning. attom
§ LSK.i 3 kap. 27numera

endast1991värdepappersfonder år ärlageninförandetSedan omav
iAndelar41.1989/90:l53tillåtna sefonderregistrerande s.prop.

andel-ochkontoföringslagenkontoföras enligtkanvärdepappersfonder
värdepappersförvararencentraladenfallsådanaförs isägarregistret av

Kontofö-1993/94:232.jfrvärdepappersfonder,lagen31 § prop.om
tillämpliga påförvaltarregistrering ärbestämmelserringslagens om

andelar.sådana
förvaltarregistreramöjlighet även1996sedandetfinnsVidare att

sekontoföringslagenregistreras enligtintefondandelarsådana som
värdepappersfonder§ lagen31120. Avl995/96:50 omas.prop.

förendasti frågaförvaltarregistrering kan kommasådanframgår att
registreringtilltillståndFinansinspektionensharförvaltare somsom

förvaltare.
fondan-förvaltarregistreramöjlighet infördesmedsamband attI att

SomLSK.i 3 kap. 27 § nämntsbestämmelsernaändradesdelar nyss
kontrolluppgift.lämnaförvaringsinstitutetpåtidigaredet attankom

utbetalt"denstället påändringen iladesskyldighetDenna somgenom
ändringentill1261995/9650förarbetena prop.utdelningen. I an-s.

kontoföras ochkundefondandelarkonsekvensfördes attatt avsom en
värdepappersför-centralockså VPC numerabordeförvaltarregistreras

kontrollupp-lämnaskyldighetenomfattasförvaltareoch attvarare av
betalatdendetlagen utframgådärför ärbordegift. attDet ensomav

innehav.ochutdelningkontrolluppgiñlämnaskallutdelning omsom
förfrågaisubjekt kommaflerasagda kan attdetframgårSom nuav

vi någotharavsnitt 3.2.5utdelning.betalar Iden ut ensomvaraanses
ut. Påbetalardenmångtydiga i begreppetdetdiskuterat sammasom

emeller-detavstämningsbolagfrånutdelning ärdet gällernärsätt som
betalarvärdepappersfondeni grunden utuppfattningenligt vårtid som

juridisknågonintevisserligenvärdepappersfondutdelningen. En är
skyldigheter.sigiklädarättigheter ellerförvärvakan inteochperson

skattesubjekt.likvälDen är ett
beslutarräkningvärdepappersfondensförfondbolagetDet är som
utbetal-verkställaförvaringsinstitutetanmodarochutdelning attom

utdelningenbetalaförvaringsinstitutetförSkyldigheten utningen. att
centralskyldighetmed denjämförasdelvismeningenligt vårkan som
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värdepappersförvarare har utdelningsända frånatt avstämnings-ut
bolag. I princip innebär den förvaringsinstitutet, inteatt harsom ome-
delbar tillgång till andelsägarregistret mellanman for fond-agerar som
bolaget. Förvaringsinstitutets befattning med utdelningen således iär
första hand administrera utdelningenatt i enlighet med de instruktioner

fondbolaget lämnar. Enligt uppgift vissa förvaringsinstitutsom utövar
kontrolläven utdelningenöver enligt 15 § lagen värdepappersfon-om

der.
När det gäller avstämningsbolagen har vi för det inte skall uppståatt

någon tveksamhet utbetalareär utdelningen införtom vem som av en
särskild reglering i skattebetalningslagen pekar centrala värde-utsom
pappersförvarare och svenska förvaltare utbetalare. Svårighetemasom

hantera begreppet denatt betalar ut sig gällandegör vidänsom mer
Ävenutdelning från värdepappersfonder. beträffande sådan utdelning

borde det därför finnas uttrycklig reglering detta i skattebetal-en om
ningslagen.

Det finns flera praktiska skäl för vid utdelning frånatt avstämnings-
bolag behålla dagens ordning och låta värdepappersförvarare och
svenska förvaltare sköta innehållande, redovisning och betalning av
särskild utdelningsskatt. Liknande praktiska skäl kan emellertid inte
anföras för låta förvaringsinstitutet skötaatt motsvarande uppgifter när
det gäller utdelning från värdepappersfonder. I verkligheten sköts näm-
ligen uppbörden kupongskatten olika beroende på i vilken företags-av

värdepappersfonden ingår. I något fall skötergrupp såledessom ett
förvaringsinstitut redovisningen, i de flesta andra fondbolaget det.gör

Enligt vår uppfattning saknas det skäl för låta förvaringsinstitutetatt
ansvarigt för den särskilda utdelningsskatten. Mot bakgrundvara av

vad framförts svårigheterna med fondbolagen tvingassom läm-attom
uppgifter andelsägama till förvaringsinstituten framstårna detom som
bättre ordning för skattebetalningenatt ansvaret ien stället ligger på

fondbolaget har tillgång till registret andelsägama.översom
skulleDet kunna framstå praktisk ordning samordningsom atten en

skattebetalningssystemet sker på så utdelningav på kontofördasätt att
och förvaltarregistrerade fondandelar hanteras på vidsättsamma som
utdelning från avstämningsbolag. de fallI andelama kontofordaär en-
ligt kontoföringslagen skulle således för innehållande, redo-ansvaret
visning och betalning den särskilda utdelningsskatten ligga på denav
centrala värdepappersförvararen. Vi har emellertid valt inte föreslåatt

Ävensådan ordning. i de fall andelama kontoförda hosen är centralen
värdepappersförvarare det fondbolagetär beslutar utdelningensom om
och anmodar förvaringsinstitutet verkställa utbetalningen.att Den cent-
rala värdepappersförvararen således inte någon befattningtar med ut-
delningen.
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förvaltarregistreradekontoförda andelarnade ärOm däremot enav
Ävenförvaltaren.liggaställetibör dettaförvaltaresvensk ansvar

§enligt 31förvaltarregistreradeandelarsådanadet gäller är anär som
liggaskattebetalningenförvärdepappersfonder börlagen ansvaretom

skattesubjekt.svensktdenneförvaltaren ärpå ettom
sigförvaltareutländska göranförtavsnittvi i 3.2.14Det omsom

ande-därvärdepappersfonderfrån sådanautdelningvidgällande även
gällauppfattningenligt vårfårkontoförda. Detsammalarna ansesär

värde-lagen§enligt 31förvaltarregistreringvid omäven a
till-Finansinspektionensfall fordrasi dessadetpappersfonder, atttrots

förvaltar-andelarnaförvaltare. Om ärregistreringtillstånd som
filialregistreradinteförvaltareutländsk ärregistrerade an-somenav
redovis-innehållande,hanterafondbolagetpåsåledesdet attkommer

utdelningsskatten.särskildadenbetalningning och av
fråganendastförslagvårtanmärkassärskiltbör attDet omavser

skatteavdrag förbeträffandefonnelladetskall ha ansvaretsomvem
be-såansvarigehinder för den närNågot attutdelningsskatt.särskild

hanteringenpraktiskadenskötalåta någonlämpligtdöms avannan
således inte.föreliggerskatteavdraget
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kontrollochDirektnedsättning4 av

hemvistskatterättsligt

Utredningsuppdraget1

skatterättsligtkontrolli frågaföljandeanförs bl.a.direktivvåraI avom
hemvist.

praktiskadenmedger iför kupongskattNuvarande system
skatte-detkontrollmycket begränsadendasthanteringen aven

in-samordninghanteringsmässighemvistet. Enrättsliga av
avstämningbör möjliggörakupongskattkomstskatt och aven

intygbörenskilt fall.i varje Detbesättningen övervägas om
frånbör krävasgenerelltbosättning i utlandetbeträffande

intyg börsådanaHanteringenland.skattemyndighet i detta av
god kontroll.enkel ochbåde engevara

ordningNuvarande4.2

kupongskatteförordningenochKupongskattelagen

utbetalningvidvärdepappersförvararecentralskallEnligt KupL7 § en
intedetinnehålla kupongskattavstämningsbolagutdelning i avomav
denneframgårutdelningsberättigadedenuppgifter atttillgängliga om
skrift-skalluppgifter härskattskyldig. Sådanainte är avgesavsessom

elleraktiebokeninföring isamband med begäranioch lämnasligen om
försäkringsrörel-eller kap. 12 §§ 3enligt kap. 12 ABLförteckning 3i

det.begär Ivärdepappersforvararecentralövrigtiselagen närsamt en
uppgift läm-förhållande ändrasvidare7 § KupL att varomomanges
skattskyldig-bedömning fråganbetydelse föroch ärnats omavsom av

dröjsmåluppgiftslämnarenskallkupongskattelagenenligt utanhet



Direktnedsättning122 kontrolloch skatterättsligt hemvist 1999:79SOUav

skriftligen anmäla detta till den värdepappersförvararen.centrala Be-
stämmelserna i i förekommande§7 tillämpligaär fall på förvalta-även

12 § KupL.re
I 3 § första stycket KupF vid tillämpningVPC §att 7anges av

första stycket skallKupL iaktta bestämmelser enligtäven avtal för
undvikande dubbelbeskattning, det tillgänglig uppgift denav om av om
utdelningsberättigade framgår bestämmelserna tillämpliga på ho-att är

föreskrivsDet vidare detta inte gäller den utdelningsberät-attnom. om
tigade enligt avtalet kan tillgodoses endast återbetalning.genom

Vid utdelning i avstämningsbolag tillämpar central värdepappers-
förvarare och förvaltare således s.k. direktnedsättning kupongskattenav

det tillgängliga registeruppgifter framgår den utdelningsbe-om av att
rättigade enligt tillämpligt skatteavtal har hemvist i den andra avtals-
slutande staten.

3I § KupF föreskrivs vidare bl.a. VPC vid utbetalning utdel-att av
ning till utländsk förvaltare har tillstånd införas i aktiebolagsattsom
aktiebrev och aktiebok får innehålla kupongskatt efter den högsta skat-

gäller enligt skatteavtaltesats med det land där förvaltarensom är
hemmahörande. Som förutsättning för det gäller dock förvaltarenatt
skriftligen förbundit sig i förhållande till VPC att

l vid utbetalning till utdelningsberättigad iakttaga att avta-
lets bestämmelser i fråga kupongskatt följes,om

inom2 två månader efter det förvaltaren mottagit utdel-
ningsbeloppet från värdepapperscentralen till centralen lämna
uppgift dels antalet utdelningsberättigade och antalet aktierom
beträffande vilka avtalet tillämpats, dels antalet utdelningsbe-
rättigade och antalet aktier beträffande vilka avtalet tilläm-
pats,

3 inom tid till värdepapperscentralen återbetala detsamma
belopp hänför sig till de utdelningar beträffande vilkasom av-
talet tillämpats,

4 på värdepapperscentralens begäran tillhandahålla centra-
len utredning utdelningsberättigad såvitt gäller förhållandenom

betydelse för bedömandeär skattskyldigheten ellersom av av
tillämpligheten avtalet för undvikande dubbelbeskattning.av av

denOm utländske förvaltaren inte fullgör vad åligger honomsom en-
ligt bestämmelsen kan beskattningsmyndigheten besluta inteVPCatt
längre får tillämpa förfarandet såvitt gäller redovisning kupongskattav

utbetalningar till denne förvaltare.som avser
Som tidigare har reglernanämnts förvaltarregistreringom numera

ändrats. Bestämmelserna i 3 § KupF utbetalningarVPC:s till ut-om
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inte tilläm-således längremed särskilt kantillståndländska förvaltare
för-intresse eftersomändåaktualitet.därföroch saknar De är avpas
viddirektnedsättningmedtillämpar motsvarandevaltama ett system

utdel-utdelning för deninstitututländskatillutbetalningar mottarsom
räkning.ningsberättigades

skall,avstämningsbolagi aktiebolagutdelningfråga änI annatom
utdelningen lämnakapitel,föregående deniberörts emottarsomsom

betalardenkap. § LSK. Detuppgift enligt 3 28 ut ut-särskild är som
utbetalningeninnanuppgifter lämnastillskalldelningen attsesom

ställning tillutbetalaren kansådanaskallUppgiñemasker. taattvara
enligtmycketfall med hurinnehållas och i såskallkupongskattom

skatteavtal se 14 § KupL.tillämpligt

Skatteavtal

begrän-från detkupongskatt utgårdirektnedsättningPrincipen avom
mellanskatteavtalöverenskommits ibeskattningsanspråksade som

formkravinte någraavtalenandra länder. IflertalochSverige ett anges
respektivepådirektnedsättning. kommervid Detförfarandetrörande an

hemvistintyg ellerexempelvisvillkorställa deland interntatt omupp
för skattenbehovdet finnsutredning attatt avansersom manannan

avtal detföljer vissaned direkt. Däremotskall kunna attsättas upp-av
ku-återbetalningansökanhemvist vidintygställs krav på avomom

utbetalningdirektnedsättning vidfallför detpongskatt, dvs. ut-att av
övrigt åter-Schweiz förmedEnligt skatteavtaletskett.delning inte är

kupongs-nedsättningmöjligheten fåbetalningsförfarandet enda att av
katten.

vid återbe-uppgiftslämnandegällande krav påexempel påSom nu
ku-1974:70förordningenkupongskatt kan 2 §talning nämnas omav

föreskrivs be-hemvist i Därför med Kenya,pongskatt attm.m.person
i ku-bestämmelsernatillämpasavstämningsbolagutdelning iträffande

aktiebolagutdelning ifråga änpongskatteförordningen. I annat av-om
enligtuppgifter 14tillutbetalaren skallstämningsbolag attatt seanges
ieller bank Kenyamyndighetkenyanskjämte intyglämnas§ KupL av

exempeliutdelningsberättigade har hemvist Kenya. Ett ärden annatatt
föreskrivermed Tysklanddubbelbeskattningsavtaletiartikel 44 attsom

käll-innehållenåterbetalningvarje ansökanskattskyldig till avomen
iSkattemyndighetenutfärdatbosättningsintygfogamåsteskatt ett av

hemvist.han haravtalsslutande därden stat
Sverigeskattskyldig iutdelningsberättigade obegränsatdenOm är

avtalsslutandeandrahar hemvist i dentillämpligt skatteavtalenligtmen
RÅjfr 1996enligt kupongskattelagenskattskyldighan inteärstaten
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ref. 38. I dessa fall skall utdelningen deklareras Sverige och inkomst-i
beskattas i vanlig ordning, med den följerbegränsningmen som av av-
talet. Har den utdelningsberättigade enligt avtalet hemvist i Sverige
inkomstbeskattas utdelningen fullt här någon begränsning.ut utan

Riksskatteverkets direktnedsättninganvisningar kupongskattom av

Riksskatteverket har meddelat anvisningar direktnedsättningom av
kupongskatt med intyg hemvist RSV Dt 1975:8. anförsDär bl.a.om
följande beträffande utdelning från aktiebolag avstämnings-änannat
bolag till den deponent hosär svensk förvaltare.som

förutsättningEn för direktnedsättning skall medgesatt svenskär att
förvaltare får särskild öppnandehandling anmälan förvaltnings-en om
uppdrag/aktieägarregistrering e.d. från deponenten. Handlingen skall
innehålla uppgift deponentensom namn, personnum-
mer/registreringsnummer, adress och land för skattemässigt hemvist i
förekommande fall uppgift bosättning eller medborgarskap. Depo-om

skall försäkra de lämnade uppgifternanenten betydelse föratt be-av
skattningen riktiga. Deponentenär skall också förbinda sig att utan
dröjsmål skriftligen anmäla förändringar i detta avseende till förvalta-

detOm uppenbart den utdelningsberättigadeär inte längre harattren.
hemvist i det uppgivna landet, skall han påminnas skyldigheten attom

dröjsmål skriftligen anmäla förändringarutan betydelse för beskatt-av
ningen. Underlåter den utdelningsberättigade sådan anmälangöraatt en
skall förvaltaren innehålla kupongskatt enligt kupongskattelagen. De-

kan också lämna uppgiftponenten sitt skatterättsliga hemvistom ge-
lämna hemvistintyg utfärdatatt myndighetett eller bank i de-nom av

hemvistland. Intyget behålls förvaltaren.ponentens av
Enligt anvisningarna gäller det i tillämpliga delarsagtssom nyss

vid utdelning i avstämningsbolag.även
fråga utdelningsberättigadI i kupongbolag inte deponentärom som

hos förvaltaresvensk följande i anvisningarna. Direktnedsättninganges
får grundas på intyg hemvist företes för utbetalaren. Om detom som
för utbetalaren känt denär utdelningsberättigade skall lyftaatt utdel-
ning i andra svenska kupongbolagäven behöver hemvistintyget inte
lämnas i original. Riksskatteverket godtar utbetalaren bestyrktatt en av
kopia hemvistintyget bifogas varje utdelningsuppgift. Originalinty-av

f°ar daterat högst år före utdelningstillfället.get Om den utdel-ettvara
ningsberättigade vid utdelningstillfállet aktier i avstämnings-äger även
bolag får i stället för hemvistintyg kopia registreringsbe-VPC:sen av
kräftelse eller utdelningsredovisning bifogas den avlämnade utdel-
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fårRegistreringsbekräftelsen/utdelningsredovisningenningsuppgiñen.
utdelningstillfållet.gammal frånår räknathögst ettvara

överväganden och förslag4.3

Inledning4.3.1

registre-skattskyldiga kanbegränsatsvenska bolagAktier i ägssom av
förvaring hosfrågakan delsolika Detförvaraseller sätt. omvararas

depåaktierna iförvarareller indirektdirektutländskt institutett ensom
depå hosiförvaltare, dels förvaringutländsksvensk ellerhos egenen

juridisktidigareMed förvaltareförvaltare. nämnts, enavses, somen
la-förvaltare enligttillstånd registrerasmedgivits att somsomperson

för-aktiernaVidare kanfinansiella instrument.kontoföring avomgen
värdepappersförva-centralhosvärdepapperskontopå egetett envaras

ägarregistrering.direkt- ellers.k.rare,
aktiersvenska ärövervägande antalet ägsDet personer somsom av

hari sinutländska institutförvaras hosskattskyldigabegränsat tursom
förvaltarregistre-storleksordningen påförvaltare.svenskdepå hos en

svarade för 95förvaltarna år 1995speglasinnehavrade att pro-caav
mark-ocksåkaninbetalade kupongskatten. Det nämnasden attcent av

direkt viasvenska aktierutlandsägdanadsvärdet ägs egenensomav
jämfört medbråkdelendastförvaltaresvenskdepå hos utgör enen

institut medförvaltas utländskade aktiermarknadsvärdet som avav
förvaltare.svenskadepåer hos

internationellaviddepåhanteringenbörsammanhangetI sägas att
depâhantering sådärför sinsamordnarInstitutenkostsam.affärer är

för in-försvarbartinte ekonomisktExempelvis detdet går. ettlångt är
i visst landutgivnafåtal kunder med aktierendastharstitut ettettsom

detväljerlandet. ställetförvaltare i det Idepå hos ut-haatt enen egen
utländsktdepå hoskund och ha störreländska institutet ettatt envara

hossina kunderflera för allaeller depåeri sin harinstitut tur enensom
hanteringskostna-syfte minimerautgivningslandet, allt iiförvaltare att

igångeralltså mångainnehav hanterasplaceraresutländskdema. En
registreradefall har denolika länder. dessainstitut i Iled skildaflera av

vilka placeraretill uppgifteromedelbar tillgånginteförvaltaren somom
institutet.utländskaanlitar det

kupongskat-direktnedsättningförvaltama tillämparsvenskaDe av
sinauppläggFörvaltarna har olikafinns.förutsättningarså snartten av

uppgifter dekupongskatt och derasredovisakunnafördepåer att om
tidhar sedan långskatterättsliga hemvistutdelningsberättigades accep-
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beskattningsmyndighetenterats underlag direktnedsättning.förav som
kanDet myndigheten inte har företagitnoteras någonatt närmare ut-

redning det skatteredovisningenvidnär utländskadet institutetanges
utdelningsberättigad för samtliga på denne registrerade aktier. En-som

ligt uppgift från svenska förvaltare vidtas i syfte skatteredovisningenatt
skall skötas korrekt olika åtgärder vid avtalsskrivningen och upplägg-
ningen depåema beroende förhållandetpå mellan den svenske för-av
valtaren och det utländska institutet.

Sedan central värdepappersförvarare överfört bruttoutdelnings-en
beloppet till förvaltaren innehålls preliminär skatt med 30 förprocent
de i Sverige bosatta aktieägarna de fysiska eller döds-ärom personer
bon efter sådana För aktieägare inte bosatta ellerärpersoner. som
hemmahörande i Sverige innehålls kupongskatt med olika skattesatser
beroende på vad följer tillämpligt skatteavtal. Till de utländskasom av
instituten skickas standardiserat meddelande vari antal aktier,ett anges
aktieslag, bruttoutdelning aktie, avdragen svensk skatt och nettout-per
delning. Nettobeloppet bokförs på det konto varje depåkund harsom
knutet till sin depå. Det utländska institutet meddelar i sin sina kun-tur
der och redovisar utdelningen vidare. Med stöd den redovisningav som
slutkunden, dvs. den utdelningsberättigade, får från sitt institut har han i
normalfallet till avräkning från denrätt skatt påförs honom i detsom
land där han enligt skatteavtalet har sitt hemvist. utdelningsberätti-Den
gade därför beroende redovisningenär sköts påatt rätt sätt.av

Utländska investerare handlar dagligen med svenska aktier och det
antalsmässigt fråga affärerär mycket omfattning. Dessa af-storom av

färer avvecklas slutligen hos central värdepappersförvarare. Vid af-en
färer kring avstämningsdagen händer det, tidigare oftanämnts, attsom
köp- eller säljorder i kedja med flera institut inte hinner verkställasen

den svenske förvaltaren förrän utdelningen redan lämnats. Rättelserav
sådana felaktiga skattedebiteringar, inte sällan flera förvalta-rörav som
sker manuellt och tidsödande. Enligt svenskaär förvaltare kan dockre,

problem detta slag liksom behovet detanvända resurskrävandeattav av
återbetalningsförfarandet minimeras den utländske förvaltaren hål-när
ler flera depåer utifrån olika kupongskattesatser, l0 och 15t.ex. pro-

och kunderna hänförs till respektive kategoricent, med ledning in-av
formation tillämpligt skatteavtal. Den svenske förvaltaren kan medom
denna metod maskinellt riktiga skatteavdrag.göra

4.3.2 Utgångspunkter

Grundläggande för effektiv beskattning utdelning tillen av personer
begränsat skattskyldigaär inte bara skattenär skall direktattsom tas ut
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dettaskall regel kanockså Iskattvid utbetalningen ut.tasutan rättatt
direktnedsättning.åstadkommas medsystemetgenom

kontroller utredning-ochskebör på sådantBeskattningen sätt attett
handlarmöjligt. minstInteskall behövas sällanefterhand såi somar

ocksåi anspråk. Meninsatser i regeldet sådana tar storaatt resurserom
efterhandiför möjligheternahar betydelse såvälaktualitetsfaktom att
eventuellkrävaförutsättningarnaförhållandena förreda attut som

beträffandedelgivningssvårighetersig bl.a.ytterligare skatt. Här gör
viddärmed svårighetergällande ochvistas i utlandetden upp-som

skatte-svenskindrivningengiñslämnande och kontroll. Också av en
kantidsödande.möjlig, Denutomlands denkan,fordran ärens varaom

verkningslös åtgärd.oftavidare vara en
betydelsegrundläggandedetutgångspunkterMed dessa attär av

utdelningsberättigade ochdentillräckliga uppgiftertillförlitliga och om
Endastskatteavdrag skallskattskyldige finns redandärmed göras.när

fallvid källan.garantier för skatt Iskapaspå så annaträttsätt att tas ut
begrän-utdelning tillanspråket skatt påfrågablir det närmast attom

till svårigheternaned. Med hänsyngenerellt f°arskattskyldiga sättassat
skat-samladenämligen dethävda skatteansprâket kanefterhandiatt

skatteav-bli lägre inte skatt kanteutfallet rätt tas utantas genomom
begränsat skatt-utdelning till denskatt påinnebärdrag. ärDet att som

visarinte utredningenmedskyldig bör utgå 30 attprocent personenom
skattesats.berättigad till avdrag med lägreskatteavtalenligt ärett en

hemvistuppgifterskatteavdrag deför reduceratGrunden ärett om
ledetskattskyldige. Iskatteavtal finns dentillämpligtenligt omsom

utredning denskattskyldige denden detmellan utbetalare och är som
skatteavdragsfrågan hanteras.hurenskilde avgörpresenterar som

kanuppgiftslämnande.förekomma i detta DetSjälvfallet kan fel vara
uppgifter.bristfälligafelaktiga ellereller omedvetetmedvetetfråga om

hur depå bl.a.fel eller brister berorFörutsättningarna upptäckaatt
värdepappersförvararencentralalämnas granskas.uppgifter Densom

utdel-denuppgifterregel från deförvaltama utgår iliksom att som
ligger i sakensriktiga.ningsberättigade lämnar Det attnaturär man

verk-främmande inslag ikunder och upplever detsinalitar på ettsom
detlämnar. Menuppgifter kundernaifrågasätta desamheten att som

angelägetförvaltarhåll detfrånocksåbör attsägas att somman ser
god kund-uppfattassmidigt och korrekt.skattefrågan hanteras Det som

återbetalningsförfarandet kan undvikas. Dessutomservice är enom
arbetsbesparande för alla berörda.hanteringsmidig

Skattemyn-för sig tänka sig ordning därskulle i och kunnaMan en
sittskall haden skattskyldigefick ställning tilldigheten ta ansesvar

efter lägre 30innan skatteavdraghemvist redan änprocentsats pro-en
tilltidskrävande med hänsynsådan ordning emellertidEn ärgörs.cent
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den masshantering det fråga Hos centralär värdepappers-som om. en
förvarare förvaltamaoch det naturligtvidareär hantera uppgifteratt
rörande utdelningsberättigadede medan det för Skattemyndigheten
skulle fråga tillkommande hantering. Risken skatte-är attvara om en
myndigheten inte skulle hinna ställning i samtliga fall innan utdel-ta
ningen skulle betalas och skatteavdrag därför skulle få medut att göras
30 skattesatsen kanske rätteligen skulle lägre.procent trots att vara

skulle i sinDetta leda till ökat antal återbetalningsärenden. För-tur ett
delarna med Skattemyndigheten på detta har del i förfarandetatt sätt
kan därför knappast nackdelarna. med kravöverväga Ett systemanses
på utbetalaren på grundval utredning den utdelningsberättiga-att av om
de, hemvistintyg, ställning till vilket skatteavdragt.ex. skalltar som

får därför föredra.göras minst praktiskaInte skäl talarattanses vara
alltså för det fortsättningsvis bör liggaäven på den betalaratt utsom
utdelningen ha för skatteavdragatt ansvaret rättatt görs.

Även Skattemyndigheten på det inledande stadiet inte har del iom
frågan skatteavdrag kontrollbefogenheterpröva för myndig-att ärom

heten naturligt inslag i beskattningsförfarandet. Eftersom bl.a. tids-ett
faktorn det svårt för Skattemyndighetengör före utdelningstill-att agera
fállet, det i skedet därefter Skattemyndighetenär närmast sinharsom
huvudsakliga uppgift. Skattemyndighetens kontroller och utredningar
bör självfallet ske i så anslutning till skatteredovisningamanära som
möjligt. första handI bör då rutinavstämning ske skatteregistretmoten
för kontroll den utdelningsberättigade inte finns registreradattav som
bosatt här i landet. Kontrollsystemet i den del det fråga hante-är om en
ringsmässig samordning beskattningsförfarandet för inkomstskattav
och särskild utdelningsskatt bör således i fall innefatta tillfreds-vart en
ställande registeråtkomst mellan i förfarandet ingående delar. Andra
inslag riktade kontroller eller revisionerär avseende exempelvis vissa
förvaltare, överföringar till utländska förvaltare eller institut, specifika
aktieposter eller omsättningar.

sådantI måste utbetalaren till han har uppgifterett system attse om
hemvist korrekta. incitamentEtt härförär betalningsansvardetärsom

bör kunna läggas på den inte föreskrivet skatteavdrag el-görsom som
ler underlåter betala in skatt hållits inne. Med tydligaattsom som an-
visningar vilken utredning den utdelningsberättigade bo-ärom om var

eller hemmahörande bör godtas underlättassatt centrala värdepap-som
persförvarares, förvaltamas och bolagens möjligheter handha utbe-att
talningar så skatteavdrag innebärrätt Det sannolikt i sinatt görs. tur att

betalningsansvar för utbetalaren endastett undantagsvis behöver göras
gällande, vilket givetvis önskvärt.är

Som i det föregående utbetalas den delen utdel-angetts största av
ningarna inte från central värdepappersförvarare eller förvaltare direkt
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till de utdelningsberättigade utländskaförmedlas institut iutan genom
eller flera hänsynMed härtill vidare väsentligt såda-led. det medett är
rutiner skatteavdraguppgifter gjortsrättgaranterar att attna som om

kan återredovisas till utbetalaren i och därefter vidareSverige till be-
skattningsmyndigheten eller alternativt, sekretesskäl lägger hinder iom

direkt till beskattningsmyndigheten.vägen,

ledning förskall förete uppgifter till4.3.3 Vem

skatterättsligtbedömning hemvistav

Skattskyldig skall, liksom fallet själv lämnai dag,Förslag: är upp-
bedömningen hemvistet.gifter till ledning för det skatterättsligaav

förEnligt nuvarande ordning det den skattskyldige självär svararsom
utredning sitt skatterättsliga hemvist han vill åberopa.den Där-om som

betalar utdelningen skall till uppgif-det denär ut attemot som som se
tillgängliga innan utbetalning sker.finnsterna

uppfattning det inte nödvändigt den enskil-Enligt vår regleraär att
uppgiftslämnande i lag. likhet med gäller i dag föreslår vides I vad som

i stället ordning där skatteavdrag för särskild utdelningsskatt alltiden
skall utbetalaren saknar tillförlitliga uppgifter visargöras attom som
den utdelningsberättigade inte skyldig betala sådan skatt.är att

utdelningsberättigade skattskyldigade begränsat liggerFör ärsom
i sådan ordning i intresse till utbetalaren erforder-det lämnaeget atten

liga uppgifter till ledning för bedömningen det skatterättsliga hem-av
i berättigade tillvistet. regel reducerat skatteavdrag.De är ett

Även det gäller sådan utbetalning utdelning skall skenär av som
skatteavdrag vid utdelning till svenska juridiskagörs,utan att t.ex. per-

fråneller vid utdelning aktiebolag inte avstämningsbolagärsoner som
fysiska bosatta i utdel-till Sverige, ligger det i denärpersoner som

ningsberättigades intresse lämna erforderliga avsaknaduppgifter. Iatt
sådana kommer utbetalaren skatteavdrag för särskildgöraattav annars

utdelningsskatt med 30 procent.
Eftersom utbetalama ansvariga för betalning skatteavdragetär ärav

fördet rimligt de kommer finna ändamålsenliga rutineranta attatt att
få in nödvändiga uppgifter. ligger intressenaturligtvis i derasDetatt att

utdelningen fungerarhanteringen så smidigt möjligt, såvälenav som
själva förför dem deras kunder.som

5-191059
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4.3.4 Vilken bedömningutredning för av

skatterättsligt börhemvist godtas

underlagFörslag: forSom direktnedsättning skall godtas intygett
hemvistintyg den skattskyldige har till direktnedsättningrättattom
enligt skatteavtal på grund han har sitt skatterättsliga hemvist iattav
den andra avtalsslutande undantagsfall skall ocksåIstaten. ut-annan
redning skatterättsligt hemvist kunna godtas.om

utbetalarenOm saknat anledning ifrågasätta riktigheten iatt ett
hemvistintyg och följt intyget skatteavdrag gjorts, skall utbetala-när

inte kunna ansvarig för betalning ytterligare skattgörasren av om
det visar sig hemvistförhållandena varit andra framgåttatt än som av
intyget. detta fallI den skattskyldige för skatten.svarar ensam

intyg hemvistEtt skall i regel utfärdas skattemyndighetom av
offentligrättsligteller i hemvistlandet.annat organ

Vilken utredning hemvist bör godtasom

skattskyldige har i regel klarDen uppfattning sitt skatterättsligaen om
hemvist. fråga fysiskaI handlar det ofta den skatt-om personer om var
skyldige har inrättat sitt boende eller vistas stadigvarande. Beträffande
juridiska frågan styrelsen har sitt eller verksam-är sätepersoner var en
het drivs. den skattskyldigeAtt sig ha hemvist på viss ellerortanser en
i visst land emellertid inte alltid detsamma det därärett ärattsom som

har sitt hemvist ihan skatterättslig mening. fråganAtt den medavgöra
ledning intern och tillämpligt skatteavtal inte alltid enkelt.rätt ärav

effektivtEtt för direktnedsättning förutsätter enligt vårsystem upp-
fattning de uppgiñer hemvist lämnas normalt inte skall be-att om som
höva ifrågasättas. bör kunnaDetta åstadkommas i med intygett system

utfärdas i sådan ordning intyget ytterligare utredning kanatt utansom
tillräckligt stöd for hemvistñ-ågan. Med dettaavgöraattanses som me-

intyg med tillräckliga uppgifter för kunna bedömaett attnas en persons
skatterättsliga hemvist enligt skatteavtal. praktiken bör emellertidIett
formerna för sådant intyg förenklade. bör alltså inteDetett vara vara
nödvändigt i intyget redovisa grunderna för intygandet.närmareatt

Frågan skatterättsliga hemvist i grunden offent-ärom en persons
ligrättslig. den bakgrunden fårMot det naturligt intygattanses om
hemvist utfärdas skattemyndighet eller offentligrättsligtannatav organ
i hemvistlandet.

Enligt nuvarande ordning godtas i vissa fall förutom myndighetsin-
intyg hemvist utfärdats bank i hemvistlandet.även Atttyg om som av

bank den utdelningsberättigade begär hemvistintyg, dvs. inär etten
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underskriftprincip på skulleblankett, frågannärmare prövaen omen
skatterättsligt hemvist kan fallet.knappast Ibland kan detantas vara
visserligen så hos banken har personkärmedomattvara man om en
kund och därför har bättre för intyg.underlag allmän-Iänett ettannars

emellertid ihet det stället sannolikt banken godtar uppgifterså deär att
hemvist den utdelningsberättigade lämnar. heller inteDet kanom som

uteslutas banken saknar den kompetens krävs för avgöraatt attsom om
enligt tillämpligt skatteavtal har hemvist den aktuellai staten.personen
bankintyg kanVärdet denna bakgrund i fråga.sättasmotav

fåraktuellt sammanhang det principiella skälI ävennu av anses
tveksamt privaträttsligt subjekt intyg skatte-lämnar någonsatt ett om

hemvist. Vidare finns interättsliga några sanktioner kan görassom
felaktiga bristfälligagällande vid eller intyganden. intygFör att ett om

skatterättsliga hemvist utfärdas bank eller pri-annaten persons som av
vaträttsligt skall tillmätas bevisvärde myndig-ettorgan samma som

får det därför rimligthetsintyg den intygande enligt landetsattanses
befogenhet utfärdainterna har hemvistintyg. förhållan-Dettarätt atten

fall framgåi så intyget. intyg skatterättsligt hemvistde bör Ettav om
utfärdassåledes i offentligrättslig ordning.bör

Tilläggas kan det enligt nuvarande ordning regelmässigt lämnasatt
myndigheter iintyg från andra länder det fråga återbetalningnär är om

kupongskatt liksom generellt beträffande utdelning i aktiebo-annatav
lag avstämningsbolag. Enligt uppgifter från Skattemyndighetenän är
det sällsynt den skattskyldige gällande få framdet svårtgör äratt att att

myndighetsintyg.ett
fallkan emellertid tänkas där den möjligheten saknas, iDet t.ex. ett

land saknar fungerande myndighetsstruktur. sådant fall börI ettsom en
den skattskyldige i stället kunna åberopa exempelvis deklarationshand-
lingar visar han obegränsat skattskyldig i det aktuella landetärattsom
eller tillstånd under obegränsad tid vistas i landet permanentett att up-

Ävenpehållstillstånd. medborgarskap kan omständighetvara en av
betydelse. det gäller juridiska kan i regel registreringsbe-När personer
vis företes i kombination med verkliga led-utredning denen om var
ningen för företaget utövas.

det föregående har berörts frågan till juridiskaI utdelningom perso-
Även i utdelningsfalldessa behöver utbetalaren givetvis uppgifterner.

den skattskyldige skatterättsligt hör hemma. Eftersom någotvarom
skallskatteavdrag inte den skattskyldige skatterättsligt hörgöras om

i Sverige, uppgifternahemma har här särskild betydelse. beträffan-Att
Sverige skattskyldigade i ställa krav myndighetsintygpå exempelvis

hemvist får emellertid enligt vår mening föra för långt. Detom anses
får i stället tillräckligt utbetalaren skatteavdragför inte göraatt attanses
för särskild utdelningsskatt har tillgång till andra uppgifter visar attsom
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utdelningsberättigadeden hemmahörandeskatterättsligt vidi Sverigeär
utdelningstillfállet. Som tillräckliga i dettauppgifter hänseende bör an-

utdelningsberättigadesden med beteckningen aktiebolag ellerses namn
organisationsnummermotsvarande, enligt lagen 1974:174 identi-om

tetsbeteckning för juridiska m.fl. och iutdelningsadresspersoner en
Sverige i kombination med uppgift verksamhetens verkligaatten om
ledning i Sverige. Om den utdelningsberättigade lämnarutövas upp-
gifter angivet slag bör det kunna taxering skall ske iattav presumeras
Sverige och varken skatteavdrag för preliminär skatt eller kupongs-att
katt skall göras.

Vad gäller naturligtvis vid från aktie-utdelningävensagtssom nu
bolag inte avstämningsbolag till obegränsatär ärsom personer som
skattskyldiga i Sverige. För utbetalaren inte skall skatteavdragatt göra
för särskild utdelningsskatt får det tillräckligt finnsdetattanses upp-

dengifter utdelningsberättigades adress och svenskaom namn, person-
denOm utdelningsberättigade lämnat sådana uppgifter får detnummer.

han skall i Sverige.att taxeraspresumeras
Beträffande såväl intyg skatterättsligt hemvist utred-om som arman

ning i den frågan bör de uppgifter skattskyldigedensägas att som pre-
inte stöd för ställningstagande till skatte-är änannat ettsenterar ett om

avdrag skall och i så fall enligt vilken skattesats. Uppgifternagöras är
självfallet inte bindande utredning visar den skattskyl-attom en senare
diges hemvist varit vad framgår exempelvis in-änett annat ettsom av

Vidare det vid aktieutdelning utbetalarens bedömningärtyg. etten av
företett intyg, utredning eller andra uppgifter skall ligga tillannan som
grund för avgörandet i skatteavdragsfrågan. Det står alltså utbetalaren
fritt inte medge direktnedsättning i och för sig korrektatt även ettom
intyg företes. Utbetalaren kan ha andra tillförlitliga eller aktu-mera
ella uppgifter i bedömningen.vägaatt

utbetalaren har uppgifterOm hem-det imotsäger sägs ettsom som
vistintyg eller utredning den skattskyldige hänvisar till skallarman som

direktnedsättningnågon givetvis inte ske. huvudregel bör emel-Som
lertid hemvistintyg eller i undantagsfall utredning denett annan om
skattskyldiges hemvistförhållanden kunna läggas till grund för be-en
dömning i skatteavdragsfrågan. Om hemvistintyg eller undantagsvisett

motsvarande utredning företetts bör därför utbetalaren inte kunnaannan
ansvarig för betalning eventuellt tillkommande skattekravgöras ettav

har sin grund i det visar sig hemvistförhållandena varit andraatt attsom
framgått intyget. gäller iDet fall utbetalaren saknatän vartsom av om

anledning ifrågasätta riktigheten i företett hemvistintyg elleratt ett an-
utredning och följt uppgifterna skatteavdrag gjorts. varitOm sånärnan

fallet bör tillkommande skattekrav i stället riktas direkt denett mot
skattskyldige.
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förskyldiga underlaget fullgörandetUtbetalarna är att avspara
sju år efteroch uppgiñsskyldigheten under utgångendeklarations- av

underlaget SBL.det kalenderår kap. §14 2avser
för förförvaltarhåll har skyldigheten utbetalarenFrån anförts attatt

hemvistintyg till grundkunna uppvisa legatSkattemyndigheten ett som
kommer enligtför direktnedsättning bör begränsas i tiden. Det annars

hantering lagra hem-uppfattning bli mycket omfattandederas attatt en
skattekrav kan riktastid tillkommandevistintyg under hela den som

mycketde anfört kommer bli svårtdem. Vidare har det attatt attemot
betalas utländskthemvistintyg i de fall utbetalningenfå in ut ettgenom

institut.
Även fråga beaktas föreslagnai denna måste det systemetatt av oss

finnas direkt tillgängligainte innebär uppgifter hemvist måsteatt om
betalats tillutbetalaren. står det i de fall utdelningenhos T.ex. ut ett

utbetalaren frittinstitut för den utdelningsberättigades räkningutländskt
till nödvändigautländska institutet skall ha tillgång denavtala detatt att

hålletenskilda förvaltama väljer således helt och själ-utredningen. Det
för de på anfordran kanrutiner krävs säkerställavilka attattsomva

för skattemyndigheten. praktiska svårig-hemvistintyguppvisa Deett
hemvistintygen därför inte bli särskiltvid hanteringen bordeheterna av

kan föreslagna ordningen intebetungande. vi det denSom ser av oss
förvis-hemvistintyg krävs in utbetalaren ändåmedföra ärnärattantas

hemvist, det fråga kända kunder ellersad kanmottagarens vara omom
och hani visst land. vilar på utbetalaren stårbolag med Ansvaretsäte

för sin eventuella felbedömning.risken
uppfattning kravet underlaget för beskattningenEnligt vår påär att

svårighetervägande de eventuella praktiskabevaras så tungt att som
förinte skäl be-vid hanteringen hemvistintyguppkommer utgör attav

bevara dessa.skyldighetengränsa att
föregående framhållasSlutligen bör här berörts i detpå sätt attsom

börskatterättsligt i form intyg,underlag rörande hemvist, ettt.ex.ett av
betydelsegodtas. får aktualiteten haaktuellt för I regelatt ansesvara

emellertid intetillförlitligt underlaget skallför hur Det äranses vara.
underlaggenerellt intyg ellermöjligt är ettatt ett annat somange om

vilketberor bl.a. pågammalt har tillräcklig aktualitet.eller två år Det
aktualitet ställtExempelvis påsubjekt underlaget bör kravetavser.som

uppgifter för-tillförlitligheten tidigare lämnadei relation till vägaav
företag ellerfrågan hemvist kända utländskahållandevis lätt röromom

aktualitetenAnnorlunda och i frågainstitutioner. kravsträngare om
beträffande övrigahemvist får naturligt ställauppgifter attansesom

bytt eller påplacerare och särskilt placerare kan ha vägantas varasom
i första hand utbe-byta hemvist. redan det emellertidSom ärsagtsatt

ställning i dessa frågor.talaren har att tasom
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Kontrollaspekter4.3.5

utgângspunktema iEn beskattningsförfarandeeffektivt mi-ett är attav
nimera behovet i efterhand kontrollera skatt tagitsatt rättatt ut.av
Samtidigt det väsentligt för efterlevnaden regleringen detär att trotsav
kontrollproblem och svårigheter i efterhand hävda skatteanspråkatt ett
finns möjligheter vid behov kunna skattefrågan.prövaatt

Skattemyndighetens kontroller och utredningar bör ske i så nära an-
slutning till skatteredovisningama möjligt. kan frågaDetsom vara om
rutinavstämningar skatteregistret för kontroll den skattskyl-mot attav
dige inte finns registrerad bosatt här i landet. hänseendedettaIsom
handlar det hanteringsmässig samordning beskattningsförfa-om en av
randet för inkomstskatt och skatt på utdelning för begränsat skattskyl-
diga. Självfallet bör det också löpande förekomma riktade kontroller
eller revisioner avseende exempelvis vissa förvaltare, överföringen till
utländska institut eller förvaltare, specifika aktieposter eller omsätt-
ningar. ökat inslag sådanaEtt riktade åtgärder bör eftersträvas.av

del i kontrollverksamhetenEn begära den utredningär att attannan
till förlegat grund central värdepapperstörvarare eller förvalta-som en

skatteavdrag gjorts in till skattemyndigheten. Kontrollåtgär-närre ges
der detta slag bör förekomma regelbundet och möjligt pågörasav om
så uppgifterna kan lämnas i samband med skatteredovisningen.sätt att

detNär gäller utdelning i aktiebolag avstämningsbolag böränannat
Skattemyndigheten i vilka fall det underlag legat till grundpröva som
inför utbetalning bör in löpande.ges
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Sakutdelning5

Utredningsuppdraget5.1

direktiven följande i fråga sakutdelning.I sägs om

ihanteringsfrågor då utdelning lämnasSärskilda uppkommer
s.k. sakutdelning. Riksskatteverket har iän ettannat pengar,

februari Fondhandlareföreningenden 1996 till Svenskabrev 16
innehålla ochförklarat värdepappersinstituten skyldigaär attatt

utdelningenbetala in kupongskatt vid sakutdelning såväl när
utdelningenkontantdel och sakdelbestår nären en som en-av

i Fondhandlareföreningen harbart sker väntänannat pengar.
denna tillämpning i framställning till Finansdepar-sig mot en
den april lösning bör sökas innebär19 1996. Entementet som

beskattningen blir neutral och likformig med de begräns-att
nödvändiga skäl.ningar kan administrativasom vara av

framställningen frånhar till överlämnat den nämndaRegeringen oss
Fondhandlareföreningen.Svenska

Nuvarande ordning5.2

aktiehantering,lagen förenklad dåinförandet år 1971Sedan av om
gälleroch möjligheter till förvaltarregistrering infördes,bildadesVPC

förfaranden och andratidigare olika för avstämningsbolagnämntssom
betalning ku-i fråga skatteavdrag, redovisning ochaktiebolag avom

pongskatt. Föreskrifterna sakutdelning dock alltjämtär gemensam-om
tidigare frågaskyldigheter låg alla aktiebolag ipåSamma omsomma.

avstämningsbolagsakutdelning ligger således fortfarande såvälpå som
aktiebolag.andra

skyldigheter kan beskrivas följande före-på 21 § KupLDessa Isätt.
i ochskrivs utdelning lämnas i svensktän myntatt annat omom pengar
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det enligt eller 15 §8 lag skyldighetföreligger betala inattsamma en
kupongskatt, skall aktiebolaget vecka efter beslutet utdel-senast en om
ning till beskattningsmyndigheten lämna in bestyrkt uppgift deen om
utdelade tillgångamas värde vid utdelningstillfället. De paragrafer som
det här hänvisas till, dvs. 8 och 15 §§ KupL, de enda reglerarär som
skyldigheten inbetala innehållen skatt vid utdelning i avstämnings-att
bolag respektive aktiebolag avstämningsbolag. Skyldighetenänannat

betala skatt grundas enbart på uppgifterna den utdelningsbe-att om
rättigade. uppgifter liggerDessa alltså till grund för skattavgöraatt om
skall hållas inne utdelning betalas Saknasnär uppgifter eller ärut. upp-
gifterna ofullständiga skall skatt innehållas med 30 Någotprocent. un-
dantag från skyldigheten betala skatt i de fall de-att änannat pengar
las finns inte föreskrivet i kupongskattelagen.ut

Genom bestämmelserna i 21 § KupL beskattningsmyndighetenges
möjligheter kontrollera skatt inbetalats utdelningrätt gjortsatt att när av
egendom till värde bestämts vid utdelningen. denOm utredningett som

kan visar för lite skatt betalats kan det utdelandegöras aktie-attsom
bolaget och således inte central värdepappersförvarare eller förvalta-en

föreläggas betala in felande skattebelopp. detAtt här talas denattre om
skatt felar kan inte innebära den ursprungligaänannat attsom anses
skyldigheten betala skatt enligt eller8 § har15 KupL fullgjortsatt men

bedömning visar värdet på det delats föratt att ut sattsen senare som
lågt och därför ytterligare skatt skall betalas. Att ordningatt samma
valts för utdelning central värdepappersförvarare eller för-genom en
valtare och aktiebolag avstämningsbolag får naturligt,änannat anses
eftersom värderingen den egendom delas någotärutav som som en-
dast det utdelande bolaget råder Dessutom central värde-över. är en
pappersförvarares och förvaltares medverkan i hanteringen utdel-av
ningen i regel avslutad frågan ytterligare skatt skall betalasnär blirom
föremål för prövning. Om utdelning har beslut meddelatsägt närrum

påföra ytterligare skatt och tillräckligt belopp till inteatt skatten harom
hållits inne, skall bolaget betala det tillkommande skattebeloppet men
får kräva det åter den skattskyldige. Skulle däremot utdelning inte haav
skett beslut meddelas påföra ytterligarenär skatt får detattom anses
rimligt detta beslut ligger till grund skatteavdrag skallatt vidnär göras
utdelningen. sistnämndaI fall blir det beträffande avstämningsbolag
central värdepappersförvarare eller förvaltare har skatte-göraattsom
avdrag och beträffande aktiebolag avstämningsbolag detarmat än ut-
delande bolaget har den skyldigheten.som

kan tilläggasDet 21 § KupL endast fall där sakutdelningatt avser
värderats för lågt och således inte sådana fall där den ursprungliga
skyldigheten enligt eller8 15 § lag betala skatt inte fullgjortsattsamma
eller endast delvis fullgjorts. I de fallet kan nämligen beskatt-senare



3 71Sakutdelning1999:79SOU

värdepappersförvarare, förvaltareförelägganingsmyndigheten central
inom viss tid fullgöraaktiebolag avstämningsbolageller än attannat

värdepappersförvarare gällerbetalningsskyldigheten. centralFör en
lag och för för-stycket 10 §härvid första KupL och22 § även samma
Ävenparagrafer. förjämförd nyssnämndamedvaltare KupL12 § annat

tillämplig.avstämningsbolag § KupLaktiebolag 22ärän
avstämningsbolag hänvisasi iutdelningSåvitt änannat pengaravser

iskyldigheten 8 § KupLtill den grundläggandei KupLalltså 21 § att
hänvisar också 12paragraf §Till sistnämndabetala in kupongskatt.

har i frågauppgifter. § KupLreglerar förvaltares I 12KupL omsom
värdepap-centralparagrafer enligt vilkatill andrahänvisningarna en

förgälleruppgifter härmed till vadolika ochpersförvarare har som
paragraf gäller integjorts för 21 § KupL. Dennaförvaltare undantag

värdepappersförvarare.för centrala
värdepappersförvarare,centralSammanfattningsvis kan sägas att

grundläg-avstämningsbolag haraktiebolagochförvaltare änannat en
kupongskattredovisa och betala ininnehålla,skyldighet ävengande att

beträffandeföljerutdelning i Detfråga änär annat cen-pengar.omom
förvaltareBeträffandeochvärdepappersförvarare 7 8 KupL.tral av

i frågalag ochjämförd med och7 8följer det 12 § KupL sammaav
och KupL. I 21avstämningsbolag 14 15aktiebolag änannat avom

falli härkupongskatt detfelandetalas endast§ KupL avsettsomom
förutsätts medbetala in. grundenskyldighet Iaktiebolagetsalltid är att

utdel-samband medskatteavdrag gjorts iefter detskattendetta attatt
respektiveföreskrivs itid och ordning 8betalats i denningen har som

skatteavdragovillkorliga skyldighetMed den15 § KupL. göraatt som
idetta detförvaltare har innebärvärdepappersförvarare ochcentral att

handhasigför dessa subjekt åtamycket svårtpraktiken blir attatt en
det utdelandeuppdragsgivaren, dvs.med mindresakutdelning än att

på värdetförfogande täcker skattentillbolaget, ställer kontanter avsom
fårföreskrivet skatteavdrag intedet utdelats. Om görs annars cen-som

betala skat-och förvaltare enligt 10 § KupLvärdepappersförvararetral
skattebeloppet.kräva den skattskyldige pådärefterför attten

tillfällen dåflerauppkommit vidskisserade situationen harDen nu
och för-VPCutdelande bolagen,inköpsrätter.utdelning skett Deav

gjortteknikertillfällen utarbetat särskildavid dessavaltama har som
teknik beskrivssådangenomföra utdelningen.ändå Endet möjligt att

avsnitt.under nästa
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5.3 Beskattning sakutdelning i praktikenav

finnsDet olika fall sakutdelning. Dels finns den renodlade sakutdel-av
ningen, dvs. utdelning består enbart dels finnsänannatsom av pengar,
fall med samtidig utdelning och egendom. Om sakutdelningav pengar
kombineras med kontantutdelning kan det så kontantema inteattvara
räcker till för täcka skatten på värdet detatt utdelats.av som

Under lång tid ställde beskattningsmyndigheten inte några krav på
värdepappersinstituten skatteavdraggöra och betala kupongskattatt
vid sakutdelning då inte kontantdel utdelades vid tidpunkt. Ien samma
dessa fall i stället myndigheten på sig krävatog in skatten deatt ut-av
delningsberättigade värdepappersinstituten lämnat uppgiftersom om.
När fråga mindre utdelningsbelopp och därmed begränsatvar om ett
skatteanspråk avstod myndigheten resursskäl från huvudöverattav

rikta krav de skattskyldiga på betalningtaget mot kupongskatt.av
Sedan 1996 har emellertid Skattemyndigheten krävt utbetalamaatt

skall skatteavdrag vidgöra sakutdelning.även har förekommitDet en
omfattande skrittväxling mellan Riksskatteverket, Särskilda skattekon-

och företrädare för fondhandlamatoret i syfte finna lämpligaatt meto-
der för värdera sådan utdelning. detatt När gäller sådana finansiella
instrument avseddaär gäller för närvarande skatte-att noterassom att
myndigheten godtar det skattepliktiga värdet tillatt medianvärdetsätt

den lägsta betalkursen under de första dagarnas handel.av

praktisktEtt fall sakutdelningav

Inför aktiebolags förestående utdelningett inköpsrätter berätti-av som
gade till förvärv aktier i dotterbolag med viss rabatt ställdeett denav
bank hanterade utdelningen i förfrågan till Särskilda skatte-som en
kontoret i Ludvika den 23 april 1998 vissa frågor avseende avdrag för
kupongskatt i samband med utdelningen. Den aktuella utdelningen
kombinerades inte med någon kontantdel. förfråganI konstaterades att
det inte möjligt för VPC innehålla kupongskatt från de direktre-attvar
gistrerade aktieägarna eftersom dessa saknade inlåningskonton hos
VPC varifrån till kupongskatt skulle kunna innehållas. Förpengar att
VPC skulle kunna medverka vid utdelningen hade teknik utarbetatsen
enligt vilken VPC:s kupongskatteavdrag skulle kunna fullgöras för
samtliga direktregistrerade utländska aktieägare för dem vilkasutom
inköpsrätter förföll eller blev värdelösa. För de utländska direktregistre-
rade aktieägarna skulle inköpsrättema registreras i särskild ordning hos
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dessa innan erforder-förfogainte skulle kunnaså överVPC ägarenatt
tillhandahållits Inköpsrät-täcka kupongskatten VPC.ligt belopp för att

använd-innehavarenutnyttjas eller säljasskulle kunnaterna genomav
till den bankskulle lämnas insärskild anmälningssedelning somenav

vida-Avsiktenutdelningen.för verkställandeanlitatbolaget varavsom
uppdragpåbetala kupongskattenskulle redovisa ochbankenattre

skulle till-särskild listaräkningför VPC:sochVPC somgenom enav
aktieägarnadirektregistreradeutländskadehandahållas VPC. Förav

skulle bankenaktierför förvärvutnyttja inköpsrättemaönskade avsom
in till-betalademedel aktieägarenfrån dekupongskattinnehålla som

infonnerasAktieägarna skulleför aktierna.med likviden omsammans
och ban-med viss dagvarje inköpsrätt från ochbeskattningsvärdet av

för varje Omerforderliga uppgifterdärefter framskulle ägare.ken ta
aktiernalikviden förerforderligt belopp skullebetaladeinteaktieägaren

aktieägaredeför betala skatten. Förhand användasförstai att som
fråninnehållasskulle kupongskattensina inköpsrätterönskade sälja

informerasskulleutländska aktieägarnaförsäljningslikviden. De om
detta. Iochförfarandet i prospektvaldadet även accepterapresumeras

kun-Skattemyndighetenpåhemställdes slutligenförfrågan om svar om
direktregistreradeinnehölls för dekupongskatt intenågonde godta att

skattemyndighe-förfallasina inköpsrätterlätaktieägare samt omsom
fastställdesinköpsrättbeskattningsvärdet för varjekunde godta attten

förstaför denoterade betalkursemamedianvärdet de lägstatill treav
för inköpsrättema.handelsdagarna

viddetanförde Särskilda skattekontoretaprilden 199829I attsvar
fördirektregistrerade bäraktier VPCutdelning på attär ansvaretsom

VPCöverenskommelseroch dekupongskatt skeravdrag för att som
Särskilda skattekonto-inte fråntar dem dettaförvaltaremedgör ansvar.

be-behövdekupongskatteavdrag intedock någotgodtog görasattret
efterhand krävaiförföll och åtog siginköpsrätterträffande de attsom

be-vidaregodtogavseende dessa. Skattekontoretkupongskatten att
föreslagit.den ordning bankenfastställdes iskattningsvärdet som

sina aktie-erbjudabeslutade därefteraktiebolagetaktuellaDet att
dotterbolaget.aktier iförvärvastöd inköpsrätter""medägare att av

avstämningsdagen den 22innehades påaktie i moderbolagetVarje som
vederlag. Nå-inköpsrättberättigade till erhållandemaj 1998 utanav en

skeddeinte. Handel med inköpsrättemautdelning förekomkontantgon
tillställdemajden junimaj till 1998. Den 28med den 26 11från och

meddelandeförvaltaresamtliga berördaochbanken VPC attett om
inköpsrätter-noteringsdagarna avseendeförstamedianvärdet för de tre

juni 1998Riksskatteverket denskrivelse till 15kr.10,50 I enna var
Riksskatteverketuppdrag aktiebolaget,banken, påhemställde attav

inkomstskattförrekommendationer till ledningmeddeladeskyndsamt
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1999 beskattningsvärdetavseende förmånden aktieägarna iav som
bolaget erhållit ifrågavarande erbjudande.genom

Riksskatteverket meddelade i rekommendation den juli20 1998en
tidpunkten för utnyttjande inköpsrättenatt inte visas förmå-börom av

värde beräknas med utgångspunkt i inköpsrättemas noterade be-nens
talkurser under den tid erbjudandet kunnat Under sådanaccepteras.
förhållanden bör värdet inköpsrätt beräknas till 10 kr.av en

överväganden5.4 och förslag

5.4.1 enhetligEn och effektiv beskattning vid

sakutdelning

SkatteavdragFörslag: för särskild utdelningsskatt skall fort-även
sättningsvis vid utbetalninggöras utdelning utdel-oavsettav om
ningen ellerutgörs annat.av pengar

Ansvaret för riktigt skatteavdrag skall,att liksom vidett görs ut-
delning i kontanter, ligga denpå enligt författning skyldigär attsom

sådant avdrag.göra

Det interna beskattningsförfarandet, dvs. beskattningen här i landetav
obegränsat skattskyldiga, bygger på preliminär skatt skall hållas in-att

vid utbetalningar lön, och utdelning. liknanderänta En ordningne av
tillämpas beträffande kupongskatt och beskattningen i övrigt av perso-

inte bosatta eller hör hemma iär Sverige. harHär emellertidner som
valts skatten i princip skall definitiv vidatt källan. såledesDet ärvara
inte fråga något preliminärt skatteavdrag och avstämning slut-om mot
lig skatt påförs efter efterföljande taxering.som en

Enligt den interna beskattningsordningen gäller i fråga utdelningom
skatteavdrag skall endast på utdelningatt göras kontan-utgörssom av

ter.
Såvitt den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta haravser

däremot bestämmelser betalningsansvar uttryckligtgenom angettsom
utbetalaren alltid står för skattenatt skatteavdrag gjorts. Detsom om

gäller den aktuellaäven ersättningen endast i formutgesom annatav
än pengar.

kupongskattensFör del finns inte någon explicit reglering betal-av
ningsansvaret. finnsDet emellertid inte heller någon inskränkning i
skyldigheten Defskatteavdrag,göra exempelvis vidatt sakutdelning.
praktiska tillämpningsproblem detta för med sig, i frågat.ex.som om
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igällande störresannoliktsigvärderingstidpunkt, görochvärdering
finan-Förekomstentill.komlagstiftningen avnäri dagutsträckning än

jfri dagvanliglikaintedåutdelning somsiella instrument varsom
46.1943:12 s.prop.

skatteavdrag är attskyldighet göragenerell atttillalternativEtt en
Be-kontanter.utdelning utgörsdåfalltill de avskyldighetenbegränsa

varianterolikakontantutdelningar ärochsak-kombineradeträffande
denlångtsåkontanterbestårdeldenkanAntingen avtänkbara. som

ellerutdelningallvärdetskattentäckaföranspråk avi attförslår tas
varandra.frånåtskildaheltdelarnaolikadekanså somses

ovillkorligbetydelsenharfallspecifika enavvissaBeträffande
särskilt. Idiskuteratsutdelningallvidskatteavdragskyldighet göraatt

aktieägaretillutbetalningutdelning ävenmedKupL avsessägs att§2
vidförsäkringsrörelselagen§lkap.12ochABL§kap. 112enligt

likvi-bolagetsvidellerreservfondenelleraktiekapitaletnedsättning av
fu-utbetalningocksåhänförsutdelning avtillVidare attdation. anges

§16kap.och 15ABL§20kap.enligt 14 aaktieägaretillsionsvederlag
särskil-uppkommadetkansituationerdessaIförsäkringsrörelselagen.

förövervägstidigare nämntsSomproblem.skatteadministrativada
särskildifallavseddai härskattskyldighetenfrågannärvarande om

regeringskansliet.inomordning
beträf-skatteavdrag görskrävafrånavstå attskall attHuruvida man

inteutdelningsskatt ärsärskildbetalningförsakutdelningarfande av
vilkagrundenihandlarDetfråga.praktisk omellertekniskenbart en

beskattningsin-svenskahävda detordning attmöjligheter gerannanen
i eñer-nämligen attkällanvid ärskattdratillAlternativet atttresset.

hemma-ellerbosatteutlandetidenskattenbetalninghand kräva avav
kaninstrumentfinansiellakansammanhanget attiNoterashörande.

med kon-jämställaskani detde närmasteomsätta attlättaså attvara tiden.ocksåvarierar överinstrumentfinansiellaförFormematanter.
uppbördsförfa-förkostnadernatillhänsyn ärfaktor att taYtterligare en

randet.
intematio-gällerdetbeskattning näreffektivförförutsättningEn en

bosattlandetihärnågonregeli attskatteförhållanden varanella anses
jfrskattenbetalningföransvarig avkanhemmahörande göraseller

måstebetalningbristandeVid39.och381990/912159 s.t.ex. prop. handsistaIekonomisktutkrävamöjlighet ansvar.reell atthastaten en
betalningsansvaretsidanVidåtgärder.exekutiva avdetsker genom

vid grövreaktualiserasnormaltstraffrättsliga ansvaretdet somfinns
skatt.redovisaskyldigheten attavseendeförsummelser

förstaiförtalar attskälfinnsutgångspunkterprincipiella somFrån
beloppförbetalningsansvarig ett sombörskattskyldige görasdenhand

utdelning ut-skatteavdrag, närverkställt t.ex. enickeettmotsvaras av



142 Sakutdelning SOU 1999:79

görs enbart kontanter.annat än Den skattskyldigeav har i sådantett
fall den egendomgenom överförts till honom fåttsom även den del avegendomen skattebeloppet.motsvararsom När det blir aktuellt att ut-kräva eventuell ansvarighet fören skattebetalningen har emellertid entid gått och tidsfaktom har inte sällan betydelse för möjligheterna atthävda skatteanspråket. Den omständigheten den utdelningsberätti-att
gades identitet ofta inte kändär för beskattningsmyndigheten och att ett

utredningsarbeteextra i detta avseende måste företas medför ytterligare
tidsutdräkt. Redan det förhållandet den skattskyldigeatt vistas i utlan-
det innebär för övrigt kommunikationsproblem och därmed också svå-
righeter vid uppgiftslämnande och kontroll. Delgivningsproceduren i
utlandet mångaär gånger tidskrävande och det inteär ovanligt detatt
helt enkelt inte går nå den skattskyldige.att Vidare indrivningär av ensvensk skattefordran utomlands inte bara mödosam och dyrbar his-en
toria ocksåutan ofta verkningslös åtgärd.en Om endast den skattskyl-
dige gjordes betalningsansvarig för skattefordran i sambanden med enutdelning skulle det därför finnas risk för syftet medatt skattskyldig-
heten och ansvarigheten i utsträckningstor gick förlorad. Det som nutalar såledessagts för skyldighetenatt för utbetalaren skatteav-göraatt
drag vid utdelning fortsättningsvisäven bör gälla undantag.utan

Inte minst samordningsskäl detgör att fördelär både princip-en om
och de praktiska förfarandenaer så långt möjligt desammaär vidsom

beskattningen obegränsat och begränsatav skattskyldiga.
I sammanhanget bör emellertid beaktas föratt utdelningsystemet i

avstämningsbolag specifiktär central värdepappersförvararesgenom
och förvaltares medverkan. Utdelningsförfarandet författningsregleras
bl.a. så till vida det i 3 kap.att 8 § andra stycket ABL detatt äranges
central värdepappersförvarare skall fullgöra uppgiftensom utsändaatt
utdelning. Vidare föreskrivs i 12 kap. 3 § tredje stycket ABL utdel-att
ning förfaller till betalning på avstämningsdagen och skall betalas utan
dröjsmål. Förhållandena i Övrigt mellan central värdepappersförvarare,
förvaltare och utdelande bolag regleras avtal.genom

detI interna beskattningsförfarandet finns i dag bestämmelser ombl.a. betalningsansvar för den inte föreskrivetgör skatteavdragsom i
samband med utbetalning lön eller I frågaav annat. beskattningenom

skattskyldiga bosattaav är eller hör hemmasom i utlandet det,anses
nämnts, grundläggandesom nyss för effektiv ordning skattenen kanatt
någontas härut i landet bosattav eller hemmahörande. Såvitt iärnufråga bör detta gälla all utdelning formen föroavsett denna och innebä-

skatteavdragatt skallra härgöras i landet vid i princip all utdelning till
begränsat skattskyldiga.

Genom avstämningsbolagatt ett i enlighet med bolagsstämmobe-ett
slut har ställt belopp förett utdelning till den centrala värdepappersför-
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kanutdelningsbeloppetpåskattentäckerförfogande ävensomvararens
förinom ut-åtagandeekonomiskasitt ramenfullgjorthabolaget sägas

värdepappers-centraladentillställsmedelDedelningsförfarandet. som
sakutdelning.förekommandeskattentäckadå ävenskallförvararen

denförvaltareochvärdepappersförvararecentralsköterHärefter
deFrånavstämningsbolag.iutdelningarhanteringenadministrativa av

värdepappersinstituten görstillöverförtsutdelningförmedel som
ochSkatteavdragskattemyndigheten.tillinbetalningförskatteavdrag

för.värdepappersinstitutenalltsåskattebeloppetinbetalning svararav
bolags-påutdelningbeslutetföljshanteringpraktiska omdagensI

kontopådisposition ett en-VPC:s somtillställsmedelattstämman av
utdel-avseendeuppgifterDefinitivatill.dispositionsrättharVPCdast

före avstäm-dagartvåtillhandaVPC senastskallningsuppdraget vara
Bankgi-viahanterasutbetalningarbolagetsutdelandeDetningsdagen.

beskedha attmåsteutbetalningsdagen ompårocentralen senastsom
skallinteutbetalningenförtillgängliga attfinnsutbetalningsmedel

förtillgängligamedelhållaskallBolagetförsenas.därmedochstoppas
utbetalningsdagen.föredagenVPC senast

följerinstrumentfinansiellaformiutdelningHanteringen avav
registreringskerutdelningenfaktiskaden genomvarvidrutinersamma

sakut-någonkan attNämnasVP-konto.utdelningsberättigadesdenpå
administreratsharinteinstrumentfinansiellaavseende änannatdelning

VPC.av fort-kupongskatt ävenförskatteavdragfrågaigällande rättAtt om
in-medmeningvårenligtöverensstämmerfastliggabörsättningsvis

beskattningsförfarandet.ieffektivitetenupprätthållariktningen att
förskatteavdragutdelning göravidskyldigheten attSåvitt avser

hemmahö-ellerbosattalandetihärbeträffandedvs.skatt,preliminär
för-detbl.a.gällerförfarandet. Detienhetligheteni dagbristerrande,

iutdelning annatfrånskallinte görasskatteavdragsådanthållandet att
i deneffektivitetenochenhetlighetenskulledetviSomän serpengar.

prelimi-göraskyldigheten attökahanteringenskatteadministrativa om
enhetligfall. Endessaomfattatill ävenutvidgades attskatteavdragnärt
utdelasvadoavsettmed somsystemutdelningvidhantering samma

Förutdelningen.administrerardenförförenklingarinnebäratorde som
regelsystemordningsådan attinnebär sammaskattemyndigheten en

skyl-generellläggasskall attdettaTillgenomgående. entillämpaskan
värderingsförfa-förenklarsakutdelningvidskatteavdragdighet göraatt

ibör ut-värde störreochEttskattemyndigheten. sammaförrandet
skattskyldige ärdenoberoendeanvändaskunna varsträckning av

skatteadminist-enhetligthemmahörande. Ettellerbosattskatterättsligt
formiutdelningvidvärderingsmetoderenhetligamedförfaranderativt

förförutsättningardessutom enskaparinstrumentfinansiellabl.a.av
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ökad överensstämmelse med grundläggande associationsrättsliga prin-
ciper likabehandling aktieägare.om av

Emellertid får det delvis falla utanför vårt uppdraganses föreslåatt
sådan genomgripande förändringen beskattningsförfarandetav som nudiskuterats. De tydligaste problemen med innehålla skattatt vid utbe-

talning sakutdelning inte kombinerasav medsom kontantdelen upp-kommer vid utdelning till direktregistreradeärpersoner hossom encentral värdepappersförvarare. Som tidigare innebärnämnts skyldig-
heten innehålla skattatt vidäven sakutdelning det blir mycketatt svårt
för den centrala värdepappersförvararen åta sigatt utdelningsupp-ett
drag detutan utdelandeatt bolaget ställer kontanta medel till förfogan-
de täcker skatten på värdetsom det utdelas. Den teknikav som somtidigare redovisats kan inte självklart användas föräven innehållaatt
preliminär skatt vid sakutdelning till svenskar. Den för närvarande enda
centrala värdepappersförvararen, VPC, har mycketett antal di-stort
rektregistrerade hemmahörandeärpersoner isom Sverige. Den vo-lymmässiga hanteringen preliminärtett skatteavdragav skulle därför,
till skillnad vad gällermot för den särskildasom utdelningsskatten, bli
mycket omfattande. Det finns därför uppenbar risk fören skyl-att endighet innehållaatt preliminäräven skatt i praktiken skulle innebära enstoppregel sakutdelningar.ren mot Innan ordning med preliminärten
skatteavdrag vid sakutdelning till bosattaär i Sverigepersoner kansom
genomföras krävs därför övervägandennoggrannare vadän varitsommöjligt genomföra inomatt för denna utredning.ramen Vi lämnar där-
för inte något förslag i denna riktning.

Sammanfattningsvis kan sägas kravenatt på väl fungerandeett
skatte- och uppbördssystem får bäst tillgodosedda ianses ett system
med skatteavdrag beräknas på underlagsom ett bestående denav sam-manlagda utdelningens värde. Skatteavdrag för särskild utdelningsskatt
bör därför fortsättningsvisäven göras vid varje slag utbetalningav avutdelning. Ansvaret för skatteavdragatt bör, liksomgörs hittills, ligga
på den enligt författning skyldigsom är skatteavdrag,att göra dvs. i
praktiken den betalar utdelningen.utsom

Om skyldigheten skatteavdragatt göra sidansätts bör, som an-förts i avsnitt 3.2.6, den betalat utdelningenut kunnasom göras ansva-rig för betalning den skatt belöper påav utdelningen.som Ett motsva-
rande bör kunna gällandeansvar göras skatteavdrag gjortsom menskatten inte betalats i föreskriven tid och ordning. Ansvaret för ut-betalaren bör kombineras med regressrätt den utdelningsberätti-en mot
gade.

Det sagda innebär att central värdepapperstörvarareom en åtar sig
utdelningsuppdragett disponerautan att medel till skatten riskerar den

att göras ansvarig för skattebeloppet medän möjlighetom att utöva
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civilrättsligadetsak är attskattskyldige. Enden annanmotregressrätt
sidanåvärdepappersförvararecentralmellanmellanhavandet enaen

subjektnämndainnebärsidan attå andrabolagenutdelandeoch de
ansvarsfrågor.ekonomiskareglerakan ävensinsemellan

aktiebolag änförförfarandet annatsåvittdetbörTilläggas att avser
frånkedjanhelai ut-bolagetutdelandedetavstämningsbolag är som,

före-ibetalasskattförskatteinbetalning, atttilldelningsbeslut ansvarar
ordning.ochtidskriven

Inköpsrätter5.4.2

aktieägaredess utanlåtaaktiebolagfrånerbjudande attEttFörslag:
stödmedbolagiaktierförvärva annatunderpris etttillellervederlag

utdelningsskattensärskildadengällersåvittskallinköpsrätters.k.av
in-utdelningsådanförSkattskyldighetenutdelning.medlikställas

eller ut-först kunnat avyttrasinköpsrättendåtidpunktdenvidträder
aktier.förvärvförnyttjas av

företrädes-medbolageti detaktierförvärvaf°araktieägare egnaAtt en
utdelningutdelning. Förerhållit attdärigenomhaninteinnebär atträtt

frånförmögenhetsövertöringskettdetkrävsföreligga attskall enanses
aktiebolagetsigförhåller detAnnorlundatill omaktiebolaget ägaren.

nå-aktier iförvärvaaktieägarenlåterunderpristillellervederlagutan
aktiebolagförfarandeförekommande är attvanligtbolag. Enarmatgot

underpristilldemberättigar attinköpsrättersinatilldelar ägare som
dotterbo-oftastbolag, ettiaktierexisterande annatettredanförvärva
vanligentid,begränsadunderregelmässigtgällerErbjudandetlag. en

dagar.30
utdelningsbeskatt-förproblemsärskildamedförinköpsrätterDessa

deförstutdelningnämligendepraxis omfastEnligtningen. somanses
för-inköpsrättemalåterställetiaktieägarenutnyttjas. Omelleravyttras

Sand-K.G.Akonsekvenser.skattemässiganågrainteuppkommerfalla
Stockholmaktieutdelning,vidBeskattningboki sinredogörström

ordning.dennaförutgångspunktemateoretiskadeför3451962, s.
följande.huvudsakianförHan

ensidigföreliggerverkställsutdelningfall dåvanliga enI en
fordringsrättmedförsidabolagetsfrånviljeförklaring ensom

intefordringsrätt motsvarasbolaget. Dennaaktieägarnaför mot
såinköpsrättergällerdetmotprestation. Närpåkravnågotav

försälj-förmånligt,visserligenendastställeti ett,föreligger
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ningsanbud från bolaget och för aktieägarna endast rätt atten
inom viss tid detta anbud.anta i detFörst ögonblick anbu-som
det bolagetäraccepteras bundet detta och inköpsrättema blirav
då betrakta skattepliktigatt utdelning. Dennasom utdelning blir
tillgänglig för lyñning vid den tidpunkt då inköpsrättema an-
tingen eller då aktieägarenavyttras med stöd dessa förvärvarav
de erbjudna aktierna.

Av Sandströms följer värdet utdelningenattresonemang skall fast-av
ställas vid tidpunkten för försäljningen eller utnyttjandet och dettaatt

försäljningsprisetutgörs eller skillnadenav mellan de förvärvade akti-
lmarknadsvärde och den erlagdaemas köpeskillingen. l

allmänhetI blir emellertid inköpsrättema föremål för marknadsmäs-
sig omsättning och får noterade värden. Skattemyndigheten har därför i
praktiken detaccepterat noteradeatt värde föreligger vid tidpunk-som

för avyttring ellerten utnyttjande inköpsrätten det skatteplikti-utgörav
värdet utdelningen. Kan intega visa denav exakta tidpunkten förman

avyttring eller utnyttjande beräknas utdelningsbeloppet schablonmäs-
sigt till medianvärdet de noterade kurserna på inköpsrättemaav under
den tid erbjudandet kunnat utnyttjas. Riksskatteverket fastställer i regel
detta beskattningsvärde rekommendationer.genom

Utdelning inköpsrätter kan i allt väsentligt jämförasav med aktie-
bolags utdelning sådana köpoptioner bolagetsav ägare rättsom ger att
till underpris förvärva aktier i dotterbolag.ett Sådana optioner beskat-
tades tidigare på inköpsrätter.sätt Sedansamma 1990 års skattere-som
form beskattas emellertid optioner inom reavinstsystemet och det har i
praktiken kommitäven gälla för köpoptioneratt aktuellt slag.av nu

Optioner realisationsvinstbeskattas vid avyttring. Med avyttring
jämställs optionen löptatt och såledesut inte utnyttjats. detI senare
fallet avyttringspriset 0 kr. Omanses optionen i stället utnyttjasvara för
förvärv det underliggande finansiella instrumentetav inte någonanses
avyttring ha skett och någon realisationsvinstbeskattning aktualiseras
inte. Kostnaden för optionen får i stället beaktas vid beräkningen av
anskaffningsvärdet på det förvärvade instrumentet.

Optioner såledesutgör finansiella instrument föranledersom ome-
delbar beskattning vid utdelningstillfället på vidsätt utdel-samma som
ning andra värdepapper. Detta gällerav optionenoavsett om senare
utnyttjas för förvärv aktier ellert.ex. de förfallerav utan attom utnytt-
jas. Optionema har vid utdelningstillfället värde ocksåett tillgo-som
dogörs den utdelningsberättigade inbokning på VP-kontot.genom en
Att den skattskyldige inte utnyttjar sin låterrätt den förfallautan kan
inte medföra han skall undgåatt beskattning. I stället finns möjligheten

yrka avdrag föratt sådan realisationsförlust vid inkomstbeskattning-en
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regler medföra sådanaktieägare kan hemlandetsutländskaFör enen.
avdragsrätt.

för och förvaltamamedfört VPCInköpsrättema har problemstora
tidigarekupongskatt. Problemen har,vid innehållandet nämnts,somav

ställt kontantaantingen harde utdelningsberättigadelöst såpå sätt att
sitt medgivandeellerförfogande för betalning skattenmedel till gettav

räckt tilldettaandel inköpsrätternaförsäljning såtill attstor avav
förfaran-sida har vid dettaFrån skattemyndighetensskattebetalningen.

medianvärdetinköpsrättema beräknats tillvärdetde godtagits att avav
noteringsdagama.de förstatre

villkors-klart konstaterasteoretisk utgångspunkt kanFrån att etten
tecknaaktieägareaktiebolag till desserbjudande frånlöst attett om

utdelning erhållits.medförabolag inte kanaktier i attannatett anses
beskattautgångspunkt bli frågafrån dennaskulleDet attomannars

skatte-grundläggandeutdelning, vilket strider deneventuell moten
verkli-förmånbeskattning bör ske endastprincipenrättsliga att om en

inte det gällerupprätthålls emellertiduppkommer. Detta närsynsättgen
förvärva aktier ioptioner till underprismedi formutdelning rätt attav

in-inte principiella skillnader mellanföreligger någradotterbolag. Det
ellerköpoptioner. Tiden för utnyttjandenämndaochköpsrätter av-nu

gällervisserligen i regel kortare vadyttring inköpsrätter änär somav
fråga rubrice-i allt väsentligt skillnadenköpoptionerför är ommen en

alla avseenden,inköpsrätter i praktiken ibakgrundring. Mot ut-attav
finansiella instru-beskattningen, behandlas andragällersåvitt somom

tilldessa bör kunnavi beskattningenävenattment anpassasavanser
Vi harutdelning finansiella instrument.i övrigt gäller vidvad avsom

föreslå sådanfaller utanför vårt uppdragemellertid funnit det attatt en
hemmahörande iutdelning tillsåvitt gällerförändring ärpersoner som

Sverige.
blir skattepliktigutdelning i form inköpsrätterVi föreslår dock att av

skattskyldiga de erhålls. Inköpsrätter-redanutdelning för begränsat när
och detsjälvständigt värde de delassåledes åsättasskall när utettna

utdelningsskatt på den-innehålla särskildutbetalarenankommer på att
utdelning.na

detta hän-medför förslag iinte utnyttjas vårtde fall inköpsrättemaI
bosattadebehandling aktieägare beroende påseende olika äromav

i prakti-gäller dock redani utlandet eller i Sverige. Såeller hör hemma
kupongskatt eftermöjligt innehålladet inte praktisktken eftersom är att

sin inköps-utnyttjar ellerberoende påolika värden när ägaren avyttrar
förfaller.inköpsrätteri dag kupongskatt påVidare ävenrätt. uttas som

från fram förslaget.därför inte skäl för avstå läggaVi finner attatt
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5.4.3 Skattskyldighetens inträde

Förslag: Beskattningstidpunkten för utdelning till begränsat skatt-
skyldiga skall utdelningennär blir tillgänglig förvara lyftning.

kupongskattelagenI inte uttryckligen skattskyldighetenanges när för
uppburen utdelning inträder. Lagens systematik dock sådanär skatt-att
skyldigheten får inträda vid utdelningstillfållet.anses Med utdelnings-
tillfälle enligt 2 § KupL, dagen föravses, avstämning vid utdelning från
avstämningsbolag och den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyft-
ning vid utdelning från andra aktiebolag eller värdepappersfonder.

Utdelning från avstämningsbolag blir således skattepliktig enligt
kupongskattelagen redan på avstämningsdagen. Detta skiljer sig från
vad gäller utdelningen i ställetsom betalasom tillut ärpersoner som
hemmahörande i Sverige. Enligt 3 § 9 SIL skall dessamom. tapersoner

utdelningen intäkt först dåupp den blir tillgängligsom en för lyftning.
Det förhållandet beskattningstidpunkten,att och därmed också vär-

deringstidpunkten, enligt kupongskattelagen inte överensstämmer med
vad gäller enligt lagen statligsom inkomstskatt medför tillämp-om
ningssvårigheter vid sakutdelning. Utdelad sakegendom nämligenär
inte tillgänglig för lyftning på avstämningsdagen först någrautan dagar

Det skattepliktiga värdetsenare. utdelningen kan till följd häravav
komma bli olika föratt svenska och utländska aktieägare.

Även i kupongskattehänseende inträdde tidigare skattskyldigheten
först då utdelningen blev tillgänglig för lyftning. Regleringen ändrades
emellertid i 1970-års kupongskattelag. Som tidigare komnämnts den
lagen till i samband med införandet lag förenklad aktiehante-av en om
ring innebar VPC inrättadesattsom och aktiebolagenatt möjlighetgavs

bli avstämningsbolag.att förarbetenaI till 1970-års kupongskattelag
prop. 1970:134 lämnas inga klara motiv för den förändrade beskatt-
ningstidpunkten. Förändringen dock ha sin grund i detsynes ansågsatt
kunna uppstå skatterättsligt svårbedömda situationer vid utdelning från
avstämningsbolag i de fall aktieägare överlät sina aktier efter avstäm-
ningsdagen innan utdelningen betaladesmen prop. 19 fut och 41s.
Beskattningstidpunkten i kupongskattelagen behandlas ingående av
K.G.A. Sandström i Skattenytt 1971, 279.s.

Enligt vår uppfattning finns det inte några skäl för haatt en annan
beskattningstidpunkt avseende utdelning till begränsat skattskyldiga än
den gäller vid utdelning till inhemskasom subjekt. Vi förslår därför att
skattskyldigheten enligt den lagen särskild utdelningsskattnya skallom
inträda utdelningennär blir tillgänglig för lyftningen.
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egendomutdeladVärderingen5.4.4 av

skat-underlag föri dagsakutdelning skall liksomVidFörslag: som
marknadsvärdeegendomensanvändas utdeladedenteberäkningen

utdelningstillfállet.vid
marknadsvärdebörfinansiellt instrumentFör noteratett som

utdelningstillfállet.noteringen vidgälla
finansiellt instrument, är att noteras,avsettFör onoteratett som

mark-användas. Somvärdeförändringsmetodenhandförstaibör
kursenmarknadsvärdetförändringen idärvidnadsvärde bör anses
förenoteringförsista dagenaktie denutdelande bolagets ut-på det

noteringsdagenförstamarknadsvärdet kursenjämfört meddelning
till utdelning.exklusive rätten

inte kanvärdeförändringsmetodenvärdering enligtOm ansesen
få skestället kunnabör värdering imarknadsvärderättvisandeettge

medianvärdetnoteringsdagen,förstavärdet denledningmed avav
tillämpningmedutdelningstillfället ellernoteringarna efterförstade

substansvärdemetoden.av
kunnadessai övrigt börinstrumentfinansiellautdelningVid av

värderingsmodeller.vedertagnaledningmedfå värderas av
egendomenvärderingegendom börutdelningVid avenav annan

enskilt fall.i varjegöras
saknatförvaltareellervärdepappersförvararecentralOm enen

betalnings-skallvarit oriktig,värderinganledning ettattatt anta en
omprövningisin grundskatt harytterligareför avensomansvar

el-värdepappersförvararenden centralariktasvärderingen inte mot
bolaget.det utdelandeförvaltarenler utan mot

bolagför utdelandeskyldighetennuvarande senastattDen en
uppgift tillbestyrktinutdelning lämnabesluteteftervecka enom

vidvärdeutdelade tillgångarnasdebeskattningsmyndigheten ut-om
delningstillfället slopas.

ochmarknadsvärdetskall frånkällan utgåvidbeskattningEn
utdelningstillfälletvidvärderingförutsätter en

skattskyldi-utdelningsbeskattningen begränsatutgångspunkt förEn av
denredandefinitivbetalas skallskall närden skattär att varasomga

skatteberäk-förunderlagetförutsättning härför bl.a.En är attut.tas
någotintedettakontantutdelningarVidoch bestämt.känt ärningen är

utdeladedendäremot måstesakutdelningarfrågaproblem. När är om
värderas.egendomen
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För det fall fråga äratt sakutdelning gäller enligtom nuvarande lag-
stiftning skyldighet för det utdelande bolageten att vecka ef-senast en

beslutetter utdelning lämna in bestyrktom uppgift till beskattning-en
smyndigheten de utdelade tillgångarnas värdeom vid utdelningstillfål-
let 21 § KupL.

Det värde skall ligga till grund för skatteberäkningensom är egen-
domens verkliga värde, marknadsvärdet. För beskattningsförfaran-att
det skall fungera smidigt detär viktstor välgrundadatt och där-av en
med korrekt bedömning kan dengöras utdelade egendomens mark-av
nadsvärde. Samtidigt skall värderingen relateras till utdelningstillfället.

Om det frågaär utdelning finansiella instrumentom redanav ärsom
föremål för notering detär naturligt den aktuellaatt noteringen vid ut-
delningstillfállet läggs till grund för bestämningen marknadsvärdetav
på utdelade tillgångar.

Beträffande värdepapper avsedda kan iatt och förnoteras sig ett
värde bestämmas i förväg. Så värdepapperensnart dvs. i prin-noterats,
cip i omedelbar anslutning till utdelningstillfället, emellertidsätts
marknadsvärdet. Det visar sig då hur väl tidigare gjord värderingen

medstämmer det verkliga värdet. Det kan därför i dessa fall övervägas
det lämpligtär avvakta någraom att dagars noteringar innan marknads-

värdet och därmed underlaget för skatteberäkningen bestäms. Som re-dovisats inledningsvis har hittills marknadsvärde median-som använts
värdet de lägsta betalkursema underav de första fem eller tre note-
ringsdagama. Den värderingsmetoden har också på tid anvisatssenare

Riksskatteverket i verkets rekommendationerav såvitt inkomst-avser
och fönnögenhetstaxeringen.

En nackdel med denna metod emellertidär den tid det innantarsom
medianvärdet kan bestämmas. principI innebär detta får skjutaatt man
på utbetalningen kontantutdelningen till dessav medianvärdeatt ett
beräknats. Underlaget för beräknaatt storleken på skatteavdraget måste

först fastställas. En senarelagd tidpunkt för utbetalning den kon-av
delentanta utdelning därförär nödvändigav ien dessa fall. Det innebär

andra utbetalningsrutineratt får användas vid sakutdelning då frågaän
är enbart kontantutdelning.om Metoden förutsätteren också att en om-
sättning det finansiella instrumentet faktisktav sker i anslutning till ut-
delningstillfállet, vilket inte alltid fallet.är

Värdqförändringsmetøden och andra värderingssätt

Ett sätt värderaannat utdelningatt finansiellautgörs instrumentsom av
utgår från regleringen i 27 § 2 första stycket SIL. Där föreskrivsmom.

aktier iatt visst fall erhållitsom utdelning skallgenom anskaff-som
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genomsnittliga anskaff-detaktierna så delningsvärde för storanses av
föränd-i bolagetaktierna det utdelandeförningsvärdet motsom svarar

utdelningen. Frågaföljdtillmarknadsvärdet på dessa aktierringen i av
marknadsvärdet, påförändringenvärdeförändringen, dvs.härär avom

inklusivehandlasaktienden dagenaktie sistabolagetsdet utdelande
exklusi-handlasaktiendagenden förstautdelning respektivetillrätten

27D. Sedan2lf, ochl990/91:l67jfrutdelningtillrätten s.prop.ve
dennafrånräknatskontantutdelningförekommandeeventuellt anses

sakutdelningen.tillhänförligvärdeförändring
moderbolagetsvärdeförändringen påfrånutgåfördel medEn att

utdeladeavseende detmedianvärdeberäkningjämfört medaktier en
utbe-tidi sådanfinns till handsvärde i regel attinstrumentet är att ett

stycket ABL. Det§ tredjedröjsmål jfr kap. 312sketalning kan utan
behöverkontantutdelning intesenareläggningnågonbetyder att av en

iskatteavdragochalltså betalaskan göras ettUtdelningenske. ut sam-
dennaförtalarfaktorertidsfördröjning. Dessaoch attmanhang utan

viutdelningsfallanvändas.hand bör Deförstavärderingsmetod i som
olikadevid tillämpningvärdenaocksåvisarstuderathar att me-aven

Värdeförändringsmetoden harvarandra.liggernormalttoderna nära
lägre värde.någotregelemellertid i ettgett

visa sigmoderbolagsaktienvärdeförändringen påfall kanvissaI
fallutdelningsvärde. deIbestämning vär-lämpad förvälmindre ettav
i detpå aktiernaförhållande till värdetiutdelade lågt ut-detdet ärav

inköpsrätter,utdelningfallet vidså kanbolaget,delande t.ex. avvara
förändringdet inte sker någon vär-förekommanämligendetkan att av

moderbolagsaktien stiger.värdet påmoderbolagsaktien ellerpådet att
sakvärden.vid utdelningför sigi och störrerisken finns ävenDen av

utde-regel inteemellertid iinträffa innebäreffekter kan attsådanaAtt
varitvärdet tillgångarnaellersaknat värdelade tillgångar att nega-

direktomvärldenfaktorer iallmänhet andradet iställettivt. I är som
aktiekursen.påverkarindirekteller

värdeförändringsmetodenvärdet dåbestämningförVägledning av
fås vidfalli vissamarknadsvärde kanrättvisandeinte kan ettgeanses

branschaktuellkursutvecklingen inommedjämförelseen
branschden inomprincip kanbranschindex. I sägas att samman-en

användaregelmässigtlämpligkankursutvecklingenvägda att somvara
specifiktvärdeförändringen påbedömningenvidjämförelse ettaven

finansiellt instrument.
Även värde-klartdet framståravvikelserandra attgör att somsom

utdeladevärdetaktier inte speglarmoderbolagetsförändringen av
innandröjerdetockså såkanförekomma. Detkantillgångar attvara

till handsmoderbolagsaktierna. Närmastomsättningnågondet sker av
fi-detnotering skerdagden förstaanvända värdetliggakan då att av
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nansiella instrumentet eller medianvärdetberäkna de förstaatt treav
dagarnas noteringar avseende instrumentet. Om inte någon nämndaav
metoder kan användas kan i stället värdering få enligt veder-görasen

värderingsmodeller. jfr RSVtagna Dt 1991:31.
Ibland situationer angivetär slag kända i förväg, dvs. förhållan-av

den innebär det kan exempelvis värdeförändringsme-att antas attsom
toden inte kommer rättvisande marknadsvärde. dåatt ett Det ärge na-
turligt bolaget förbereder utdelningen med tillämpningatt av en annan
värderingsmetod, substansvärdemetoden. Det kan också finnast.ex. tid

före utdelningen kontakta Skattemyndighetenatt för i samråd medatt
myndigheten komma fram till hur värderingen bör till.gå

kan iDet del fall så marknadens reaktioner svåraatt ären attvara
förutse. kan frågaDet händelser i omvärlden i varierandevara om som
grad kan ha betydelse för marknadsvärdet. Att det inträffar för det ut-
delande bolaget oförutsedda omständigheter innebär emellertid inte att
betydelsen dessa inte leder till rättvisande marknadsvärde videttav
utdelningstillfállet. Visserligen kan effekterna händelser inträf-av som
far omedelbart inför utdelning kortvariga och marknadsvärdeten vara

förändras i den eller andra riktningen. vid utdelningstill-snart Menena
fället innebär de aktuella händelserna marknaden påatt ettreagerar
visst får konsekvenser försätt marknadsvärdet. Med marknads-som
värdet utgångspunkt för värderingen och värdering knytssom en som
till utdelningstillfället får detta I marknadsvärdet ligger all-accepteras.
tid antal omvärldsfaktorer. Vissa kanett och tillfälligasäregnavara

får det del det hartrots betydelse för mark-men ses som en av som
nadsvärdet. Det således marknadenär värdet.sättersom

Riksskatteverket bör värderingsmetoderanvisa för olika fall av
sakutdelning

Som i det tidigare finns olikaangetts värdera utdelningsätt att en som
finansiella instrument.utgörs detNär handlar skatteavdragattav om

skall kunna det väsentligt detgöras är tidigt finns värde utifrånatt ett
vilket skattebeloppet kan beräknas. förhållandetDet bör vägledan-vara
de vid valet värderingsmetod för komma fram till marknads-att ettav
värde. Som i det föregående det i fråga redansagts är marknadsno-om
terade värdepapper naturligt vid värderingen följa den officiellaatt no-
teringen. övriga fallI tidsaspekten detgör ligger till handsatt närmast

värdeförändringen moderbolagets aktieatt värderingen. denOmstyrav
metoden bedöms mindre lämplig kan i stället den första noterings-som
dagens värde eller medianvärdeberäkning grundad på de första note-en
ringarna i anslutning till utdelningstillfället användas. Slutligen finns
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metodSistnämndasubstansvärdemetoden.tillmöjlighetenockså att ta
finansi-vid utdelninggenomgående användasprincipövrigt if°ar för av

beträf-slutligensaknas. Vadmarknadsnoteringför vilkainstrumentella
egendomenutdeladevärdering denfårsakutdelningfar avenarman

fall.enskilti varjegöras
skallmarknadsvärderingförformerna hurpreciserai lagAtt en

ellerstycket SILförstahänvisning till § 227till, t.ex. mom.genom en
grund förtillskall ligganoteringsdagarvilket antaldetatt somanges

mening knappastkan enligt vårmedianvärde,beräkning ett ansesav
utdelningstill-vidmarknadsvärdetbehövligt.lämpligt eller Attsigvare

för detanvisningtillräckligfåravgörandefallet skall anses som envara
metod i detdenUtgångspunkten börutdelande bolaget. att somvara

marknadsvärdet används.speglarfallet bästenskilda
visar mark-bättremetodenden eller andragenerelltAtt säga att ena

utdel-grunddet påmöjligt. kanDäremotnadsvärdet knappastär av
vissa situa-metod. Ilämpligare välja vissningssituationen att envara

hjälpmedel förbehov ytterligarefinnasdet dessutomkan atttioner av
skälexempelvis finnsmarknadsvärde. Om dettillfram attkomma ett

lämpligtförekommit, detkurspåverkan kanotillbörlig attattanta vara
kursutveckling-medvärdeförändringen på moderbolagsaktienjämföra

kanSistnämnda faktorbranschen branschindex.aktuellainom denen
fluktuationerindividuellaförhållande tillmotvikt ianvändasdå som

utdelningstillfállet.vidavvikelsereller
rekommendationerRiksskatteverket löpande meddelatHittills har

taxeringenvidanskaffningsvärde tillämpasförmânsvärde och att avom
värderingsprinciperhemmahörande.bosatta eller Dei landethär som

vimarknaden. Somtillämpat harRiksskatteverket har accepterats av
Riksskatteverketfortsättningsvis ankomma påbör det attdet ävenser

sakutdel-Såvittolika fall.bör värderas iutdelningaranvisa hur avser
utgångspunkt i detmedRiksskatteverket,lämpligenning bör sagtssom

värderingsme-vilkaverkställighetsföreskrifteriföregående,i det ange
metoder-förförutsättningarnaoch deanvändastoder bör närmaresom

Riksskatteverketfram börföreskriftertillämpning. dessaNär tasnas
värdepappersmarknaden.branschföreträdare påmedsamråda

sakutdelning tillämpanaturligt i frågafår slutligenDet att omanses
förmögenhetstaxeringenvid inkomst- ochvärderingsprincipersamma
skattskyldiga. sådanEnutdelningsbeskattningen begränsatvid avsom

utdelningsvärde kantidigt bestämmamöjligtordning detgör att ett som
och be-förenklarsamtliga aktieägare vilketbeträffande göranvändas

enhetligt.skattningsförfarandet mera
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.En värdering enligt värderingsmetod anvisatsen som av
Riksskatteverket bör endast undantagsvisomprövas

Om sakutdelning värderats i enlighet med vad anvisats Riks-som av
skatteverket bör det i princip inte behöva förekomma avvika frånatt
den gjorda värderingen. kanDet nämligen, påpekats, knap-som nyss

den metoden bättresägas denpast andraatt är det gällerän när attena
komma fram till marknadsvärde. Har således de värderingsmetoderett

anvisats Riksskatteverket följts finns i princip inte grund försom av
ändring i efterhand värderingen och skatteredovisningen.av

I undantagsfall kan det emellertid förekomma eftersyn lederatt en
till påtagligt resultat. kanDet visa sig marknadsvärdetett vidannat att
utdelningstillfállet uppenbarligen det legat tillänett annatvar som
grund för skatteredovisningen. kanDet ha förekommit felaktigheter i
underlaget för värdering eller misstag vid värderingen. kan ock-Deten
så ha varit fråga medvetna avvikelser avseende redovisat underlagom
eller otillbörlig kurspåverkan.

Liksom i beskattningsförfarandet i övrigt bör finnasdet förutsätt-
ningar justera felaktigheter angivet slag. reformeratatt Ett systemav
för beskattning utdelning till hör hemma i utlandet börav personer som
därför innefatta sedvanliga omprövningsmöjligheter. Att tillrätten om-
prövning finns för mycket skatt tagitsnär naturligt. det iOm stäl-ärut
let i efterhand kommer fram för lite skatt påförts det däremot inteatt är
alltid meningsfullt vidta åtgärder för få rättelse till stånd.att Avatt en
betydelse i detta hänseende bl.a. skattebeloppets storlekär och vilka

Skattemyndigheten måste in. På fallet isätta sätt ärresurser som som
andra beskattnings- och skattebetalningssammanhang bör det överläm-

beskattningsmyndigheten ställning till i vilka fallatt tanas en om-
prövning bör ske.

Omprövningar har sin grund i värderingen vid sakutdelning isom
avstämningsbolag motiverar enligt vår mening ansvarsfrågan i vissaatt
fall hanteras på särskilt Som redan bör huvudregelsätt. densagts som

skall skatteavdrag förgöra skatteavdragrätt Dettaatt görs.som svara
gäller generellt. Också vid värderingen i samband med sakutdelning
bör misstag, förbiseenden eller lett till för lågt skatteuttagannat ettsom
och kan hänföras till utbetalaren innebära utbetalaren görsattsom an-
svarig för betalning det tillkommande skattebeloppet med regressrättav

den skattskyldige.mot
I andra fall kan det så utbetalaren har saknat anledningatt attvara

det har förekommit brister avseendeanta att värdering och därmeden
inte heller kunnat råda de förhållanden inneburitöver föratt ettsom
lågt skatteavdrag gjorts. Exempelvis kan den värdering utdelningen,av

tillhandahållits det utdelande bolaget, ha varit felaktigt. Det kansom av
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kurspåverkan inneburitfall otillbörligvarit frågaockså ha somavom
utdelningstillfället.vidmarknadsvärde inte funnitsrättvisandeatt ett

anledningsaknatutbetalaren får hai regelkanDet attsägas att anses
enligt vadgjorts värderingen skettskatteavdragför lågtettanta att om

hittills,liksompraktiken kommer dessutom,anvisat.Riksskatteverket I
värderingsmodell.skattekontoret Imed Särskildaskesamråd att om

sin ställningrimligt utbetalaren medfall kan det intesådana attanses
tillkommande skatte-förbetalningsansvarigmellamnan görs ettsom

utdelandefall i stället detskäl bör i dessaskatteadministrativakrav. Av
skall betalas.ytterligare skatt B0-ansvarigt för denbolaget göras som

utdel-skattebeloppet denregressvis kunna krävahärefterbörlaget av
ningsberättigade.

vecka efteruppgiftslämnandekravet pånuvarande inomDet en
utdelningsbeslutet slopas

Skattemyndighetenfördel föri enstaka fallvisserligenkanDet vara en
till denvärderingsuppgift anslutningibedömakunna nära attatt en

sådant behov. Skattemyn-finns emellertid inteallmänhetlämnats. I ett
anslutning tilloch ske idärför sannolikt anståprövning kandighetens

uppgiftsläm-nuvarande kravet påredovisas och betalas. Detskattenatt
slopas.utdelningsbeslutet bör därför kunnavecka efternande inom en

bör finnasfråga det huvuddet iVidare kan ettsättas över tagetom
värderingsuppgifter.särredovisning med bestyrktapågenerellt krav

föri förekommande fallutdelande bolaget, denBåde för det svararsom
rimligtfårSkattemyndigheten detutbetalningen och attsnarare anses

Givetvisvid behov.respektive begärsvärderingen lämnasuppgifter om
riktig be-uppgifter behövs föralltid lämnas deskall emellertid ensom

iutbetalarenlämpligtdärför många gångerskattning. kanDet attanses
utdelningsskattsärskildinnehållenmed redovisningensamband av

skett, dvs.utdelade tillgångarvärderingenuppgift hurlämnar avom
vilken värderingsmetod haruppgift bl.a. använts.somom
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skyldighetenKringgående6 attav

utdelningsskattsärskildbetala

Utredningsuppdragetl

skatteflykt.rubrikenföljande underdirektiv bl.a.våraI sägs

transaktioneruppmärksamhet riktatstid harUnder motsenare
skala kupongs-kringgående isyfta till störreett avsynessom

kupongaffárer,Transaktionerna, benämnskattereglema. som
iskatteflyktsregelnfråga räckviddenaktualiserar bl.a. om aven

inkomstskattebe-berörstycket KupL. Frågantredje4 § även
allmännyttigaskattegynnade subjekt,förstämmelsema som

nyssnämnda kupongs-Behovet förändringar im.fl.stiftelser av
undersökas. Påbörförhindra kringgåendenkatteregel för att

tillförslagetfölja beredningenskall utredarenpunktdenna av
skatte-årsskatteflyktslag delbetänkande 1995avny

spärregel itilloch förslagetflyktskommitté, SOU 1996:44 nya
slutbetänkandeskattebefriade subjektinkomstskatteregler för

1995:63.föreningsskattekommittén, SOUStiftelse- ochav

gällandeförtillämpningsområdetbedömaalltsåuppdragVårt är att nu
skall ocksåVikupongskattereglema.kringgåendebestämmelser avom

sammanhangnämndaändras.tillämpningsområdet behöver Iomse
bör till-skatteflyktslagenbl.a.diskuteraanledning görasfinns att om

utdelningsskatten.särskildalämplig på den
presenteradei juni 1995föreningsskattekommitténsochStiftelse-

förhind-tillskattebefriade subjekt syftarspärregel förförslag attom en
betänkandekommitténstill skattebefrielse.missbruk I sägsrättenavra

och andra skatte-föreningarstiftelser, ideellaförekommitdet har attatt
deltagit iharutomstående företagmedsubjekt tillsammansbefriade

utomstående skattelättnadertill bereda densyftatförfaranden attsom
förfaranden i vissdessaSamtidigt har114-118.1995:63se SOU s.

slutskede skallipå vissa tillgångaravkastningenbyggt påmån ettatt
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uppbäras någon inte behöver betalaav skatt på avkastningen.som En
regel har därför föreslagits innebär till skattebefrielserättensom att

beroendegörs det skattebefriadeatt subjektet inteav under beskatt-
ningsåret deltagit i förfarandeett detta slag. skattebefriadeDen före-av
slås förlora all till skattebefrielserätt vid den taxering då intäkten detav
aktuella förfarandet skall redovisas till beskattning. betänkandetI pekas
vidare på konsekvensernaatt delta i missbruksförfarandenatt kanav bli

vittgåendeän för subjekt vilkas skattebefrielsemer beroendeär attav
de uppfyller det för skattebefrielse gällande psärskilda kravet på verk-
samhetsinriktning.

Stiftelse- och föreningsskattekommitténs förslag har inte lettännu
till lagstiftning bereds fortfarandeutan inom regeringskansliet.

6.2 Vad kupongaffarär en

direktivenI talas transaktioner syfta tillom kringgående isom ettsynes
skalastörre kupongskattereglema. Dennaav transaktionertyp harav

vid olika tillfällen tagits i bl.a. massmedia och brukar då benämnasupp
kupongaffärer.

Vad egentligen kännetecknar kupongaffärsom kan inte ståen anses
helt klart. Det diskuteras emellertidär aktieaffärersom kring avstäm-
ningsdagen syftar till eliminera kupongskatten.attsom Som typfallett

kupongaffir kan följandeav en exempel ges.

Strax före utdelning säljer utländsken sinaägare svenskaen
aktier till svensk fondkommissionär. köperen Han sedan till-
baka dem till lägre kurs efter utdelningstillfället.en Aktieäga-

skattebefriadär för kapitalinkomsterren som i hemlandet har
på detta bytt aktieutdelningensätt realisationsvinstmot ochen
slipper betala kupongskatt för utdelningen i Sverige.

Vinsten för den svenska fondkommissionären består dels av
aktieutdelningen, och dels möjligheten kvitta bort för-attav
lusten uppkommer då aktierna säljssom tillbaka till lägreen
kurs.
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Nuvarande ordning6.3

kupongskattelagenRegleringen i6,3.l

föreskrivs skattskyldighet till kupongskatttredje stycket KupL4 §I att
under sådana för-utdelningsberättigad innehar aktieföreligger för som

vid taxeringdärigenom obehörigen bereds förmånhållanden att annan
från kupongskatt.inkomstskatt eller vinner befrielsetill

paragrafsmotsvarandedär hittarförordningen l943:44I ur-man
följande.sprungliga lydelse föreskrevs

utdelnings-kupongskatt åliggaSkyldighet skall ockutgöraatt
för i det hanberättigad, uppträder såsom bulvan attarman,som

tillsåsomhuvudsakligen för dennes räkning framträder ägare
bulvanförhållandetutdelningen belöper, försåvittaktie, å vilken

detmed enligt lag gällande förbud elleri strid attär ett avser
inkomst- ochobehörig förmån vid taxering till statligbereda

förmögenhetsskatt eller kommunal inkomstskatt.

36-till års reglering följande prop. 1943:12motiven 1943I s.anges
37.

uppfattasfråga får uppenbarligen ickeStadgandet i som om
legaliserades. förekommaförbjudna bulvanförhållanden För att

kunna be-missuppfattning bulvanförhâllandetsådan synesen
såsom bulvan förskrivas vederbörande uppträderså att an-

invändning-istadgandet övrigt kunna helt visstMot resasnan.
ofrånkom-med emellertidstadgande angivet syfteEtt synesar.
kunna be-för förhindra möjliga missbruk. Sådana tordeligt att

icke i utlan-faras där den verklige aktien ärägarenäven ettav
godtagbar lösningdomicilierat rättssubjekt.det En synes

tillämp-villkor för stadgandetsemellertid den såsomattvara
uppställes enligtstridbulvanförhållandet i medning är ettatt

obehörig förmånförbud eller det beredalag gällande attavser
förmögenhetsskatt ellertaxering till statlig inkomst- ochvid

stadgandetinkomstskatt... osarmoliktkommunal Det är att
bulvanförhållan-sin motverka tillkomstenkommer i månatt av

skall blivasålunda dess direkta tillämpningsområdeden och att
inskränkt. givetvis betecknasrelativt sådan verkan måsteEn

önskvärd.såsom
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Regleringen bulvanförhållanden härefterjusterades till sinom nuva-
rande lydelse vid tillkomsten 1970 års lag. det sammanhangetIav an-
fördes följande prop. 1970: 134 54.s.

utdelningTrots skall beskattas i vanlig ordning vid denatt stat-
liga inkomstbeskattningen föreligger enligt förslaget skattskyl-
dighet för kupongskatt, den utdelningsberättigade inneharom
aktie under sådana förhållanden bereds obehörig för-att annan
mån vid taxering till inkomstskatt eller befrielse från ku-att
pongskatt erhålles. iDet 1 § andra stycket användaKupF ut-
tryckssättet uppträder såsom bulvan för annan inte lättär att
bestämma till sin innebörd. Något praktiskt fall från tillämp-
ningen bestämmelsen finns veterligen inte. Bestämmelsenav
torde främst ha prohibitivt värde. Om bulvanförhållandeett
kommit till i syfte kringgå författning skatteför-att änannan
fattning, näringsfrihetsförordningen, skatterättsliga åt-t.ex. är

integärder den riktiga metoden förebygga missbruk. Haratt
däremot bulvanförhållandet kommit till stånd i syfte beredaatt
någon frihet från skatt, det motiverat skattepåföljd.medär Jag

den angivna förutsättningen för skattskyldighet,att näm-anser
ligen obehörigen bereds förmån vid taxeringen elleratt annan
vinner befrielse från kupongskatt, tillräcklig för nå denär att
önskade effekten i skattehänseende.

Skatteflyktslagen6.3.2 1995 :575

Regleringen

Enligt lagen1 § 1995:575 skatteflykt Skatteflyktslagen gäl-mot
ler ilagen fråga taxering till kommunal inkomstskatt, statlig in-om
komstskatt och statlig förmögenhetsskatt.

Med ledning det i direktiven nämnda förslaget till skatte-av ny
flyktslag har under hösten 1997 lagändringar beslutats innebär attsom
generalklausulen i lagens 2 § utformning prop.getts en ny
l996/97:170, bet. 1997/98:SkU3, SFS 1997:777. Den regleringennya
tillämpas fr.o.m. årsskiftet 1997/98.

Enligt 2 skatteflyktslagen§ skall vid taxeringen hänsyn inte tilltas
rättshandling om
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rättshandlingen, tillsammanseller medensam annan
rättshandling förfarande medföringår i väsentligett ensom
skatteförmån för den skattskyldige,

den direktskattskyldige eller indirekt medverkat i rätts-
handlingen rättshandlingarna,eller

skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan
ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, ochantas

taxering på grundval förfarandet skulle strida moten av
lagstittningens syfte det framgår skattebestämmelsemassom av
allmänna utformning och de bestämmelser direkt till-ärsom
lämpliga eller har kringgåtts förfarandet.genom

de fall skatteflyktslagen tillämpas2 § skall enligt lagI 3 § taxe-samma
fattasringsbeslut rättshandlingen inte hade företagits. Vidaresom om

förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet-attanges om
från skatteförmånen framstårbortsett i förhållande tillomvägsom en-

till hands liggande förfarandet,det skall taxeringsbeslutet inärmast
fattas skattskyldigestället den valt det förfarandet.som om

illämpn ingsområdetT

Tillämpningsområdet för skatteflyktslagen har diskuterats under lång
tid och i olika utredningssammanhang. Exempelvis föreslogs i betän-
kandet Allmän skattetlyktsklausul SOU 1975:77 generalklausulatt en
skulle omfatta samtliga skatter och avgifter. fråganDärefter itogs upp
departementspromemorian skatteflyktLag Ds B 1978:6. Detmot
konstaterades där det saknades underlag för bedöma detatt att om var
lämpligt låta utvidga klausulens tillämpningsområde. ansågsDetatt att
bl.a. kupongskatten borde lämnas utanför. skäl härförSom attangavs
lagstiftningen på det området inte omfattades reglerna förhands-av om
besked och där redan fanns allmänt hållen skattetlyktsbestäm-att en
melse 100.s.

1980/81:17 med förslag till lag skatteflykt, anslötI motprop. m.m.
sig föredraganden till vad i promemorian inte utvidgasagts attsom om
regleringens tillämpningsområde och uttalade möjligheten få för-att att
handsbesked viktigt komplement till skatteflyktslagen s. 17.är ett
Även riksdagsbehandlingenvid ansågs skulle avvakta medatt man en
eventuell utvidgning till dess praktisk erfarenhet vunnits den dåatt av
beslutade lagen bet. 1980/81:SkU8 1982/83:84 med15 Is. prop.
förslag till ändringar i lagen skatteflykt, framhöllsmot att ut-m.m. en
vidgning lagens tillämpningsområde i linje med vad iangettsav som

i princip bordeSOU 1975:77 komma till stånd, sådant för-någotmen

6-191059



skyldighetenKringgående utdelningsskatt162 betala 1999:79särskild SOUattav

slag intepresenterades s. riksdagsbehandlingen13. Vid anfördes att
bl.a. fickden frågan anstå tills skatteflyktslagens tillämpning utvär-att
derats bet. 1982/83:SkU20 13s.

I 1996/97:170 Reformerad skatteflyktslag, lett fram tillprop. som
ändringar i skatteflyktslagens diskuterasgeneralklausul, utvidgningen

lagens tillämpningsområde. Särskilt och gåvoskattema,nämnsav arvs-
mervärdesskatten, punktskattema och kupongskatten också ut-men en
vidgning omfattande övriga skatter och avgifter har huvud-Iövervägts.
sak anförs följande ochs. 47 48.

Till grund för bedömningen frågan generalklausulenav om
skall utvidgas till omfatta ytterligare skatter bör läggasatt en
behovsprövning. den delenI anför skatteflyktskommittén föl-
jande. frågaDen bör besvaras det på andraär ävensom om
skatteområden de för närvarande omfattas klausulenän som av
förekommer skatteflyktstransaktioner sådan karaktär deattav
bör motverkas med allmän generalklausul. Enbart det för-en
hållandet skatteundandragande förekommer på andra skat-att
teområden innebär dock inte med automatik skatteflyktsla-att

bör utvidgas till dessa skatter. Bl.a. kan skattens konstruk-gen
tion eller andra omständigheter tala för skatteflyktsförfaran-att
dena bör motverkas på andra utvidgasätt än attgenom gene-
ralklausulens tillämpningsområde. erinrasbör möj-Det attom
ligheten få förhandsbesked viktigt komplement tillatt utgör ett
generalklausulen.

Regeringen farm dock inte skäl för utvidga tillämpningsområdetatt
för generalklausulen. Beträffande kupongskatten hänvisades därvid till

kupongskattereglema skulleöversynatt görasen av av oss.

rekvisitenNärmare för generalklausulens tillämplighetom

första förutsättning förEn skatteflyktsklausulen tilläm-skall kunnaatt
förfarandet medför skatteförmån inte oväsentlig.är att ärpas en som

Vid prövningen skatteförmån föreligger skall tillämpningen iom en
första hand grundas bedömningpå aktuella förhållanden. till-Enen av
lämpning klausulen bör inte kunna undgås påståendenav genom om
tänkbara framtida skatteolägenheter det ifrågasatta avtalet prop.av
1980/81:17 28.s.

Vid utvidgningen klausulens tillämpningsområde uttalades attav
med skatteförmån inte bara de skattefördelar utläsas vidkanavses som

jämförelse mellan det valda förfarandet tilloch det handsnärmasten
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förfarandet iliggande princip innebär lättnad elleralltävenutan som en
fördel vid beskattningen prop. 1982/83:84 17.s.

skattefönnånDet tillräckligt uppkommer rättshand-är att en genom
lingen tillsammans med rättshandling i vilken den skattskyldigeannan
eller den juridiska indirekt medverkar. Vad gäller kravet påpersonen
bevisning för indirekt medverkan skall föreligga i de rätts-att anses
handlingar kompletterar den skattskyldiges anfördes detattsom egna

tillräckligt rättshandlingarnabör för utomstående betraktareattvara en
framstår enhet 1982/83:84prop. 17.som en s.

Enligt skatteflyktslagen skall ha utgjort2 § 2 skatteförmånen antas
huvudsakliga för dendet skälet skattskyldiges förfarande jfr prop.

1996/97:170 Rekvisitet har utformats omständigheter43 så atts. av
objektiv blir avgörande för bedömningen skattskyldigesdennatur av
avsikter. avgörande enligt förarbetena inte vad den skattskyldigeDet är

vadinnerst inne vid objektiv bedömning samtligaavsett utan som en av
framståromständigheter det huvudsakliga skälet för förfarandet.som

Regeringen och riksdagen anslöt sig till uttalande förfa-Lagrådets att
helt eller i viktiga delar skall framstårandet praktiskt tagetsom me-

bortser från skatteförmånen.ningslöst, om man
generalklausulen skall kunna förfarandetillämpas påFör att ett

enligtkrävs vidare § 3 skatteflyktslagen förfarandet strider2 att mot
lagstiftningens grunder.

s.k. kringgåendeförfarandenVad framgår förarbetena tillavser av
lagstiftning prövningen1980 års i första hand skall inrikta sig påatt om

beskattningsresultatet strider grunderna för de regler skulle hamot som
varit tillämpliga den skattskyldige, företagit kringgående-om som en
handling, i stället valt det normala förfarandesättet. Klausulen syftar
till möjliggöra analog tillämpning kringgâtts.de regleratt en av som
Prövningen skall bakgrund grunderna för de regleräven göras mot av

utnyttjats vid kringgåendet. fallkan således tänkas där detDetsom av
förgrunderna de utnyttjade reglerna för deinte grundernamen av-

tillregler gäller det hands liggande förfarandet- framgårnärmastsom
de utnyttjade reglerna inte avsedda tillämpas på det förfarandeäratt vatt

den skattskyldige har valt i stället de regler gäller för detutansom som
till hands liggande förfarandet. prövningenden egentligaHurnärmast

skall till förgå fastställa lagstiftningens utvecklades på föl-grunderatt
jande 1980/81:17prop. 26.sätt s.

jag tidigareSom har påpekat ligger detdet i sakens natur att
ofta saknas uttryckliga uttalanden i förarbetena rörande de
transaktioner det här fråga Lagstiftaren har sålundaärsom om.
normalt inte gått in dessa vid de aktuella reglemas tillkomst.
Bedömningen lagstiftarens intentioner därför i förstamåsteav
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tillhand uppbyggnadmed hänsyn reglernas allmänna ochgöras
med beaktande deras ändamål hardet kommit tillsåsom ut-av
tryck i lagtext och förarbeten. föreliggerDäremot genom an-
knytningen lagstiftningenstill begränsning så tillgrunder en

ochvida åsikter värderingar med tiden framväxeratt nya som
hur lagstiftningen borde inte skall läggas till grund förutom se

bedömningen.

framhölls förfa-propositionen prövningen frågan visstI att ettav om
lagstiftningensrande strider grunder givetvis bör ske enligt denmot

metodik gäller för rättstillämpning i betydelse härallmänhet. Av ärsom
framför allt själva lagstiftningens utformning sådana uttalanden isamt

aktuella lagstiftningsärendetdet riksdagen eller ställt sig bak-gjortsom
Visar det sig grunderna för de regler formellt tillämpligaärattom. som

regler kringgåtts motstridiga f°ar vilka grunderoch de är prövasom man
skall försteg aktuella situationenha i den 1982/83:84 19.prop. s.som

anledning skatteflyktsklausulenMed års lagstift-1983attav genom
omfattakom andra förfaranden kringgåendeförfaran-ning även att än

uttalade den dåvarande departementschefen skatteflyktenden att om
består i den skattskyldige utnyttjar avdragsregel det givet-äratt t.ex. en

hand grunderna för dennavis i första regel skall beaktas vid pröv-som
i de fallenningen, inte sällan beakta grundernamåsteävenattmen man

för andra bestämmelser, bestämmelser generellt begränsart.ex. som
till olika slags avdrag 1982/83:84prop. övrigt anslöt sig19. Irätten s.

departementschefen till vad uttalats i motiven till 1980 års lagstift-som
anfördening. Skatteutskottet avseende tillämpningen rekvisitet lag-av

stiftningens grunder bl.a. följande bet. l982/83:SkU20 12.s.

ytterligare villkor förSom tillämpningen klausulen krävsett av
taxering på grundval förfarandet skulle strida lag-att moten av

stiftningens grunder. innebär det förmånliga skattere-Detta att
sultatet skall ha uppnåtts i stridförfarande stårettgenom som
antingen med uttryckliga uttalanden lagstiftande instan-deav

eller med uppläggningen utformningen visst ioch ettserna av
aktuelltdet enskilda fallet avsnitt skattelagstiftningen. Iav

kringgåendefallen kommer prövningen liksom hittills att--
med ledning grunderna för inte bara de reglergöras av som

formellt tillämpliga också de regler har kring-ärsett utan som
de fall skatteförmångåtts. I inte varit avsedd lagstiftarenen av

stridamåste vad denne förutsatt ellertvärtomutan motanses
enligtkan utskottets mening inte befoga-någramenat man resa

de invändningar skatteförmånenmot vägras.att
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lagstiftningens1996/97:17O grunderenlighet rekvisitetI med harprop.
föreskrivs förfarandet skall strida lag-detändrats på så sätt motatt att

det framgår bestämmelsemas allmännastiftningens syfte ut-som av
direkt tillämpliga ellerformning bestämmelser haroch de ärsomav

förfarandetkringgåtts s. 38.genom
första hand lagbestäm-uttryck framhävs det idessaGenom äratt

skall tjäna under-utformning och inte lagmotivenmelsemas somsom
lagstiftningensförfarandet oförenligt medvid prövningenlag ärom

syfte s. 39.
vidare beträffande skattskyldigesnyssnämnda proposition denI sägs

det övervägandeskatteförmånen skall kunna ha utgjortavsikt antasatt
skall kunnaskatteflyktsklausulenskälet för förfarandet s. 43 För att

skatteförmånen vid objektiv betrak-således krävastillämpas bör att en
övriga den skatt-samtliga skäl tillsammanstelse väger äntyngre som

således affärs-för sitt handlande. den skattskyldigeskyldige har Har
förorganisatoriska eller andra skäl för sitt handlandemässiga, som var

syftet erhålla skatteförmånen itillsammanssig eller väger äntyngre att
inte hittills blir vadgeneralklausulen tillämplig. Somfråga varaavses

bedömning omständigheter framkom-objektiv samtligavid avensom
avgörande för tolkningen skattskyldiges avsiktärendet deni avmer

förfarandet.med
tillämplighetockså det för regleringenspropositionen anförsI att

väsentlig skatteförmån Enligtskall fråga prop. 44 re-om en s.vara
krävasprocessekonomiska skäl för det börgeringen talar bl.a. attatt

skatteförmånupphov till betydligt någotförfarandet större änenger
klausulen skall tillämpas. Med hänsyntusental kronor för kunnaatt

medförändringar penningvärdet bör vadbl.a. till som avsesav
belopp. inteväsentlig skatteförmån inte uttryckas i bestämt Det ärett

inkoms-förmånens storlek till den taxeradeheller lämpligt relateraatt
förfa-enskilda fallet. bör naturligtvis beaktase.d. i det Däremotten om

be-medför skattetörmåner vid taxering. Enrandet närmareänmer en
tillrekvisitet bör regeringen överlåtasloppsmässig precisering enligtav

skallUtgångspunkten bör dock skatteflyktslagen endastpraxis. attvara
till beloppkorrektiv den undandragna skatten uppgåranvändas som om

betraktas intepåtagligt överstiger de belopp hittills ovä-som somsom
sentliga.

Skatteflykt och skattefusk

anledning förhållandet mel-detta sammanhang finns något beröraI att
skatteflykt och vad brukar kallas skattefusk.lan som
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hänförsTill skattefusk i första förfarandenhand föranledakansom
straff enligt skattebrottslagen skattetilläggeller enligt taxeringslagen
eller författning. Gemensamt för dessa förfaranden denär attannan
skatt- eller avgiftsskyldige har lämnat oriktig uppgift. det före-Menen
kommer också oriktiga uppgifter inte leder till någon sanktion. Detatt
kan sig felräkningar eller så kan omständigheterna i enskiltröra ettom

Ävenfall ursäktliga. i sådana fall givetvis skatteberäkning-rättasvara
en.

På mellan skattefusk och skatteflykt i egentlig bemärkelsegränsen
ligger skentransaktionema. Det sig här avtal eller andrarör rätts-om
handlingar kommit till för skens skull och inte harparternasom som
för avsikt fullgöra. Sådana rättshandlingar civilrättsligt ogiltigaatt är

emellan. skatterättsligaDen bedömningen följer i princip denparterna
civilrättsliga. Skenrättshandlingar beaktas alltså Visar det siginte. att

avtal eller rättshandling, åberopas i skattemål, kommitett ettannan som
till för skens skull betraktas avtalet i regel Oñanullitet. ärsom en nog
situationen den åberopandet skenrättshandling också innebäratt av en

skattskyldigeden har lämnat oriktig uppgift. Straff eller skatte-att en
kommatillägg kan då i fråga.

närstående skatteflyktenMera avtal och andra rättshandlingarär att
påstås ha innebörd de i verkligheten har eller deän atten annan ges en

juridisk beteckning deras innehåll.reella Så-än motsvararannan som
dana fall varken före eller efter skatteflyktslagens itillkomst regelutgör
något problem. gäller i fallDet rättshandlingama förekommer ivart om
enkel och någorlunda renodlad form. nämligen i rättskipningenDet är
sedan lång tid tillbaka vedertagen grundsats både inom civilrättenen -
och skatterätten avtal och andra rättshandlingar skall bedömas ef-att-

sitt reella innehåll och inte efter den juridiska beteckningter som par-
åsatt desamma. tillämparMan här s.k. Fråganterna en genomsyn. om

har behandlats i 1996/97: följande anfördes.170 därgenomsyn prop.

rättstillämpningEn innebär intar central rollsom genomsyn en
olika metoder motverka skatteflykt tal.förs på Genom-när att

synsmetoden har huvudsakligen tillämpats kapitalbeskatt-på
ningsområdet och på utbetalda ersättningar eller förmåner till
anställda eller deras närstående. Också på företagsbeskatt-
ningsområdet har frågan aktualiserats.om genomsyn

från den osäkerhetBortsett råder angående metodenssom
räckvidd tycks tämligen väl förankrad uppfattning atten vara

i skatterätten i allmänhet innebär vid denattgenomsyn man
skatterättsliga prövningen transaktion eller förfarandeettav en
bortser från rättshandlingarnas formella innebörd och i stället
lägger rättshandlingarnas reella innebörd till grund för taxe-
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bedömningen vidläggs viktringen. rättshand-oftaI stor om
rättshandlingar-nalingen betydelseeller skullesaknar om man

skatteförmånen.bortse från
skillnad från fall skenrättshandlingar,Till saknarsomav

rättsverkningar, innebär deñnitionsmässigt att ettgenomsyn
förfarande eller transaktion innebörd änen arman somges en

formella lydelse. således inteföljer dess kanEnav genomsyn
i helt bortser från vidtagna rättshandlingar.utmynna att man

Rättshandlingama skall i stället den eller de rättsverkningarges
de i realiteten upphov till.ger

skattskyldig försålunda minska sin skatt betecknarOm rätts-att enen
handling på dess verkliga innebörd ochsätt änannat motsvararsom

styrkas, torde således efter sin verk-detta kan rättshandlingen bedömas
liga innebörd.

sällan utmärker skatteflyktstransalctionerVad inte denär attsom
serieskattskyldige företar rättshandlingar för sig civil-ären som var

hållbara skattefönnåner fram-rättsligt sammantagnamen som ger som
klart oberättigade. Medverkan utomstående med ellerstår som av -

eller kompensation för medverkandet utmärkerkontantutan annan -
skatteflyktsåtgärder.också många Så långt transaktioner ellersådana

åtgärder kankombinationer överblickas finns emellertid i och för sigav
börinte något utesluter kunna tillämpa iävenattsom man genomsyn

fråga serie rättshandlingar och alltså dem helhet.om en ense som
finns i sammanhanget anledning enbart denframhållaDet att att

skattskyldigeomständigheten den vidtar åtgärd minskaratt en som
inte innebär det frågaskatten skatteflykt. givetvisDetär äratt om upp

till och sköta sin ekonomi det ingårpå bästa och isättatt attvar en se
intetill skatterna blir högre de behöver Exempelvis måsteänatt vara.

näringsidkare eller placerare af-inför investering elleren en annanen
färstransaktion granska skattekonsekvensema olika alternativ ochav

detvälja det alternativ bästa utbytet. underlätta sådanaFör attgersom
inte möjlighetenbedömningar finns på kupongskatteområdet-änom-

få bindande förhandsbesked i skattefrågor.att

Bestämmelser skattekontroll6.3.3 om

Bestämmelser inriktade på förutsättningarna finnsför skattekontroll i
olika lagar, i lagen självdeklaration och kontrolluppgifter. Härt.ex. om
regleras skyldigheten för de skattskyldiga liksom arbetsgivare m.fl. att

uppgifter för åstadkommalämna riktiga taxeringar och under-att som
förlag kontroll.
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På det egentliga kontrollstadiet aktualiseras regleringen i taxering-
slagen också i andra lagar på skatteområdet. Såvittmen redovis-avser
ning och betalning skatter och avgifter det i första handärav skattebe-
talningslagens bestämmelser utredning i skatteärenden till-om ärsom
lämpliga. Dessa följer- vilket falletär också i andra skattelagar- i vä-
sentliga hänseenden taxeringslagens reglering utredning i taxe-om
ringsärenden.

Centralt på utredningsstadiet möjligheternaär till kontroll genom
revision. Revisioner kan företas med stöd flertal lagar ochett däri-av
bland kupongskattelagen.

I 24 § föreskrivsKupL beskattningsmyndighetenatt eller Riksskat-
teverket för kontroll kupongskatten kan meddela beslutav skattere-om
vision hos aktiebolag. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna
i taxeringslagen taxeringsrevision.om

kap.I 3 8 § första stycket TL Skattemyndighetenatt får be-anges
sluta taxeringsrevision för kontrolleraom att deklarations- ochatt an-

uppgiftsskyldighet enligt lagen självdeklarationnan och kontrol-om
luppgiñer fullgjorts riktigt och fullständigt eller förutsättningar finnsatt

fullgöra uppgiftsskyldighetatt kan uppkomma.antas I andrasom
stycket vidaresägs Skattemyndighetenatt får besluta taxeringsrevi-om
sion också för inhämta uppgifteratt betydelse för kontroll enligtav
första stycket någon denän revideras.av Taxeringsrevisionannan som
får hos dengöras eller kanär bokföringsskyldigantassom enligtvara
bokföringslagen 1976:125 eller skyldig föra räkenskaperatt enligt
jordbruksbokföringslagen 1979:141 och hos juridisk änarman person
dödsbo.

Bestämmelserna skattekontroll har nyligenom seöversetts prop.
1996/97:l0O. detI sammanhanget har angivna möjligheter tillnyss
revision tredjeman återinförts. Revision fårav alltså förgöras ävennu

inhämta uppgifteratt betydelse för kontroll någonav denänav annan
revideras. Vidare Skattemyndighetensom möjlighet iges revisions-att

beslutet utesluta uppgift eller vilken rättshandling granskning-om vem
det finns särskilda skäl för detta.en avser om Som skäl för de nya reg-

lerna anfördes bl.a. följande.
främstaDen grunden för möjligheten tillatt tredjemansrevision tidi-

borttogs ansågatt degare uppgifteratt skattemyndighe-var man som
kan behöva inhämtaterna från tredjeman regelmässigt kan erhållas ge-

föreläggande. Det har också visat signom det så kalladeatt tredjemans-
föreläggandet är användbart kontrollmedelett och att antalett stort av
tredjemanskontrollema med fördel kan utföras med hjälp föreläg-av
ganden. Emellertid finns situationer då förelägganden inte lämpligaär
kontrollinstrument. Det kan i vissa fallt.ex. svårt för skattemyn-vara
digheten i föreläggandeatt ett precisera alla de uppgifter och handling-
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dårättshandlingen, exempelvismed den granskadehar sambandsomar
skattemyndig-dåellerbranschkontrollformgranskningen isker av en

syftaförefallertransaktionerinveckladeuppgifterheten vill ha somom
uppgiftervilkadefinierasvårighetskatteundandraganden. Dennatill att

viktigmistegårmyndigheteninnebärakanskall begära att omman
imåsteföreläggandenaden leda till göraskaninformation. Vidare att

kanFöreläggandenatidsödande.ochvilketflera omgångar, är tungrott
såväl skattemyn-förmerarbetebetydandeinnebäravissa falldärför i

förriskdet finnsTill detta kommerförelagde.dendigheten att ensom
kanskeförelagdedenförsämras, eftersomuppgifternakvaliteten påatt

möj-information. Denfelaktiginformation ellerfullständiglämnarinte
uppgiftsskyl-kontrollefterföljandefinns attlighet göraatt avensom

finns någondå deti praktiken bara sär-användsuppfylltshardigheten
riktiga. Detuppgifterna intelämnadede äranledningskild attatt anta

tidsfördröjningofta innebärföreläggandebeaktasocksåbör ettatt en
denmedinkommapå sigha rimlig tidförelagde måsteden atteftersom

dennapåpekatsskatteförvaltningen harFråninformationen. attbegärda
handräckningsutredningar, dvs.kalladeolycklig bl.a. i såfördröjning är

uppgifter.med fåhjälphar begärtskattemyndigheterutländska attdå
oftastmyndigheternautländskadehävdats attocksåharDet att anser

vilkenförelagde underrättasdenutredningderas äventyras att omav
informationsut-risk förfinns därförefterfrågas. Detuppgift attensom

oönskatpåandra länder hämmas sätt.Sverige ochbytet mellan ett
minskarsåledesi situationerföreläggandeformen vissa ut-Eftersom

det isamtidigtmaterialetönskadedetsnabbt få framsikterna att som
uppgifternalämnadedekontrollvärdet ärförfinns riskfallmånga att av

granskaficksjälvarevisorernafalletskullevadänsämre omvarasom
tredjemansrevisionerföretamöjlighetenframstårhandlingarna, att som

tredje-tredjemansföreläggandena. Entillkomplementnödvändigtett
skatteutredning.inaturligt inslagkunnamansrevision bör utgöra ett en

normalt skerrevisionerockså dennabörUtgångspunkten typatt avvara
skattemyndigheten.reviderade ochmellan densamverkani

skattekontrolldenblirtredjemansrevisionEn att av an-avsergenom
kan krävaintemålinriktadrevideras attden ävenän manomsomnan

finns hosverkligeninformationenden söktaskallmyndigheten attveta
troligtdet bedömstillräckligtmåstevill revidera. Detden attvaraman

reviderad kanrevideras. Enhos denfinnsinformationrelevantatt som
revisionsigsituationeri andralite härdock lika motsätta att ensom

behovsprincipen. Enändamåls- elleråberopandemedgörs annanav
gäl-generelltmed vadi enlighetprinciperna,nämndasak deär att som

samverkans-underrevideradedenåberopasrevisioner, kanler vid av
revisionen,undervidtaskande åtgärderfrågaförfarandet i somom
principernanämndakan derevisionen.för Ytterstexempelvis platsen
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bedömas domstol vid prövning tvångsåtgärder skall vidtasav av om
eller inte. givetvisDet kan sägas tredjemansrevisioner kan kommaatt

utföras mindreelleratt slumpmässigt. kontrollAtt sker slump-mer en
mässigt Ävendock inte någotär negativt i sig. urvalsrevisioner kan i
viss mån slumpmässiga.sägas Huvudsaken myndighetenär harattvara

godtagbart ändamål med revisionen.ett
Nämnas bör vidare möjligheten för Skattemyndigheten underlåtaatt
underrätta tredjemanatt eller vilken rättshandling revisionenom vem

kommerDet härvid i första hand Skattemyndighetenpåavser. attan
avvägningen mellangöra myndighetens intresse kunna användaattav

den insamlade informationen på relevant den reviderades in-ett sätt,
få reda på ellertresse vad informationenatt och intressetav vem avser

detta hemlighålls.attav
För betona huvudregeln vidatt tredjemansrevisioneratt ifrå-är att

gavarande uppgifter skall i revisionsbeslutet i lagtextenanges attanges
Skattemyndigheten får utesluta uppgiñ vilken eller rätts-om person
handling granskningen endast det finns särskilda skäl.avser om

Förutom för kontroll uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigtatt ochav
fullständigt får revision beslutas för kontrollera förutsättningaratt att
finns för den reviderade fullgöra deklarationsskyldighetatt och annan
uppgiftsskyldighet kan uppkomma. En sådan möjlighetantas tillsom
revision avseende löpande period i vissa fall nödvändig föranses som

skattekontrollen skall kunna bedrivasatt effektivt och ändamålsenligt.
Syftet med kontrollen bör kontrollera förutsättningaratt finnsattvara

fullgöra uppgiñsskyldighet,att kan uppkomma, på tillför-antas ettsom
litligt sätt.

6.3.4 Sanktionsbestämmelser

Kupongskattelagen innehöll tidigare särskilda straffbestämmelser. Dels
reglerades brott lagens föreskrifter uppgiftsskyldighet,mot delsom
farms regler brott bestämmelsernamot skatteavdrag.göraom attom
Dessa straffrättsliga sanktioner utmönstrades kupongskattelagen iur
samband med ändringar i skattebrottslagen prop. 1995/96:170. Gär-
ningar det slag innefattar brott uppgiftsskyldigheten i ku-av motsom
pongskattelagen omfattas bestämmelserna förnumera av om ansvar
skattebrott olika grad i 2-4 skattebrottslagen och skatteredo-av om
visningsbrott i 7 och 8 lag. Beträffande brott föreskrif-motsamma

skatteavdrag finnsterna göraatt straffbestämmelser i 6 skatte-§om nu
brottslagen.

sambandI med nämnda lagändringar infördes bestämmelse i ku-en
pongskattelagen innebär uppgift enligt § andraatt 7 stycketsom en som
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tillämp-vidvärdepappersförvararecentraltilllämnasskallKupL en
läm-skalluppgiftmedlikställasskallskattebrottslagen somningen av

skälfinnsinte attdetmotiverasRegleringen attmyndighet.till avnas
kupongskatteområ-frånbrottsrubriceringamaallvarligastedeundanta

uppgiftsläm-fullgörasskalluppgiftsskyldigheten genomfall dådedet i
dessatillämpningFörvärdepappersförvarare. avcentraltillnande

nämli-krävsskattebrottslagenoch 42sebrottsrubriceringar t.ex.
myndighet.tilllämnasskalluppgifterattgen

kanslagdetsanktioneradministrativa somföreskrifter avNågra om
formiavgiftersärskildadvs.taxeringslagen,exempelvisenligtpåföras

kupongskattelagen.iinteförseningsavgift, finnsochskattetilläggav

överväganden förslagoch6.4

Inledning6.4.1

utredningsarbe-deldennaunderlag ivårtnågot avbör sägasFörst om
olikakännedomendenskatteförvaltningen närmare omärInomtet.

be-kupongskatteskyldighetenkringgåendetillsyftarupplägg avsom
förekommithar1998hösteninte föredetpåbl.a.beror attgränsad. Det

kring avstäm-aktieaffärerpåspecifiktinriktadskattekontrollnågon
kupongs-påskettharskatterevisionerdeUtfalletningsdagen. somav

Emellertidanalyseraskunnatintedärför oss.har ärmu avkatteområdet
skatteför-inomfinnskunskapdentilltagitsjälvfalletvi somhar vara

resultatdetinformationallmänfått somvi haroch omävenvaltningen
genomförts.kontrollåtgärderdeuppnåttshittills somgenom

inteutredningskattekontrolliknandenågonharskälnaturligaAv
harDäremotutredningsarbete.för vårtinomkunnat görasheller ramen

medkontakterhaftlöpandeskatteförvaltningen,medförutomvi,
bran-FrånFondhandlareföreningen.Svenskainombranschföreträdare

välganskatidigare nämntstransaktionerdeupplystsharschen att som
frånharMenförekomma.kanupplägg mansådanabeskriver som

förredogörelseringåendemedbidrakunnatintesidabranschens mera
affa-itillämpasvillkorför deellerkupongaffárer somformerolika av

rema.
intedeli dennaunderlagvårthäravbakgrund sägas attkanDet mot

följaSvårigheter attönskvärt.varithadedetaljeratsåvarithar som
skatteplanering ärotillåtenochtillåtenmellangränslandetiverksamhet

fårföreteelserKartläggningenfenomen.inte nyaemellertid avnyttett
utvecklingen.förutsemöjligtregel intei attoch dethand ärefterske

Bedömningenkupongskatteområdet. avgällerförhållandenSamma
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hur uppmärksammade problem bör hanteras kan därför inte sägas varaavhängig det finns tillgångatt tillav uttömmande underlagett avseende
förekommande aktieaffärer kringnu avstämningsdagen. Självfallet har

emellertid bristen på information kring kupongaffárema påverkat våra
överväganden och förslag.

Kringgående Skatteregler inom olika skatteområdenav någotär som
eller mindre ständigt diskuteras.mer Sådana beteenden i allmän-anses

het till del ha sin grund i dels skattetrycket,en dels bristande enhetlig-
het inom skattesystemet. Ju högre skattetrycket eller flerär olikheter

skattesystemet innehåller, destosom starkare sig sådanagör tendenser
gällande. Det gäller inte bara nationellt utan även den nationellanär
skattelagstiftningen jämförs med omvärldens. Skatteundandraganden

internationella transaktionergenom har således till del sin grundstor i
skillnader mellan länders interna Exempelvisrätt. skillnaderär i be-
skattningen utdelning och realisationsvinsterav i olika länder inci-ett

till handeltament med aktier i anslutning till utdelningstillfållet. På
grund olikheter mellan länders skattesystemav finns eller mindremer
givna möjligheter för investerare reducera sinaatt skattekostnader. De
varierande kupongskattesatsema enligt skatteavtalen med andra länder
är exempelett dettagör uppenbart.som

Som finns isagts skattesystemetnyss sådant och i skillnadernasom
mellan beskattningen i olika länder grogrund för Skatteundandra-en
ganden. Svårighetema forma de internaatt beskattningsreglema så att
de hindrar vissa skattskyldiga från olikaatt transaktioner kom-genom

undan eller reducera denma avsedda beskattningen betydande.är
Framför allt de kontrollerandeär åtgärderna betydelse. Upptäckts-av
risken måste påtaglig. Den sigägnarvara aktieaffärersom syftarsom
till skatteundandraganden måste beredd på samhällets motåtgär-vara
der. Det härvidär skattemyndighetemas uppgift använda tillgängligaatt
medel för beskattningenatt skall effektiv och bli rättvis.vara

De aktieaffärer aktualiserar särskild utdelningsskattsom innefattar
transaktioner mellan länder. Det finns därför anledning framhållaatt
betydelsen goda förutsättningar för internationelltav samarbete på
skattekontrollområdet. Formellt finns beträffande flera länder möjlig-
heter till kontroll i olika hänseenden. Handräckning för skattekontroll

andra ländergentemot bygger på internationella överenskommelser och
omfattar bl.a. utbyte information för skatteutredningarav och delgiv-
ning handlingar. Både internt ochav vid kontakterna med andra länders
skatteförvaltningar gäller emellertid särskilda rutiner i handräckningsä-
renden. Proceduren många gångertar lång tid och förutsättningarna för
snabba och verkningsfulla åtgärder på detär isättet praktiken begrän-
sade. Av resursskäl avstår därför inte sällan från initieraman in-att ett
ternationellt handräckningsärende. I fall gäller detvart inte ärom man
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skattebelopp.betydandefrågainte ärdetochresultatet ompåsäker
frå-isamarbetetinternationelladetattvidare sägadärför utankanMan

effektivare. Det ärskatteutredningar kan görasihandräckningga om
för det.verkarRiksskatteverketnaturligt att

elimineratillsyftar attAktieaffärer6.4.2 som
utdelningsberättigadedenförskatten

transaktionernaförGemensamtkupongaffärer.slagolikafinnsDet av
denför ut-kupongskattenminskarfallieller varteliminerardeär att

forfinnstillvägagångssättellermetoderOlikadelningsberättigade.
belysts.varianternågrahartidigaredetIdetta.

attskattebelastningen närmast seminskadedenaffärer ärvissaI
allti vä-aktieägandeändratföljd somettellerbieffekt avenensom avkast-ökaattföretagsöverlåtelser, strävanigrund ensinharsentligt

övervägandenaffärsmässiga avandraellerkapitalinvesteratpåningen
tilldrartransaktionersådanaemellertid inte somDetslag. ärliknande

diskuteras.skatteregleringenkringgåendefrågan avintresse närsig om
förhållandet attdethellerinteprincipisammanhanget äriintresseAv

utdelningstillfälle ute-införaktieinnehav ettettaktieägare avyttraren be-inteellerskattekostnad attsinminskaantingensyfte attislutande
bliskalldetför attkrävsalls. Detskattekostnad mernågonmedlastas

handlarfallsådanalskatteundandraganden.otillåtnatalaaktuellt att om
transaktionsidan gervid somöverenskommelser enavregelidet om

sidoavtalutåt,redovisas omt.ex.vadinnebörd än somdenna annanen mini-andra sätt attförekommaocksåkanDetkurs.visstillåterköp en
affärföljerregeli somrisktagande enavdeteliminera somellermera

villkor.marknadsmässigapåsker
kombinationerellertransaktioner avfrågadetsällan är omInte

dedärmellanhändermedellerflertal partermellan etttransaktioner
dåkanAvsiktenegentliga motpartendeninteinblandade vet vem

transaktionskedjantillskall kännainteaktörernaolikadebl.a. attvara dess-kanMeningennås.skatteeffektenönskadedenvilketpå sättoch
andrapåvisbaraNågraaffärsuppgörelsen.iinsynförsvåraattutom vara skall nåsskatteeffektvissaffären ängenomföra att enskäl för sättet att

regel inte.ifinns
givetvisbedömas ärskallaffärernahurbeträffandebetydelseAv

konkretiseras.syftedettahurvidareviktsärskild ärsyfte. Avparternas
all-iskattekostnaden ärminimerauteslutande är attinriktningenOm

affärsriskDenbegränsat. sominslagetmarknadsmässigadetmänhet
dvs.aktuell här,slagdet är ex-aktieaffärmed somföljernormalt aven

regle-ochvärderaskursfluktuationer,oförutseddaförriskenempelvis
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i dessa fall i förväg i sidoavtal. Överenskommelserras ingås på förhand
aktierna skallatt återköpasom det i realiteten över huvudom taget ärfråga överlåtelse. Med i bildenom en kan samtidigt finnas kompen-ensation för köparen.

dettaI sammanhang kan Svenskanoteras Fondhandlareförening-att
den 7 januari 1997 haren lämnat rekommendationer skatteetik iomfondhandeln. Föreningen har härvid detsagt att viktigär fråga fören

branschen det skattemässigaatt uppträdandet i branschen sådantär att
det kan försvaras och har uttalat bl.a. följande.

Vid värdepappersaffärer har inslag skatteplaneringsom börav
medlemsföretagen fråga sig det finns möjligheter tillom vinst
eller risk för förlust med affärema eller dessa förutsättning-om

har låsts in så effektenar att enbart blir själva skatteutfallet.
Skulle det fallet bör försiktighetsenare iakttas.vara

i
Vid bedömningen det frågaär kringgåendeav om ett skattelag-om avstiftningen detär naturligt till skatteutfalletatt se affärsuppgörel-av en

Ju knutetär tillse. mer visssom att skatteeffekt skallen nås, desto stör-
anledning finns affärenre att sätta i fråga.
Redan valet kanmotpart indikationav på vadge syfteten med enaktieaffär Det kan köpare i länder därvara utdelningsskattesatsen

enligt tillämpligt skatteavtal antingen låg ellerär där någon utdelnings-
skatt huvudöver inte skalltaget Mentas ut. transaktionerna kan också
involvera skattebefriade subjekt i Sverige eller andra subjekt i Sverige
med skatteförhållanden innebär den förlustsom att uppkommersom

aktiernär säljs tillbaka eller överlåts vidare efter utdelningenatt av-skiljts kan kvittas rörelsevinster.mot
Det kan vidare så den utländskeattvara ägaren skattebefriadär i sitt

hemland vilket självfallet kan vinstengöra i reducera skattenatt stor.
Om överlåtaren skattebefriadär stiftelseen eller institution kan det så-
ledes också finnas skäl närmareatt påpröva vilket sätt transaktionengenomförts. Detsamma kan gälla beträffande aktieaffärer i vilka för-
valtare köpare elleragerar säljare.som

En faktor betydelse iannan kringgåendefallav tidpunktenär för när
affär genomförs. Transaktioneren genomförs i omedelbarsom anslut-

ning till avstämningsdagen härvidär intresse. Också den tidsperiodav
under vilken affär, dvs. försäljningen och återköp, löper kan tyda på att
skatteeffekten spelar framträdande roll.en
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kringgåendemotverka avOlika sätt att6.4.3
utdelningsskattsärskildbetalaskyldigheten att

där-ochkartläggasvårigheter attmedförenatdetredan ärSom sagts
skattereglema.kringgåendetillsyftarverksamhet avhindramed som

uppmärksammasregeliförutsesinteallmänhet utanikanUtvecklingen
hand.efterföreteelsernya skattskyldigatill begränsatutdelningbeskattningengällerVad av

i fråga rörtransaktioner ärdeförhållandena somattkompliceras av
skatte-ytterligareförsvårarländer. Detolikaiaktörerochländerflera

problemLikartade göraffärerna.följaförutsättningar attmyndighetens
be-fråga attdetdär ärsammanhang omandraigällandeemellertidsig

Problementransaktioner.internationellaskattekonsekvensemadöma av
unika.intedärförutdelningsskatten ärsärskildadenbeträffande

kanskattereglemakringgåendemotverkaförsöka avOlika sätt att
typiskttransaktionervissaexempelvis låta somkanManövervägas.

skattekonsekvenserfåskatteundandragandeinnefatta ettkan antassett
införakanmetod att an-enEn varainblandade parterna.de annanför

vidare övervägaskanaktieaffärer. Det omvissaavseendemälningsplikt
särskildadenomfatta äventillämpningsområde börskatteflyktslagens

vinnaskanvadnaturligt prövaockså att somDet ärutdelningsskatten.
skatte-nuvarandeÄven denbehovetskattekontroll.utökad avmed en

6.4.4.avsnittsebör övervägaskupongskattelageniflyktsregeln

transaktionerförSärregler vissa

skat-särskildainförakankringgåendefall attmotverka varaEtt attsätt
avstämningsda-tillanslutningiskeraktieaffärervissaförteregler som

efterrespektiveföreåterköpsoch av-säljsaktierexempelvisOmgen. medskattsinreducerarsäljarenursprungligedenochstämningsdagen
tillhänsynskatt utansig uttänka tasattkan10 procentän manmer aktierförvärvarsubjektskattebefriadeBeträffande somöverlåtelsema.

skattutatt ta somövervägakanvidaredemöverlåtasedan manför att
medhandlarinstitutskattskyldig. Förvarit somskattebefriadedenom skulleavstämningsdagenvidinstrumentfinansiellaandraelleraktier

Enbegränsas.kunnaaffärernatillhänförligaförlusterföravdragsrätten
underinnehasaktier eneventuelltkan somavdragsrättreducerad avse

medprincipiöverensstämmerexemplennämndatid. Dekortareviss nu
Storbritannien.igällervad som isvårigheterna attbeskattningsmetoder ärangivnamedproblemEtt

träffarskekanintesåaffär. Ommedsyñetintillämpningen väga en
skatteun-tillsyñatintetransaktionerregleringen även somnämligen
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dandragande varit led iutan normala alctieañärer. Alla omsättningar
kring avstämningsdagen syftar självfallet inte till skatteundandragande.
Tvärtom bör detsägas inte finnsatt belägg för aktieaffärer-änannat att

i allt väsentligt förenligana är med skattelagstiñningen.
En reglering bygger på objektiva kriterier,som t.ex. vissatt enskatteeffekt nåtts eller aktieaffäratt har genomförtsen under vissentidsperiod, får således mindre lämplig i häranses avsedda fall. Regle-

ringen skulle sannolikt behöva kompletteras med särskilda presum-tions- eller bevisregler.
Ett alternativ införaär att presumtion för affäreren iatt anslutning

till avstämningsdagen eller lett till viss bestämdsom reduceringen avskatten har gjorts i syfte otillbörligtatt undgå skatt. Den skattskyldige
skulle då skyldig visa affärensattvara syfte och fråga inteatt varit omkringgåendeett beskattningen för fåav skattelindring.att en

Att införa bestämmelser angivet slag är viav det möjlig-som ser enhet allvarligt kansom övervägas. Konsekvenserna sådana regler ärav
emellertid svåra bedöma.att Det ocksåär så tillämpnings-att nya
problem skapas. Framför allt bör det först kunna konstateras detatt
finns behovett och skarpare reglering.av en ny Det underlag som nufinns kan inte tillräckligt för draanses den slutsatsen.att Med hänsyn
härtill enligtär vår mening utbyggd skatteregleringen inriktad enbart
på här avsedda kringgåendefall inte alternativett bör väljas i förstasom
hand.

Såvitt den skattemässiga behandlingenavser skattebefriade sub-av
jekt medverkar i kringgåendesom ett skattereglema kan tilläggasav att
Stiñelse- och föreningsskattekommitténs slutbetänkande SOU
1995:63 för närvarande bereds inom regeringskansliet.

Anmälningsskyldighet

Ett alternativ kan diskuteras i syftesom lättareatt uppmärksamma fö-
rekommande kringgåendefall och skulle kunna skapa förutsätt-som
ningar för effektivare skattekontrollen införaär att anmälningsplikten
avseende vissa transaktioner. Amnälningsplikten skulle kunna gälla för
exempelvis aktieaffärer görs mellansom ägare aktier förvaltar-ärvars
registrerade hos förvaltare, dvs.samme enbart registrerings-ettgenom
förfarande hos förvaltaren. Skyldigheten att göra anmälan till skatte-
myndigheten skulle ligga på förvaltaren. Skyldigheten för förvaltare att
göra anmälan skulle kunna omfatta även andra omsättningar i anslut-
ning till avstämningsdagen. I syfte fåatt förekomstengrepp ku-om avpongañärer och dessaarten skulle det kunnaav lämpligt låtavara att
förvaltamas anmälningsskyldighet gälla omsättningar under månaden
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skyl-sigtänkakanEventuelltavstämningsdagen. enföre efter manoch
avstämningsda-tillanslutningiaktieöverlåtelserallaanmäladighet att

lägremedskall göras ettför kupongskattavdraginnebär attsomgen
anmälningsskyldighetskett. Eninte hadeöverlåtelsen avbelopp än om

för-falldetförsanktionermed attkombinerasskulle fåangivet slag
anmälan.föreskrivenintevaltaren gör

omfattan-tillledaemellertidskulle ettordningenskisseradeDen nu
säkerhetallmedskulleöverskottsinformationenochuppgiñsflödede

frå-idärförordning kan sättassådaniEffektivitetenbetydande.bli en

ga.
därfalldefånga ett yt-justuppgiftslämnande är attmedSyftet ett

givetvis kon-börresursskälaktualiseras. Avkanskattekravterligare
härtillhänsynMed ärmöjligt.dettaså långt ärbegränsastrollinsatsema
de skatt-föreläggerSkattemyndighetenförfarandeeffektivare attdet ett

aktieaffärerdeuppgifterin medkommaförvaltareellerskyldiga att om
fallförekommande gö-ikanföreläggandenSådanaintresse.är avsom

vis-riktasdekankontrollen motmedsyftetBeroendegenerella.ras
förvaltardepå-inomomregistreringaromsättningar,vissaförvaltare,sa

någonvibakgrund härav atte.d. Mottidsperioderspecifika anserer,
generell införas.börinteanmälningsplikt

Skatteflyktslagen

nyligentillämpningsområde harochutfonnningSkattetlyktslagens
på ku-tillämplighetlagensfrågaI1996/972170.prop.övervägts om

utredningsarbete.vårttillsammanhangeti dethänvisadespongskatten
kupongskatten äromfattaskallskatteflyktsregleringenFrågan om

1978:6,Ds Bbl.a.sesammanhangi tidigaretagitsnågot uppsom
kupongs-skäl för1996/972170. Som attoch1980/81:17 prop.prop.

kupongskattenomfattasdelsskäl,tvåanförtsharutanförlämnatskatten
redankupongskattelagenifinnsdelsförhandsbeskedsinstitutet,inte av
tillhänvisatshar attVidareskatteflyktsbestämmelse.hållenallmänten

tillämpnings-dessinnanvinnasbordeSkatteflyktslagenerfarenheter av
utvidgningframhållitsharsamtidigt attutvidgades. Men avområde en

stånd setillborde kommaprinciptillämpningsområde i prop.lagens
blivit fallet.inteemellertidSå har1982/83:84.

in-statligochkommunalfrågaitillämpligSkatteflyktslagen är om
utdelnings-särskildaförmögenhetsskatt. Denstatligkomstskatt samt

ochinkomst-statligadenochinkomstskattstatlig ersätterskatten är en
hänsynMedutlandet.ihemvistharför denförmögenhetsskatten som

Skatteflyktslagenprincipiella hinder attmotnågrafinns intehärtill
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skulle kunna omfatta dennaäven skatt. skulleTvärtom det kunna anses
naturligt så fallet.om vore

Avsaknaden förhandsbeskedsinstitutett har beträffandeav andra
skatter hindra utvidgningansetts skatteflyktslagens tillämpnings-en av
omrâde. Detsamma har beträffande kupongskatten.sagts Några hinder

införa möjlighetmot att förhandsbeskedatt avseendeen särskildge
utdelningsskatt kan emellertid inte finnas. En sådan ordninganses
skulle sannolikt kunna fylla praktisk funktion. Från principiellaen ut-
gångspunkter finns således inte något skatteflyktslagengör inteattsom
skulle kunna omfatta denäven särskilda utdelningsskatten.

Om till de praktiska erfarenheterman vunnitsser skatte-som av
flyktslagen kan densägas tillämpatsatt Med nödvändighetsparsamt.
har regleringen fått vid utformning och den i allmänheten svåranses

tillämpa. Den praxisatt vuxit fram kan knappast någonsägassom ge
vägledningnärmare det gällernär bedöma det lämpligaatt i lagenatt ge

utvidgat tillämpningsområde.ett Möjligen kan lagens existenssägas att
har viss preventiv effekt i fråga transaktioneren syftar tillom som
skatteflykt.

Såväl till den särskilda utdelningsskattenom man tillser övrigasom
inkomstskatter kan transaktioner inriktade på otillbörligt undandraatt
skatt i princip bedömas skattefusk exempelvis den skattskyldi-som om

lämnat oriktiga uppgifter. Skattetillägg ellerge straff kan då aktualise-
Vissa affärsuppgörelser kan vidare bygga på skenavtalras. vidsom en

skatterättslig bedömning kan frånkärmas verkan. Det ocksåär möjligt
tillämpaatt affárstransaktioner syftegenomsyn av rätta gettsvars en

felaktig innebörd eller betecknats på oriktigt aktuellaett Desätt. rätts-
handlingamas verkliga innebörd får då den skatterättsligastyra pröv-
ningen.

Det finns således olika metoder angripa kringgåendenatt skatte-av
regler. Men först och främst gäller det få vilka fallatt grepp om av
kringgående bör motverkas. Genom utökad skattekontrollsom en som

underlag beträffandeett förekomsten kringgåendeger ocksåav ges
förutsättningar ställning tillatt på vilketta motåtgärdersätt börsom

in. Däreftersättas kan frågor ställas bl.a. det finns behovett attom av
skatteflyktslagengöra tillämplig på den särskilda utdelningsskatten.

Som vi det får det rimligt först bör kunnaser attanses sägaman att
skatteflyktslagens bestämmelser sannolikt skulle kunna hindra skatte-
undandraganden och det därför lämpligtatt är utvidga lagensatt
tillämpningsområde. Det underlag finns kan inte tillräck-som nu anses
ligt för dra den slutsatsen.att Erfarenheterna utökad skattekont-av en
roll bör därför avvaktas innan ställning till skatteflyktsreglering-tas om

bör tillämpliggöras också på den särskildaen utdelningsskatten.
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Skatteflyktsregeln6.4.4

styckettredjei 4 §denmotsvarandeskatteflyktsregelFörslag: En
utdelningsskatt.särskildlageni deninförsKupL omnya

densåledesutdelningsskatt ävensärskild ärtillSkattskyldig som
såda-undervärdepappersfondiandelelleraktiepåutdelningmottar

skulle haobehörigenutdelningsberättigadedenförhållanden, attna
för-utdelningsskattsärskildfrånbefrielsedelvishel eller omvunnit

uppmärksammats.intehållandet

bulvanregelns.k.denillämpningenT av

kupongs-tillskattskyldighetföreliggerstycket KupLtredjeEnligt 4 §
förhål-sådanaunderaktieinneharutdelningsberättigadförkatt ensom

taxeringenvidförmånberedsobehörigendärigenomlanden att annan
Bestämmelsenkupongskatt.frånbefrielsevinnerellerinkomstskatttill

påinriktaddå ävenochlydelsedelvisursprungligenhade varannanen
aktier.svenskasubjektutländska ägaförförbudet attkringgående av

bul-varitskullefråga ettsikte påemellertidden attdå omRedan tog
skatteförmån.obehörigberettvanförhâllande annan ensom

det inteanfördesårs lag1970 atttillkomstenmedsambandI av
handförstaidentillämpats,bestämmelsen attutanfall därnågotfanns

hellerintehar dettillvi kännersyñe. Såvittprohibitivthafttorde ha ett
rättspraxis.fall isådantförekommit någotdesssedan

förhål-skattemyndighetsnivå ärpåverksamhetentillOm serman
Där-tillämpats.intesåvitt käntharBestämmelsenlandet detsamma.

tillfrågorställerförvaltareochskattskyldigadetförekommer attemot
skulle kunnabestämmelsenfallvilkaibeskattningsmyndigheten om

harbestämmelsenmed dettakanMöjligtvis sägas pre-att entillämpas.
funktion.ventiv

tilloklarbetraktasbestämmelsenmåsteuppfattningvårEnligt som
fallvilkabeskrivaenkeltheltintesåledes att avlydelse. Detsin är

bestämmelsen ärmedAvsiktenträffa.tänkasden kankringgående som
skallutdelningtagitden emottidigaredock, nämnts, att ensomsom

nå-förbulvanhankupongskattelagen ageratenligtbeskattas somom
situation därsig etttänkaväl dåfårhandförstaI enmanannan.gon

för någonbulvanutdelningtagitskattesubjektsvenskt emot somen
skattesubjektetsvenskaSverige. Detskattskyldig ibegränsatärsom

inkomstskattsvensk äveneventuellförutomskyldigblidärvidskulle att
kupongskatt.erlägga

bestämmelsenutdelningsberättigad ibegreppetAnvändningen av
frånutdelningfrågatolkningssvårigheter. Ideltillupphov omenger
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avstämningsbolag får det för bestämmelsen inteatt skall bli meningslös
förutsättas lagstiftaren medatt utdelningsberättigad inte någonavsett

denän varit registreradannan aktien vidsom ägare utdelnings-som av
tillfállet, denne haftoavsett till utdelningenrätt eller inte.om

Begreppet utdelningsberättigad definieras i kupongskattelagen som
den har lyftarätt utdelning föratt delsom vid utdelningstillfállet.egen
Enligt förarbetena till lagen prop. 1970:134 f41 därmed dens. avses

på avstämningsdagen infördär i aktiebokensom eller förteckningen
andraöver utdelningsberättigade aktieägare.än Samtidigt talas det

emellertid denna ordningatt civilrättsligär karaktärom och detav att
förhållandet någon införd i aktiebokenatt är endast presumtionutgör en

det gäller skattskyldighetennär till kupongskatt.
Å sidan således med den utdelningsberättigadeena denavses ärsom

införd i aktieboken Åpå avstämningsdagen. andra sidan kan någon
inte införd i aktiebokenär skattskyldigsom till kupongskatt ochvara

således utdelningsberättigad i den mening i 4 § första stycketsom avses
KupL. Som tycks det här fråga begreppetsynes utdelnings-attvara om

iberättigad har delvis olika betydelser beroende på vilket stycke i 4 § i
KupL skall tillämpas. Det naturligtvisär intesom bra ordning.en

införingEn i aktieboken kan enligt vår mening aldrig i sig skapa va-
sig äganderätt till aktie eller tillre rätt utdelning. Meden sådantetten

blir kupongskattelagenssynsätt bulvanregel meningslös. Om medman
den utdelningsberättigade den äger till utdelningenrättenmenar som

han registreradoavsett är aktienägare ellerom inte the beneñ-som av
cial owner, kan det förhållandet hanatt även utdelningentar inteemot
medföra någon obehörig förmån för någon annan.

Även rekvisitet någon skallatt beredas förmån vid taxeringannan
till inkomstskatt eller vinna befrielse från kupongskatt kan upphovge
till tolkningsfrågor. Vad gäller dett.ex. uppmärksammas någonom att

innehar aktier och utdelningsom mottar det bulvangör försom en an-
och denna andra därförnan beskattasperson för utdelningenperson

Ett möjligt i detta fallsynsätt denär att rätte utdelningenägaren inteav
beretts någon skatteförmån eftersom han faktiskt har beskattats för ut-
delningen. Någon skattskyldighet till kupongskatt för bulvanen skulle i
så fall inte kunna aktualiseras. Detta förutsätter förståssynsätt bul-att

inte är utdelningsberättigad.attvanen anse som
Ytterligare tillämpningsproblem finns i användningen rekvisitetav

obehörigen. Svårighetema precisera vadatt kan obehö-som anses som
rigt liknar de problem det innebär tillämpa skatteflyktslagensattsom
rekvisit förfarande skallatt ett stridaom lagstiftningens syf-motanses

Vi återkommerte. till detta längre fram.
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skatteflyktsregelBehövs en

avstämningsdagen kommavissa affärerkan kringtidigare attSom sagts
fråga sken-sigdärför det kontroll visatunderkännas attt.ex. vara om

frågafinns. Enanledning tillellerrättshandlingar att somgenomsyn
kupongskattela-skatteflyktsregeln inuvarandehur denkan ställas är

genomsynsförfa-tillförhåller sigskatteeffekten,frånbortsett ettgen,
inskränktnuvarande regelnmening den attrande. I är genommeren

bestämmel-anvisas iSamtidigtbulvanförhållande.sikte påden etttar
bulvanre-uteslutastillämpningsområde och det kan intevisst attettsen

affär inte ärtillämpasskulle kunnageln även genomsyn av enom en
otillåtnaangripaTillämpningsområdena för de olikamöjlig. vägarna att

kanlika.tämligen Detemellertidskatteundandraganden kan varasynas
bulvanbestäm-behövsfråga sig detanledningdärför finnas att enom

rättstillämpningentillmöjlighetersidan devidmelse somgenomsynav
områ-gäller påvadtydliga anvisningarLagfästa ochmedger. somom

emeller-skatteundandragandentillmöjligheterdet finnsdärden anses
vil-förutsemöjligtblir det därigenomminstvärdefulla. Inte atttid vara

skattelagstiltningen.enligttillåtnatransaktionerka ärsom
öka kon-Skattemyndigheten börföreslagitsharföregåendedetI att

riktas in påKontrollarbetet börkupongskatteområdet.påtrollinsatsema
syftar till kringgå-transaktionerförekomstenkartlägga bl.a.att somav

bul-tillämpningnågonharskattereglema. Somende sagts avnyssav
skattemyndighe-aktualiserats hoskupongskattelagen inteivanregeln

har varitvarit myndighetenshärtill harhuvudskälEtt attten. resurser
Samtidigt häv-delar verksamheten.i andrabegränsade och använts av

regleringen harskattekontoret i LudvikaSärskildafråndas att en pre-
lagligheten iofta får förfrågningardefunktion.ventiv De att omuppger

de iochkupongskattensyftar till minskaförfarandenolika attattsom
träffasskulle kunnasådana förfarandenfall kunnatmånga avstyra som

skatteflyktsregelbortse frånbör inte hellerbulvanregeln. Man att enav
funktion.allmänpreventivhakan en

lämpligtvi detanfördabakgrund detden är attMot attansernuav
särskildlagendenskatteflyktsregel ifortsättningsvis haäven omnyaen

den skat-erfarenheternafall bör avvaktautdelningsskatt. I vart avman
ställningskatteförvaltningen innanpåbörjatstekontroll nyligen avsom

avskaffas.helt kanregelntilltas om

skatteflyktsregelEn ny

med dentolkningssvårighetervi diskuterat delföregående hardetI en
vilka fallklartVi har för vår del svårtbulvanregeln.nuvarande att se
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träffas regelns nuvarande och föreslårutformning därför densom attav
modifieras något.

I den lagen särskild utdelningsskatt definieras den utdel-nya om
ningsberättigade den till utdelningen.äger Begreppeträtten ärsom som

ha betydelse begreppet the beneficialavsett att har isamma som owner
skatteavtalen. Med denna definition begreppet utdelningsberättigadav

det nödvändigt ändra ordalydelsenär i den nuvarande regleringen såatt
det står klart någon den utdelningsberättigadeatt även kanatt änannan

bli skattskyldig till särskild utdelningsskatt. Bestämmelsen såledesär
tänkt i vissa fall träffa den medverkar i transaktionatt med-som en som
för skatteförmån för den utdelningsberättigade.en

Endast det förhållandet transaktionen medför skatteförmån föratt en
den utdelningsberättigade kan emellertid inte skäl för tilläm-utgöra att

Ävenskatteflyktsregel. aktieförsäljning sker helt påpa en en som
marknadsmässiga villkor kan medföra skattefönnån för säljaren.en

tillDet kan och med så huvudsyftet med försäljningen varit justattvara
undvika den särskilda utdelningsskatten. finnsDet emellertid inteatt

några skäl för motverka denna marknadsmässiga transaktio-att typ av
tillämpningEn skatteflyktsregeln bör således komma i fråganer. av

endast i de fall där den utdelningsberättigade obehörigen har beretts en
skattefönnån.

Som redan det svårt bestämma innebördenär rekvisitetsagts att av
obehörigen. Vad inte sällan utmärker skattetlyktstransalctioner ärsom

den skattskyldige företar serie rättshandlingar.att Sedda för sigen var
kan de civilrättsligt hållbara. Men de skatteför-sammantagnavara ger
måner framstår klart obehöriga. Styrande för de transaktionersom som

företagits eller det övervägande skälet för dem har vidare varitsom
skatteförmånen. De faktorer i övrigt kan påverka affäryttre kansom en
ha avtalats bort. kan betydaDet det i princip skatteeffektenatt är som

den enda effekt affärenär Medverkan utomstående, intesom ger. av
sällan med kompensation för medverkandet, utmärker också många
skatteflyktsåtgärder. bedömaAtt vad obehörig skatteförmånärsom en

självklart inte enkelt. Beträffandeär kringgående särskild utdel-av
ningsskatt skattetönnån emellertidär typiskt obe-sett atten anse som
hörig den resultatet på förhandär uppgjorda transaktioner därettom av

añärmässigaden risken avtalats bort. Vi därför rekvisitet obe-attanser
hörigen bör användas i den skatteflyktsbestämmelsen.även nya

nuvarandeDen skatteflyktsregeln tillämplig i de fall där denär även
egentligen har till utdelningen bereds förmånrätt vid taxeringensom en

Äventill statlig inkomstskatt. här uppstår tolkningssvårigheter till följd
användningen begreppet utdelningsberättigad. Bestämmelsenav av

torde dock avsedd träffa utländskt subjekt biståratt även ettvara som
någon obegränsat skattskyldig iär Sverige med undvika in-attsom
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skatteflyktslagenfall till-komstbeskattning. dessa emellertidI är även
de fallutdelningsberättigade. där kringgåen-lämplig svenska Ipå den

svenska påföras skattetillägg.skattesubjektetdet upptäckts kan det även
med hänsyn principiellt tveksamtoch till detbakgrund häravMot äratt

skattesubjekts reglering isvenska skatteflyktmotverkaatt genom enen
denbegränsat skattskyldiga vibeskattninglag attanseravsom avser

betalabör fall där skyldighetenskatteflyktsregeln endast attavsenya
utdelningsskatt kringgås.särskild

skattesubjekt bistår någonsak fall där svenskadeEn är somannan
skyldig-särskild utdelningsskatt kringgå dennaskyldig betalaär attatt

kupongaffär gårregleringen kunna tillämpas.fallen bör Enhet. deI
aktiersvenskt skattesubjekt tillfälligt köperofta till på så sätt att ett av

tillbaka dem eñer utdel-skattskyldig för sedan säljabegränsat atten
ningstillfállet.

för-skatteflyktsregeln innebäraSammanfattningsvis bör den attnya
utdelningutdelningsberättigade skall denden även mottarutom som

obehörigenutdelningsberättigadeförhållanden densådanaunder att
särskild utdelningsskatteller delvis befrielse frånvunnit helskulle ha

skattskyldig till särskilduppmärksammatsförhållandet inte varaom
utdelningsskatt.

såväl denskatteundandragande blir det således frågafallI attomav
skyldiga betala skattutdelningsberättigade dennes bulvan blir attsom

motverkadubbla skattskyldighet avseddför utdelningen. Denna är att
ibulvanförhållanden det talats det före-sådanauppkomsten som omav

gående.
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Utländska diplomater7 m.m.

Utredningsuppdraget1

andra frågorvi oförhindradframgårdirektiven ävenAv är att taatt upp
följandelämnasbetänkandet. direktivenbehandlats i Ihittillsdeän som

sådana frågor.exempel på

skallutländskförskattskyldighetgäller bl.a. frågan statDet om
egentligautanför sinfall dåinskränkas till stats-staten agerar

slopandeockså anledningfinnsfunktion. Det överväga ettatt
diplomater.kupongskattebefrielsen för utländskaav

Utländska diplomater7.2

Inledning7.2.1

främmandetillhörpersonalbeskattningenutgångspunkt vidEn somav
immunitetdeni landetlönade konsulat härbeskickningar ellermakts är
Wienkon-årsåtnjuter enligt och 1963privilegier de 1961deoch som
Reglernaförbindelser.respektive konsuläradiplomatiskaventioner om

införli-beskattningsfrågor, harbl.a.konventioner,dessai tar uppsom
privilegierimmunitet ochlagen 1976:661svenski rättvats omgenom

hindergällerkonventionsreglemalagenfall. deni vissa I utanattanges
författningar.i andrabestämmelserav

fö-diplomatiskaskallWienkonventionartikel i 1961 årsEnligt 34
ochskatterkommunalafrån alla statliga ochbefriadereträdare vara

skattebefrielseeller egendom.sig de Dennapålagor, avser personvare
befri-frånundantagitsflertal skatter haremellertid inte total utan ettär

andra på-ochundantagits finns bl.a. skatterskatterBland deelse. som
mottagandefrån källa i deninkomsterprivatalagor staten samten
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förmögenhetsskatt på investeringar i affärsföretag i den mottagande
staten.

Konventionens bestämmelser skattebefrielse och undantag frånom
skattebefrielse gäller inte endast den diplomatiske företrädaren iutan
vissa fall medlemmar hans familj, familjensäven privata tjänare ochav
viss beskickningspersonal.

På enligt artikel isätt är, 49 1963 års Wienkonvention, kon-samma
suler, konsulattjänstemän och de familjemedlemmar tillhör derassom

Ävenhushåll skattebefriade. beträffande dessa har undantag från skat-
tebefiielsen gjorts för bl.a. skatter och andra pålagor på privata in-
komster, inbegripet realisationsvinster, från källa i den mottagande

och förmögenhetsskatt på investeringarstaten i aflärsföretag i den
mottagande staten.

Enligt de svenska skattereglema viss personal på främmandeär
makters beskickningar och lönade konsulat här i landet endast begrän-

skattskyldiga i Sverige. I 18 § 1 SILsat som 70 §motsvarasmom. av
1 KL följande.mom. anges

En har tillhört främmande makts beskickning ellerperson, som
lönade konsulat här i riket eller beskickningens eller konsula-

betjäning, inte har varittets svensk medborgare ochsom som
inte bosatt här i riket han kom tillhöra beskickningennär attvar
eller konsulatet eller beskickningens eller konsulatets betjäning

i beskattningshänseende inte ha varit bosatt här i riket. Enanses
sådan åtnjuter, förutom den inskränkning i skattskyldig-person
heten följer vad frikallelse från skattskyl-sagts,som av som nu
dighet för inkomst utdelning på andelar i svenska eko-genom
nomiska föreningar. Skatt skall fråga,ärav person, varom nu

i den kommun härutgöras i riket där han under beskatt-
ningsåret först haft sitt egentliga bo och hemvist eller, utan att
sådant fall förelegat, stadigvarande vistats.

Vad gäller också sådan make, barnsagtsovan persons un-
der 18 år och enskilda tjänare de har bott hos honom ochom
inte har varit svenska medborgare.

i bestämmelsenDe uppräknade således i beskatt-personerna anses
ningshänseende inte bosatta här i Sverige, de har sittoavsettvara om
egentliga bo och hemvist eller stadigvarande vistas här i landet. Inne-
börden detta de i alltär väsentligt skall beskattasatt andra be-av som

skattskyldiga.gränsat
Vilka inkomster skulle beskattas i Sverige reglerades tidigaresom

uppräkningar i kommunalskattelagen och lagen statlig in-genom om
komstskatt. Numera finns i stället flertalet bestämmelser härom i lagen
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inkomstskatt för Denna särskilda in-särskild utomlands bosatta.om
inkomsterkällskatt olika tjänst.komstskatt träffarochtas ut en avsom
kapital deBeträffande näringsverksamhet eller varierarinkomster av

det gällerkostnader påskattskyldigas helt sätt än närett annat
källskatt bedömts mindre lämp-tjänsteinkomster och har därfören som

nuvarande därför de intei de fallen. det beskattaslig I ärsystemet som
i kommunalskattelagen ocheller hemmahörande Sverige enligtbosatta

näringsverksamhetinkomstskatt för bl.a. inkomsterlagen statlig avom
realisationsvinsterdriñsställe och vissa 6 § 1hänför sig till fastsom

igäller således för de 18och 53 § KL. Detta §SIL l ävenmom.mom.
uppräknadel SIL personernamom.

i stället bestäm-tjänsteinkomster gäller,frågaI sagts,somom nyss
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. demelserna i lagen Förom

innebär detta de enligträknas i 18 § SILl attmom.personer som upp
bl.a. viss avlöning denviss omfattning skattskyldiga förden lagen i är

beskickningenoch konsuler uppbär fråndiplomaterlön etc. re-som
pension, arbets-dock inte skattepliktig, svenskkonsulatetspektive är

A-kassa. uttömmande uppräk-skadeersättning och I § SINK5 ges en
skattepliktiga enligt lagen.vilka inkomsterning ärsomav

uppräknade skall således normalti SIL18 § 1De mom. personerna
andra begränsat skattskyldiga.beskattas Enpå väsent-sättsamma som

emellertid de uttrycklig bestämmelse i 4 §lig skillnad är att genom en
betala ku-har undantagits från skyldighetenfjärde stycket KupL att

pongskatt.

andra länderRegleringen någrai

utdelning tillundersökta länderna varierar beskattningendeI oss avav
och Ned-diplomater och konsuler. Danmark, Luxemburgutländska I

forerländerna beskattas dessa utdelning på sättsamma sompersoner
Finland ochbosatta i det aktuella landet.andra inte Iärsompersoner

harde däremot skattebefriade för utdelning. NorgeStorbritannien är
m.fl. Såvitt gäller ak-bestämmelser för utländska diplomatersärskilda

utländska diplomatematieutdelning innebär dessa bestämmelser deatt
med-bosatta i norska gottgörelsesystemetbeskattas såsom Norge. Det

för landetbeskattning aktieutdelning normalt inte sker iför någonatt av
inte heller för utländska diplomaterbosatta och således etc.
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överväganden7.2.2 och förslag

Förslag: Den nuvarande kupongskattebefrielsen för utländska dip-
lomater m.fl. slopas. iDe 18 § 1 SIL uppräknademom. personer
skall således skyldiga betala särskild utdelningsskatt.attvara

svenskaDe bestämmelserna beskattning tillhörom av personer som en
främmande makts beskickning eller lönade konsulat härrör i stor ut-
sträckning från tiden före tillkomsten och1961 1963 års Wienkon-av
ventioner. Redan år infördes1928 bestämmelser i kommunalskattela-

och förordningen 1928:373 statlig inkomst- förmögen-ochgen om
hetsskatt med innebörden de nämnda inte be-att attnu personerna var
trakta bosatta här i landet och de således endast inskränktattsom var
skattskyldiga här. bestämmelserDessa hade i sin sin utgångspunkt itur
lagstiftning från 1880-talet.

svenska skattereglemaDe innebär i flera avseenden vid-en mera
sträckt skattebefrielse följerän 1961 och 1963 års Wienkon-som av
ventioner. harDet i skilda sammanhang gjorts gällande översynatt en

berörda interna skatteregler bör komma till stånd jfrav prop.
1984/85:55 8. Några förändringarstörre skattskyldigheten förs. av
diplomater och konsuler har emellertid inte skett sedan åretc. 1928.
Vid införandet den särskilda inkomstskatten för utomlands bosattaav
gjordes inte heller några särskilda överväganden beträffande dessa per-

jfr 1990/91 :54 och 1990:9l:107.soner prop. prop.
detNär gäller beskattningen utdelning infördes redan år i1928av

den ovarmämnda förordningen statlig inkomst- och förmögenhets-om
skatt undantag med innebörden utländska diplomaterett och konsu-att
ler skulle befriade från skatt på utdelningetc. på bl.a. aktier ivara
svenska aktiebolag och andelar i svenska ekonomiska föreningar. Som
skäl för detta sådana i interegel beskattades förattangavs personer
utdelning på aktier och likartade värdepapper i den där destat var ac-
krediterade.

reglernaNär beskattning utdelning till inskränkt skattskyldigaom av
fördes till kupongskattelagenöver gjordes ursprungligen inte något
motsvarande undantag beträffande diplomater och konsuler. Kupongs-
kattelagen kompletterades dock år 1947 med den nuvarande reglering-

i femte4 § stycket KupL, enligt vilken dessa undantas frånen personer
skattskyldighet enligt lagen.

De uppgifter vi fått från andra länder inte vid handen det fort-attger
farande internationell kutymär i källstaten undanta personal vidatt
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konsulat från beskattningbeskickning eller lönadefrämmande makts
följer inteskattebefrielse hellerutdelning. Någon sådanför mottagen av

föreliggeruppfattningvårWienkonventioner. Enligtoch 1963 års1961
räknasdenågra skäl för låtainte heller i övrigtdet att som upppersoner

svenska aktierutdelning påskattebefriade förSILi 18 § 1 varamom.
heltinkomstervärdepappersfonder. Dessaandelar i svenska äroch

undantaget inuvarande 4föreslår vi dethärtillMed hänsynprivata. att
slopas.stycket KupL§ femte

Främmande7.3 stater

Inledning7.3.1

följande.andra styckena SILförsta och16 § 2I angesmom.

association,i lagjuridisk dennautländskMed person avses
hemmahörandei den där denlagstiftningenenligt ärstatsom

och föra talanskyldigheterikläda sigrättigheter,förvärvakan
vilkens för-ochandra myndigheterdomstolar ochinför över

förfoga.fritt kanenskilda delägarna intedemögenhetsmassa
utländsk juridisklagbolag i dennautländsktMed per-avses

föremål för be-hemmahörandedär deni den ärärstatson som
under-aktiebolagden svenskalikartadskattning ärär somsom

kastade.

följande.fjärde styckebestämmelsensI anges

stadgas,uttryckligenlikställs, därutländskt bolagMed annat
efterdödsboliksomutländsk menighetfrämmande stat samt

stadigvarandeellerfrånfälle inte bosattvid sitt varsomperson,
här i riket.vistades

statlig in-tillämpning lagenskall alltså vidFrämmande stater omav
endast be-bolagutländska bolag. Sådanabehandlas ärkomstskatt som

svensk inkomst-betalaSkyldighetenskattskyldiga i Sverige. attgränsat
näringsverksam-begränsad till inkomstförsta handdärvid iskatt är av

i landet 6 § 1häreller fast driftställetill fastighethänför sighet som
SIL.mom.

beskattning enligterhållen utdelning tillskyldighetNågon att ta upp
det iföreligger således inte. Fråganinkomstskattstatlig ärlagen omom

utdelningen.betala kupongskatt påskyldighetstället finns atten
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Enligt första§ stycket4 utdelningsberättigadKupL bl.a. utländskär
juridisk skattskyldig. Vem juridiskutländskär attperson som anse som

får utifrån deavgöras nämnda bestämmelserna i 16 § 2person nyss
SIL.mom.

Lydelsen första4 § stycket KupL ändrades i aktuell del iav nu sam-
band med begreppen utländsk juridisk ochatt utländskt bolagperson
defmierades i 16 § 2 SIL SFS 1989:1040 och SFS 1989:1041.mom.

begreppDessa hade tidigare inte varit definierade i den svenska skat-
telagstiftningen. Före ändringen hade 4 § första stycket KupL följande
lydelse.

skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad, denneom
/.../ utländskt bolagär eller juridisk enligt 16 § 2person, som

lagen 1947:576 statlig inkomstskatt skall likställasmom. om
med utländskt bolag /.../

Enligt den dåvarande lydelsen 16 § 2 SIL skulle med ut-av mom.
ländskt bolag likställas bl.a. främmande Detsamma gällerstat. även
enligt den nuvarande lydelsen bestämmelsen.av

Så i lagrådsremissen beträffandesent beskrivna ändringar isom nu
kupongskattelagen prop. 1989/90:47 bil. 5 användes begreppet
utländskt bolag eller utländsk juridisk person i lagens 4 Lag-annan
rådet ändrade dock motivering lydelsen till detutan nuvarande
utländsk juridisk person.

främmandeEn kan enligt vår uppfattning inte betraktasstat som en
utländsk juridisk förhållandetDet främmande enligtatt staterperson.
lagen statlig inkomstskatt likställda med utländskaär bolag medförom
inte de utländskaär juridiskaatt att i skatterättsliganse som personer
mening. Den förändring lydelsen 4 § KupL gjordes Lag-av av som
rådets inrådan har därför medfört främmande inte träffasatt stater av
kupongskattelagens bestämmelser. De alltså skattebefriade för utdel-är
ning erhållits på aktie i svenskt aktiebolag eller andel i svensksom vär-
depappersfond. Denna förändring har knappast varit avsedd.

Regleringen några andra länderi

deI undersökta länderna varierar beskattningen utdelningav oss av
andra Luxemburgtas ochemot drar källskattstater. Norge försom av

andra dessa inomstater eller utanför sinoavsett egentligaom agerar
statsfunktion. I Danmark och Finland andra däremotär skattebe-stater
friade för utdelning. England beskattar andra endast dessastater om

utanför sin egentliga statsfunktion. I Nederländerna har skatte-agerar
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ländersandra insti-möjlighet beträffande statligamyndigheten bl.a.att
källskatten utdel-hel eller delvis påtutioner nedsättningföreskriva av

detta i skatteavtal åtagitför den andraning. Förutsättningen är statenatt
in-nedsättning motsvarande nederländskaförsig meddelaatt samma

för sådanslutligen, beskattar främmandestitutioner. inteUSA, stater
led i utövandettill investeringarhänför sigutdelning utgör ettsomsom

omfattasfinans- eller penningpolitik.främmande lden övrigtstatensav
källskatten utdelning.främmande påäven stater av

överväganden och förslag7.3.2

skattebefriade förFrämmande skall inteBedömning: ut-stater vara
värdepappersfonder.svenska aktier och andelar i svenskadelning på

i ställetskattebefrielse befogad bör dettasådande fallI ansesen
andraskatteavtal med denregleras i staten.

föreliggertidigare utreda detskall vi,direktivenEnligt nämnts, omsom
inskränka skattskyldigheten för främmandeförförutsättningar stateratt

fö-utanför sin egentliga statsfunktion. detdå Itill de fall staten agerar
ifrågasatt främmande huvudregående har vi dock över tagetstaterom

till kupongskatt.skattskyldigaär
utdelningsskatt innebär allatill lag särskildVårt förslag atten ny om

skattskyldiga enligt inkomstskattela-begränsatde är att anse somsom
särskildbli skyldiga betalavissa undantag kommermed att att ut-gen

betydelse densåledes i fortsättningendelningsskatt. saknarDet ut-om
utländsk juridisk eller inte.delningsberättigade Detär sompersonen

ifrågavarandei stället för det första detskattskyldigheten äravgör om
detta be-till utdelningen och för det andrasubjektet äräger rätten om

skattskyldigt i Sverige.gränsat
det inteinhämtat från länder framgårde uppgifter vi andraAv att

skallutländskainternationell beträffande hurfinns någon statersamsyn
fall helt skatte-för utdelning. några andrabeskattas I är statermottagen

finnsutdelning.befriade och i andra de skattskyldiga för all Detär en-
denna be-skäl för Sverige skall avståuppfattning inte någraligt vår att

skattelagstiñ-införa undantag i den internaskattningsrätt attgenom
skatteavtal. Vibör i stället lämpligen regleras iningen. frågaDenna
skattskyldighetinskränkning i andraföreslår därför inte någon staters

till särskild utdelningsskatt.
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Royaltybetalningar till utlandet8

Utredningsuppdraget8.1

direktiven vi skall föreslå regler för källskatt påI att att ta utanges
royaltybetalningar till utlandet. Därvid anförs bl.a. följande.

mottagande royaltybetalningar från SverigeEtt av anses nor-
malt konstituera skattepliktig näringsverksamhet här i landet.

departementspromemorian Beskattning royalty frånI av
Sverige föreslogs definitiv källskatt på royal-Ds 1988:62 en
tyutbetalningar till utlandet inom för kupongskattereg-ramen

önskemåletlerna. helhetslösning för moderniseringenom en
ändringarna i övrigtoch i reglerna har försenat denna utvidg-

kupongskatten. kupongskattenning moderniseringEnav av
underlätta inarbetning källskattbör reglerna påen av om

royalty i den lagen. inarbetning skall utredas med det ti-Denna
promemorieförslagetdigare utgångspunkt.som

Enligt direktiven det således inte fråga vi skall hu-är övervägaattom
ruvida källskatt på royaltybetalningar bör införas eller inte. Uppdra-en

stället lämpligti på arbeta in de i 1988:62Dsär sättget att
fortsättningsvis kallad promemorian föreslagna reglerna källskattom
på royalty i den modemiserade kupongskattelagen. Vi har ändå funnit
skäl diskutera del de problem förenade med införaäratt atten av som

källskatt på royalty och har därvid tagit fasta på några deävenen av
lämnades isynpunkter de remissvar och andra yttranden in-som som

med anledningkom promemorian. Utgångspunkten för vår diskus-av
likväl källskattsion på royalty skall föreslås och reglernaär att atten

utformas medskall utgångspunkt i förslagen i promemorian.
Under arbetets gång har vi haft kontakter med och inhämtat syn-

från lndustriförbundet,punkter bl.a. Svenska Förläggareföreningen och
STIM.

7-191059
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Nuvarande8.2 ordning

Royaltybe8.2. l greppet

finnasvårt någon entydig definition begreppetDet royalty.är att av
intern skatterättslig definitionNågon begreppet finns inte. punktI 1av

anvisningarna till § emellertid följande.21 KL angesav

Näringsverksamhet föreligga skattskyldig erhålleranses om en
ersättning i form royalty eller periodiskt utgående avgift förav
utnyttjande materiella eller immateriella tillgångar, såvidaav
inte royaltyn eller avgiften beskaffenhet böra hänförasär attav
till intäkt tjänst.av

tillgångar kan bestå bådeMateriella fast och lös egendom medanav
tillgångar endastimmateriella kan lös egendom. immateriellaSomvara

upphovsrätt,tillgångar räknas bl.a. varumärke, firma ochmönster, pa-
tent.

ersättning skall betraktas fordras i principFör royaltyatt atten som
med varierande belopp,den utgår producerad enhet eller i för-t.ex. per

RÅhållande till verksamhets omsättning jfr ref.1958 48. Etten en-
gångsbelopp betalas i förskott kan inte royalty eftersomutgörautsom
ersättningens totala belopp inte får känt förhand.på utesluterDettavara

i efterhanddock inte reglerad royalty engångsbe-utgörsatt etten av
förskottsbetalningar ilopp. Om går avräkning i efterhand bestämdmot

RÅrörlig licensavgift har ersättningen royalty ref.1947utgöraansetts
omständigheten det i34. royaltyavtalDen stipuleras fasta minimi-att

eller maximibelopp påverkar inte ersättningens karaktär royalty.av
ersättningar inte royalty likställs med royaltyFasta utgöraanses men

de utgår periodvis se 1981/82:10 59ävenom prop. s.
Sammanfattningsvis således i skatterättslig mening royalty ut-anses

periodiskt utgående ersättning nyttjaren rättighetgöra en som av en
betalar till den upplåter rättigheten och storlek varierar medsom vars
hänsyn till nyttjandegraden.

princip hänförligRoyalty i till den förvärvskälla från vilkenanses
royalty skallden utgått. hänförlig till näringsverksamhetFör att anses

således bl.a. verksamhetenkrävs yrkesmässigt bedriven. Royaltyäratt
tillfälligt bedriven vetenskaplig, litterär, konstnärlig ellersom avser

RÅdärmed jämförlig verksamhet hänförs i stället till inkomst tjänstav
ref. och 1981/82:1977 27 10 S6.prop. s.

Bestämmelsen i punkt anvisningarna till1 upplå-21 § KLav avser
telse och inte överlåtelse rättighet. Gränsdragningsproblem kanav en
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därför vid finansiell leasinguppkomma exempelvis och avbetal-
ningsköp.

Från skattepliktig royalty för till dennamedges avdrag hänförliga
kostnader.

Royaltybetalningar8.2.2 till utlandet

Skattskyldighet

inte bosatta eller hemmahörande i SverigePersoner är är ärsom som
tidigare skyldiga betala svensk inkomstskatt förendast såda-nämnts att

inkomster uppräknade i 53 § och1 KL 6 § 1ärsomna mom. mom.
alltså endast begränsatSIL. De skattskyldiga i Sverige. be-Dennaär

gränsade skattskyldighet inträder bland beträffande inkomstannat av
näringsverksamhet hänför sig till fastighet eller fast driftställe isom
Sverige.

Utländska royalty har regel inte något fast driñ-mottagare av som
ställe i Sverige. punkt femte stycketI 3 anvisningarna till 53 § KL,av

hänvisastill vilken i 6 § andra1 stycket finns emellertidSIL,mom. en
definitionsärskild innebär den mottagit royaltyn ändå skallattsom som

fast driftställeha här. Bestämmelsen lyder.ettanses

Ersättning i form royalty eller periodvis utgående avgift förav
utnyttjande materiella eller immateriella tillgångar skallav an-

intäkt näringsverksamhet bedrivits frånhär fastses som av som
driftställe, ersättningen skall hänföras till intäkt närings-om av
verksamhet och den härrör från riket från fasthär i drift-om en
ställe bedriven näringsverksamhet.

Sverige beskattar således royalty eller periodvis avgifterutgående som
utnyttja materiella eller immateriella tillgångar hos be-rätten attavser

skattskyldiga under förutsättninggränsat att
ersättningen skall hänföras till inkomst näringsverksamhet, ochav

härrörersättning från näringsverksamhet bedrivits från etten som
fast driñställe i Sverige.

Bakgrunden till ordningdenna den utländske harär att mottagaren
och vispå delaktig i den svenska näringsverksamhetensättansetts vara

jfr 1928:213 261. s.k. delaktighetstanke utförligtDenna harprop. s.
behandlats och kritiserats Bertil Wiman i Beskattninguppsatsenav av
royalties till utlandet Studier i Skatterätt tillägnade Nils Mattssonm m

femtioårsdagen,på Enligt206 vår uppfattning kan delaktighets-s.
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tanken skattskyldighet för begränsatinte motivera skattskyldigaatt en
därförroyalty upprätthålls kommer inteoch denmottagare att ytter-av

ligare behandlas i detta betänkande.
Även iför utlandet medges avdrag från skattepliktigmottagare

hänförligaroyalty för till denna kostnader uppkommit i såväl Sve-som
rige utlandet. Avdrag medges inte endast for direkta kostnadersom

administrationskostna-for den del allmännaävenutan mottagarensav
RÅRÅder kan belöpa royaltyn jfr ref. och1940 45som anses

Fi1944 1125-1126.

kontrolluppgifierSjälvdeklaration och

begränsat skattskyldiga i Sverige och skatt-Personer är ärsom som
skyldiga för royalty de uppburit härifrån skyldiga lämnaär attsom
självdeklaration bruttointäkten överstiger Skyldigheten100 kr. attom

självdeklaration gäller inkomsten frånlämna undantagenäven ärom
bestämmelserbeskattning på grund i skatteavtal kap. och 82 4av

LSK.
skallEnligt kap. 19 § LSK den betalat royalty eller liknade3 utsom

lämna kontrolluppgift.ersättning Bestämmelsen lyder i sin helhet.

Kontrolluppgiñ royalty eller liknade avgift skall lämnasom av
den betalt royalty eller periodiskt avgiftutgående förutsom
rättighet goodwillnatur, exempelvis varumärke, ñrmanamnav
och dylikt, eller för utnyttja och dylikt.att mönsterpatent,

Kontrolluppgiften skall lämnas för den till vilken royaltyn
avgifteneller betalats Kontrolluppgiften skall utbetaltut. ta upp

belopp och avdragen preliminär A-skatt.

Kontrolluppgiñer lämnas definition taxering. Såvitttill ledning förper
gäller royaltybetalningar till utländska innebär såledessubjekt detta att
kontrolluppgift skall lämnas endast skall förmottagarna taxerasom
ersättningen i Sverige. kan därvid diskuteras någon kontrol-Det om
luppgiñ skall lämnas i de fall undantagits fråndär royaltyn helt be-
skattning i Sverige till följd bestämmelser skatteavtal. prakti-i Iettav
ken tycks dock bestämmelsen ha tolkats kontrolluppgiftså någonatt
inte behöver lämnas i dessa fall.

bör anmärkas kontrolluppgiftsskyldigheten kap.enligt 3 19 §Det att
inte omfattar alla utbetald SåledesLSK skattepliktig royalty.typer av

omfattas inte ersättningar för nyttjande och intemateriella tillgångarav
heller, enligt ordalydelsen, ersättningar för nyttjande upphovsrätter.av
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uppgiftsskyldighet royaltybetalningar frånEn utvidgad förgäller
fåmansföretag. kap. 21 följande.bl.a. 2 §I LSK anges

fåmansföretag, enligtföretag, 3 § 12Om ett ett a mom.som
statlig inkomstskatt skalltredje stycket lagen 1947:576 om

fåmansföretag, i fåmansägt han-behandlas delägare ettsom en
näringsidkare fysisk gjortdelsbolag eller ären som person av-

följande slagdrag vid inkomstbeskattningen för något av er-av
skallsättningar vilka har tillgodoförts i utlandet, imottagare

självdeklarationen lämnas uppgift ersättningamas sam-om
för varje land. Skyldigheten gäller ersättning-manlagda belopp

ar som avser
intesådan därför betalningutgårränta, attutom er-som

i tid,lagts rätt
ellerroyalty eller ersättning för upphovsrätt någonannan

rättighet varumärke,liknande såsom tillrätt patent,arman
litterärt och konstnärligt verk.mönster samt

träffar således fler kap.Bestämmelsen royaltyersättningar 3äntyper av
Ersättning för utnyttjande materiella rättigheter omfattas19 § LSK. av

emellertid inte.
långtgående kontrolluppgiftsskyldighet kan slutligen före-En mer

skrivas enligt kap. första stycket bestämmelsen lyder.3 63 § LSK. Den

bosatt i företagSverige ellerHar ärär ettperson som somen
verksamt här till i utlandet gottgjort belopp eller förmånnågon

kontrolluppgiñskulle ha föranlett skyldighet lämnaatt omsom
utgivits till i Sverige, skall denden mottagare utgetten som

förmånen Riksskat-beloppet eller på och i den omfattningsätt
ledning vid be-teverket föreskriver lämna kontrolluppgiñ till

eller förmånens beskattning utomlands.loppets

Med stöd denna bestämmelse har Riksskatteverket i RSF S 1992:4,av
föreskrivit kontrolluppgift beträffande royaltyförsta stycket,l § att

för i de nordiska Nederländer-skall lämnas länderna, Japan,mottagare
Zeeland Storbritarmien Nordirland. Enligt andraochNya samtna,

bestämmelse gäller uppgiftsskyldigheten endast så-stycket omsamma
skyldighet inte redan följer lagen självdeklaration och kon-dan av om

trolluppgifter.
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Taxering

begränsatEn skattskyldig royalty för kommunalmottagare taxerasav
inkomstskatt i det för landet distriktet GD. gällerDettagemensamma
dock endast royaltymottagaren inte varit bosatt eller stadigvarandeom
vistats i Sverige under någon del beskattningsåret. fall skerI annatav
beskattning i hemortskommunen 56 § KL. kommunala skattesat-Den

i förGD närvarande enligt25 lagen 1972:78 skattär procentsen om
för kommunalt ändamål. Beträffande den statliga inkomst-gemensamt
skatten gäller skatteskalor for obegränsat skattskyldiga. Desamma som

skattskyldiga enligt lagen statlig inkomstskatt och sak-ärsom om som
hemortskommun i Sverige skall i Stockholm 14 § 1taxerasnar mom.

SIL.
Beslut taxering begränsat skattskyldiga fattasärom av personer som

normalt Skattemyndigheten i Stockholm kap.2 § och kap.2 TL 2 1av
och 2 SBL.

Skatteavtal8.2.3

SverigeDen enligt den interna skattelagstiftningen har be-rätt attsom
skatta royalty betalas till begränsat skattskyldigaärsom personer som
begränsas normalt helt eller delvis på grund bestämmelser i skatte-av
avtal. flestaDe skatteavtal Sverige ingått bygger på OECD:ssom mo-
dellavtal. Till skillnad vad gäller i den interna skattelagstift-mot som

finnsningen det i detta avtal och således i de flesta skatteavtalen en
definition begreppet royalty. Modellavtalets artikel har således i12av
den översättning används i Riksskatteverkets Handledning för in-som
ternationell beskattning, 1998 följande innebörd.

Royalty, härrör från avtalsslutande och vilkensstatsom en
verklige innehavare har hemvist i den andra beskattasstaten,
endast i denna andra stat.

Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags
betalning såsom ersättning för nyttjandet ellertas emotsom av
för nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt ellerrätten att
vetenskapligt verk häri inbegripet biograffilm, patent, varu-
märke, eller modell, ritning, hemligt eller hem-mönster recept
lig tillverkningsmetod eller för upplysning erfarenhetsrönom

industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.av
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Bestämmelserna inte,i tillämpas den har3. punkt 1 om som
royaltyntill har hemvist avtalsslutande bedri-i ochrätt staten

i denrörelse andra avtalsslutande från vilken royal-staten,ver
från därhärrör, beläget fast driftställe eller själv-utövartyn

ständig yrkesverksamhet i denna andra från där belägenstat
stadigvarande anordning, den rättighet eller egendom isamt
fråga vilken royaltyn betalas verkligt samband med detägerom
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. sådantI
fall tillämpas bestämmelserna i artikelartikel respektive7 14.

grund särskilda förbindelser mellan utbetalaren och4. Då på av
den har till royaltyn ocheller mellan dem bådarättsom annan

royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rät-person
upplysningtighet eller den för vilken royaltyn betalas, översti-

det belopp skulle ha avtalats mellan utbetalaren ochger som
har till royaltyn förbindelser inte före-den sådanarättsom om

tillämpas bestämmelserna artikel endastlegat, i denna på sist-
belopp. fall beloppnämnda sådant beskattas överskjutandeI

enligt lagstiftningen i vardera iaktta-avtalsslutande medstaten
övriga bestämmelsergande i detta avtal.av

Artikel omfattar sådan royalty betalas från avtalsslutande12 som en
hemvist itill med avtalsslutande Innebör-stat stat.enen person annan

royaltynden artikeln endast får beskattas i hem-är att mottagarensav
viststat. framgår punkt i artikel emellertidSom 3 artikeln inte12 ärav

hänförligtillämplig royaltyn till rörelse bedriverär mottagarenom som
ifrån fast driftställe källstaten.ett

källstaten skall tillämpa den i avtalet föreskrivnaFör att exemptre-
geln fordras betalningsmottagaren verkligen den äger rättenäratt som
till royaltyn the beneficial owner.

förtjänar anmärkas i modellavtalettidigare versionerDet att att av
omfattades leasingavgifter royaltydefmitionen. Sedan 1992 årsäven av
version avtalet har dock uthyrning industriella tillgångar uteslutitsav av

definitionen.ur

Allmänt ersättning för utnyttjande8.2.4 om av

tillgångarmateriella leasingavgifter

definitionDen näringsverksamhet i punkt femte stycket3av som ges
anvisningarna till medför leasingavgiñer här-53 § KL ävenattav som
från verksamhet bedrivits från fast driftställe i landethärrör en som
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skall beskattas här leasegivarenoavsett själv bedrivit verksamhetenom
eller inte. Leasegivaren kommer alltså i dessa fall beskattas för lea-att
singavgiften med avdrag för de kostnader hänför sig till denna.som

I enlighet med den nuvarande utformningen artikel i12 OECD:sav
modellavtal avstår Sverige i skatteavtal oña från skatt på lea-att ta ut
singavgifter. I de modernare skatteavtal utformadeär i enlighetsom
med modellavtalet leasingavgifterär således inte klassificerade som
royalty. Därmed kan beskattning i Sverige enligt avtalen endast ske om
leasegivaren själv har fast driftställe här.ett Uppbuma leasingavgiñer
hänförs i dessa fall i regel till inkomst rörelse artikel i7 modellav-av
talet. Vid tillämpningen Sveriges äldre skatteavtal beskattas dockav
alltjämt leasingavgifter ofta royalty.som

8.3 Regleringen i några andra länder

Av de länder vi undersökt det endastär Norge och Nederländerna som
inte beskattar royalty betalas till Övrigai utlandet.mottagaresom län-
der, dvs. Danmark, Finland, Luxemburg, Storbritannien och USA har
däremot källskatt på dessa betalningar.en

Danmark

Den danska källskatten på royalty royaltyskat utgår efter skattesatsen
30 bruttoutbetalningen.procentom Som royaltyav varje slagsanses

betalning ersättning för rätten nyttjaav att varumärke,patent, mönster
eller modell, ritning, hemligt eller hemlig tillverkningsmetodrecept
eller för upplysningar erfarenhetsrön industriell, kommersiellom av
eller vetenskaplig natur.

Som överensstämmer den danska royaltydefinitionensynes i huvud-
sak med den i OECD:s modellavtal. Leasingavgifter således inte in-är
kluderade. En avgörande skillnad dockär ersättningatt som avser upp-
hovsrätter inte träffas definitionen och således inte heller beskattasav i
Danmark.

Det utbetalarenär ansvarig förär skatteavdrag.görasom att Skatte-
avdraget får därvid underlâtas eller ske efter lägre skattesats 30änen

detta följerprocent bestämmelser i skatteavtal.om förutsättningEnav
för detta dockär lämnatatt mottagaren utredning han har sittattom
skatterättsliga hemvist i det aktuella avtalslandet. Sådan utredning be-
höver endast lämnas första gången royalty Mottagarentassom emot.en

dock skyldigär informera danskaatt Skattemyndigheten det skerom en
förändring i hemvistet.
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Finland

efter skattesatsutgårpå royaltykällskattenfinskaDen omen
förersättningarträffarbruttoutbetalningen. Källskattenpå28 procent

inkluderas såle-Leasingavgifterimmateriella rättigheter.nyttjande av
inte.des

för skatte-ansvarigutdelningenbetalar attden ärDet utär somsom
skatte-efter lägreskeunderlåtas ellerfårSkatteavdragavdrag görs. en

skatteavtal. Förtillämpligtbestämmelser i attföljerdet ettsats avom
utbe-lämnadockske måsteskall kunnadirektnedsättning mottagaren

finns,såeller,födelsedatumochadressuppgifttalaren omnamn,om
redovisning ochvidFörfarandetorganisationsnummer.ellerperson-

för övrigagällermed detdelvis samordnatbetalning skatten är somav
källskatter.

Luxemburg

utländskatillbetalasindustriell royalty mot-beskattarLuxemburg som
inklusivebruttoutbetalningenpå12källskattmed procenttagare omen

Beträffandekällskatten.omfattas inteLeasingavgifter upp-avmoms.
på brut-10efter skattesatskällskatten procentutgårhovsrätter omen

toutbetalningen.
skatteavdrag.royaltynbetalatden görapåankommer attutDet som

för detskattskyldigeemellertid denfelaktigtblivitdettaOm ansvarar
redu-efterskeellerfår underlåtasSkatteavdragresterande beloppet. en

skatteavtal.bestämmelser iföljerdettaskattesats ettcerad avom

Storbritannien

hem-ellerbosattintetillbetalas ärroyaltyFrån somen personsomen
skat-efterskatteavdragutbetalarenStorbritannien,mahörande i gör en

denmedgivandeEfterbruttoutbetalningen.20 procent avtesats avom
underlåtas ellerskatteavdragfår emellertidSkattemyndighetenbrittiska

i skat-bestämmelserföljerdettaskattesats ettlägreefterske avomen
teavtal.

bolags-sådanräknasförekommande fallifårskatteavdraget motav
därvidskatteavdragetStorbritannien. Ombetalat iskatt mottagarensom

åter-ansökafår royaltymottagarenskattenslutligadenöverstiger om
mycket.innehållits förskattdenbetalning somav
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USA

Royalty till begränsatär skattskyldiga i USA träffaspersoner som av en
källskatt 30 på bruttoutbetalningen. Om bestämmelsernaprocent iom

skatteavtal tillämpliga källskattenett är efter reduceradtas skatte-ut en
Innan direktnedsättning kan skesats. måste den royaltyberättigade

utbetalaren intyga han berättigadgentemot till sådanär nedsättning.att
Det den betalarär royaltyn ansvarig för innehållandeut är ochsom som
redovisning källskatten. Förfarandet till delarär storaav gemensamt
med det gäller för innehållen källskatt på utdelning.som

Som royalty de flesta ersättning förtyper nyttjarättenanses attav
materiella eller immateriella tillgångar. de skatteavtalI USA ingåttsom

ofta skillnad pågörs olika royalty såtillvida olikatyper skattesat-attav
tillämpas för industriell royalty och upphovsrättslig royalty. detNärser

gäller den ersättningar oñatypen skillnadgörs på sådanävensenare av
royalty film och television respektive andrasom avser typer av upp-
hovsrättslig royalty.

8.4 Omfattningen royaltybetalningar tillav

utlandet

Enligt Riksbankens officiella statistik betalades drygt miljarder7,5 kr
i royalty avseende immateriella rättigheterut från Sverige till mottagare

i utlandet under 1998. Detta belopp grundar sig dock delvis på en upp-
skattning. Det nämligenär endast utbetalningar överstigersom

kr75 000 inrapporteras till Riksbanken.som
Någon officiell statistik hur det angivna beloppet fördelar sig påom

i olika länder finns inte.mottagare Från Skattemyndigheten i Stock-
holm har vi emellertid fått del uppgifter hur denna fördelningen om ser

beträffande sådana utbetalningarut överstiger 75 000 kr. Det rörsom
sig drygt 4 000 inrapporterade utbetalningar och dessa uppgårom
sammanlagt till drygt 6,2 miljarder kr.

tidigareSom har Sverige inämnts de flesta skatteavtal med andra
industriländer avstått från beskattningsrätten till royalty. Dessa skatte-
avtal alltså utformadeär i enlighet med riktlinjerna i OECD:s model-
lavtal. Mer 93 detän totala beloppet royaltyprocent drygtav om
6,2 miljarder kr går just till i dessa industriländer.mottagare De största
royaltymottagama finns i USA. De 40 det totalatar emot procentca av
beloppet.
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Spanien,Italien, Ja-industriländer, Australien,bl.a.Gentemot några
Österrike, royaltybe-beskattaskatteavtalen Sverigeoch rätt attgerpan

Italien procent5reducerad skattesats 10talningar efter procentomen
skattebe-detkontrollerasdessa fall måstebruttoutbetalningen. I attav

enligtroyaltynnettobeskattningresultatetblirlopp svens-avav ensom
skattebeloppettillåtnaavtaletöverstiger det enligtinteinterna reglerka
Tillbruttobelopp.viss royaltyns mottaga-procent avenanges somsom

drygtvilketungefär miljoner kr,330länder betalasi dessa motsvararre
beloppetroyaltybetalningar. Avtotala beloppetdet5 procent av

itill Japan.90miljoner kr går330 än mottagareprocentmer
Även utvecklingslän-ingått medskatteavtal Sverigei de flesta som

royaltybetal-skatt påbegränsadhar källstatender rätt utatt tagetts en
länder skertill sådanaRoyaltybetalningarandratill denningar staten.

begränsad omfattning.mycketendast idock
i ländertilldel royaltydetbetalasSlutligen mottagareäven ut en

Hongkong,Gibraltar,skatteavtal, bl.a.ingåttSverige intemed vilka
betalas detländeri sådanaPortugal. TillLiechtenstein och utmottagare

i royalty.miljoner kr50ca
endast sådanabeloppenåtergivna ut-nämntsDe avser som nyssnu

-be-utbetalningar hademindreinrapporteras; Ombetalningar ävensom -
emellertid intehögre.ha blivit Detförutsättasfår beloppen äraktats

sig påfördelarbetalningarhur dessa mindremöjligt någotsägaatt om
meningsfullt idärför inteframstårländer. Deti olika attmottagare som

fåbeloppen förde angivnaförsöka räknasammanhang attdetta enupp
officiellaenligt denmed det beloppöverensstämmelse sta-bättre som

till utlandet.royaltybetalas itistiken ut

överväganden och förslag8.5

Inledning8.5. l

påkällskattförskall vi föreslå reglertidigare utSom att tanämnts
lämnades iförslagutgångspunkt i deroyaltybetalningar med pro-som

memorian.
iSverigefrånbetalasföreslogs royaltypromemorianI utatt som

30definitiv källskattmedskulle beläggasvissa fall procent avomen
skulleföreslagna källskattenbruttobelopp. Denroyaltyns uttas om

ellerbosattfysisk interoyaltynmottagaren varsomen personvarav
efter sådani Sverige, dödsbovistades ut-stadigvarande samtperson

det falldärmed likställd juridisk Förellerländskt bolag motta-person.
skulledriñställefastfrån här belägeti Sverigebedrev rörelse ettgaren
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någon källskatt inte ställetI skulletas ut. den erhållna royaltyn bli fö-
remål för inkomstbeskattning i Sverige.

Vidare föreslogs begreppetatt royalty skulle definieras i enlighet
med vissa rekommendationer från OECD, vilket bl.a. skulle medföra

leasingavgiñeratt skulle undantas från källskatten. Den föreslagna de-
finitionen densamma gäller enligtvar artikel 12som punktnumera 2 i
OECD:s modellavtal.

I promemorian föreslogs slutligen reglerna källskattatt påom
royalty skulle föras med reglerna källskatt på utdelningsamman iom l

källskattelag. Den lagen utarbetadesen ny med utgångspunkt inya ku-
pongskattelagen och kan i princip hasägas utgjort påbyggnad på denen
lagen.

Som skäl för den föreslagna ordningen anfördes bl.a. följande
promemorian 6.s.

Förslaget införa källskattatt på royaltyutbetalningar tillen ut-
landet har tillkommit då den beskattningsrätt Sverige f.n.som
har enligt intern skattelagstiftning inte fungera på till-ettsynes
fredsställande Vidaresätt. har det befunnits angeläget ef-att
fektiva kontroll- och styrinstrument finns för förhindraatt att
royaltybetalningar används för i skatteundandragandeatt syfte
överföra vinster från i Sverige bedrivna verksamheter till

Ävenlågskatteländer. valet skattesats 30 % har gjorts bl.a.av
med tanke på otillbörligaatt vinstöverföringar skall förhindras

med beaktandesamt vad internationellt brukligt.av ärsom sett
Införandet definitiv källskatt skulle också förenklaav en sam-
ordningen mellan intern svensk och dubbelbeskattningsav-rätt
tal Sverige ökadesamt möjligheterge utnyttja den beskatt-att
ningsrätt Sverige tillerkärms i vissa dubbelbeskattnings-som
avtal. Härtill kommer det föreslagnaatt framstårsystemet som

förenkling såväl för den skattskyldigeen för beskattning-som
smyndighetema. Införandet källskatt på royalty, iav en sett
förhållande till det idag tillämpade ligger ocksåsystemet, väl i
linje med vad brukligtär internationelltsom sett.
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Utgångspunkter8.5.2

kontrollochSjälvdeklaration

från Sve-royaltybetalningarbeskattningförnuvarande systemet avDet
Sverige ärhemmahörande iellerbosattainte ärärtillrige sompersoner

kontrollproblem.ochtillämpnings-medbehäftat storaochålderdomligt
be-möjligheter attSverigeharskattelagstiñningeninternadenI
be-näringsverksamhetfrån somhärrörroyaltybetalningarskatta som

dessadockutnyttjaspraktikenlandet. Iihärdriftställefastfråndrivits
omfattning.litenmycketimöjligheter

näringsverk-frånhärrörroyaltyf°arsubjektutländska somDe som
läm-skyldiga attlandeti ärhärdriftställefastfrånbedrivssamhet som flestadeförokäntantagligenförhållande ärsjälvdeklaration. Dettana tillkännertill äventyrsroyaltymottagareDen somdessa mottagare.av svå-betydandehanormalt antasväl ävenfårdeklarationsskyldigheten

kommerdettaTillsjälvdeklaration.svenskmed upprättarigheter att en
sinfullgörmottagarnautländskadekontrollera attmöjligheterna attatt

små.mycketdeklarationsskyldighet är
defördeklarationsskyldighetmedpå systemettecken atttydligtEtt

fårårvarjeSkattemyndighetenfungerar ärinte attutländska mottagarna
sigDet rörsådana omfrån mottagare.självdeklarationerfåmycketin

dek-styckentioochfysiskafrån cadeklarationer personerhandfullen mycketbeloppen ärdeklareradeDejuridiskafrånlarationer personer.
deklareradedetuppgår t.ex.juridiskadeBeträffande personernalåga.

dendetfallen ärfleraIkronor.miljonertiotill avsammanlagtbeloppet
inbetalatochdeklarationenhar upprättatutbetalarensvenska som

bak-Motkr.miljontillendastuppgårSkatteintäktema encaskatten.
immateri-avseendeenbartstatistikRiksbankensenligtdetgrund attav Sverigefrånroyaltyikrmiljarder7,5änbetalasrättigheter utella mer

uppseendeväckandebetecknasbeloppdetta sommåste1998årunder
lågt.

omfattningobetydligendastifullgörsdeklarationsskyldighetenAtt
kon-lämnashellerintedetemellertid attkommerdettaTillsak.är en begränsadmycketi änroyaltybetalningarbeträffande mertrolluppgifter

svåröver-kontrolluppgiñsskyldigheten ärgällandeomfattning. Den nu
enligtuppgiftsskyldighetenomfattartidigare nämntsSomskådlig.

endastroyaltybetalningar utanskattepliktigaallainteLSK§19kap.3
Vidaregoodwillnatur. synesrättighetertillsighänför avsådana som

kontrol-någonuppfattningen attpraktikeniroyaltyutbetalarna avvara



206 Royaltybetalningar utlandettill 1999:79SOU

luppgift inte behöver lämnas i de fall skallroyaltyn inte beskattas i Sve-
rige till följd bestämmelser i skatteavtal. I fallett har vi fåttav vart
uppgift kontrolluppgifter enligtatt kap.3 19 § LSK lämnas i endastom
mycket få fall.

Även det gäller sådananär uppgifter royaltybetalningar få-om som
mansföretag m.fl., enligt kap.2 21 § LSK, skall lämna i självdeklara-
tionen har vi fått uppgift dessa lämnas i mycketatt liten omfattning.om
Det emellertid inteär möjligt någotatt säga hurnärmare mångaom
uppgifter ändå lämnas. Anledningen till detta det inte finnsärsom att
någon särskild plats i deklarationen för lämna uppgiñema ochatt att
dessa därför inte registreras.

detNär slutligen gäller sådana kontrolluppgiñer till ledning för
royaltyns beskattning utomlands i 3 kap. 63 § LSK så vida-som avses
rebefordras dessa löpande till de utländska skattemyndighetema. Det är
inte möjligt exakt huratt många sådana uppgifter kom-ange mer som

till Riksskatteverket i detta falläven tycks demer mycketmen vara
få.

Skattemyndighetens kontrollåtgärder

Enligt uppgift från skattemyndigheten har det efter de skattekontroller
gjorts visat sig mycket svårt få royaltymottagaresom att intevara som

bosatta eller hemmahörandeär i Sverige betala skatt för deatt royalty-
intäkter de fått från utbetalare i Sverige. fårDet ligga i sakensanses

skattemyndighetensnatur möjligheteratt vidta verksamma åtgärderatt
för få dessa royaltymottagareatt fullgöra sina skyldigheteratt enligt
svensk skattelagstiftning i praktiken begränsade.är

Beskattning nettoinkomstenav

Ett ytterligare problem med den nuvarande ordningen där utländska
royalty undermottagare de förutsättningar tidigareav nämntssom an-

bedriva näringsverksamhet här i landet beskattningenses är skallatt
ske nettoinkomsten. Från den skattepliktiga royaltyn medgesav således
avdrag för till den hänförliga kostnader uppkommit i såväl Sverigesom

utlandet. Till sådana kostnader hör i första handsom årliga löpande
kostnader uppkommer med avseende på upplåtelsen, försom t.ex. resor
och andra utgifter i samband med förhandlingar med nyttjaren och ut-
lägg för vidmakthålla immateriellatt rättighet. Vidare medgesen av-
drag för andra direkta kostnader såsom avskrivningar och finansiella
kostnader.
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utveck-forskning ochkostnader förproblematiskt ävenMer är att
avdragsgilla. Detsammarättigheten tordeden upplåtnaling varaav

de falladministrationskostnader. I rät-allmännabeträffandegäller en
svårtmycketrimligendet atti flera ländernyttjareupplåtits till ärtighet
svenskadentillsighänförkostnaderdessadelvisa hur stor somav

royaltyintäkten.
fördel-huravdragsgilla ochkostnadervilka ärFrågan ensomom
länderolikafrånroyaltyintäkterske mellanbörkostnaderdessaning av

konstate-skall endastbetänkande. Häri dettaytterligareintebehandlas
Skattemyndighetenförmöjligheter attsaknaspraktikendet iattras

detbakgrundkostnader. Motuppgivnariktighetenkontrollera avav
royalty-utländskalämnassjälvdeklarationerantaletobetydliga avsom

beräknasvårigheternasig hävdasföri och attvälkan att numottagare
kontroll-bristandedetillsekundäraframstårkostnadernämnda som

möjligheterna.

nödvändigtEtt ärnytt system

be-förnuvarandedetsagda fungerar systemetdetframgårSom nuav
otillfredsställande och ärutländskatillroyaltyskattning mottagareav

tillämpningsproblem.medbehäftat stora
be-inteordningenbeskrivnakan denskälsjälvklaraAv ansesnu

royaltybetal-skatteanspråk påhävda svenskamöjligheternafrämja att
följande47promemorian s. sägssubjekt. Iutländskatillningar om

gällandedet systemet.nu

mindreför denmöjligheteruppenbarafinnastordeDet nog-
försubjekt,utländskatillroyaltybetalningarräknade att genom

såsomtaxeringenvidutbetalarenförmedgesavdragvilka
kontrolle-kanintevinstöverföringargenomförakostnad, som

mindremedskattemyndighetersvenskaupptäckaseller avras
genomförs.förstomfattande utredningarmycketän att

royaltybetal-beträffandefinnsunderlagbegränsadedetUtifrån som
dessaslutsatsendravidare attintegår detutlandettill attningar utan

såvinstöverföringar. Attobehörigaföranvänds göramedvetet att
sakosannolikt. En är attintedockframstårfalletskulle annansomvara
kansvårligenutländska vetadeutformatså mottagarnaattärsystemet

skattelagstiftning. Systemet ärenligt svenskdemåliggervad som
Även utländ-defall därdeismå.kontrollmöjlighetemaochkrångligt

där-detliggerdemåliggervadtagit reda påroyaltymottagamaska som
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för tillnära hands de helt enkeltatt i fullgörastruntar sinaatt skyldig-
heter.

Det finns således behovett förändringav Ettsystemet. avgörandeav
problem med den nuvarande beskattningen deär royaltymottagareatt

inte bosattaär eller hemmahörandesom i Sverige i dag ändå skall taxe-
här i landet. Enligt vårras mening finns det inte möjlighet utformaatt

praktiskt ochett smidigt försystem beskatta dessaatt utbetalningar in-
för det svenskaom taxeringsförfarandet.ramen Som vi det därförärser

de alternativa lösningar ligger närmast till handssom i ställetatt anting-
helt avskaffa beskattningenen på royaltybetalningar till utlandet eller

införa definitiv källskatt på dessaen utbetalningar.

8.5.3 Skäl för och slopad beskattningemot en av
royaltybetalningar till utlandet

Sverige har reservationerutan godtagit utformningen artikel 12 iav
OECD:s modellavtal där rätten beskattaatt royalty uteslutande till-
kommer hemviststaten under förutsättning att intemottagaren driver
rörelse från fast driftställe i källstaten. Det skulle således kunna ansesligga i linje med den svenska ståndpunkten helt avståatt från ha in-att

reglerterna beskattning royaltybetalningarom tillav utländska subjekt.
Enligt uppgift detär också svensk policy i förhandlingar skatteavtalom

beskattningsrättenatt endast skall tillkomma hemviststaten. Det är
emellertid inte fråga Sverige iatt sådantom sammanhang skulle ensi-
digt avstå från beskattaatt royaltybetalningar. I stället förutsätter den
svenska förhandlingsinställningen, enligt vad upplysts, ömsesi-som ett
digt avstående från beskattning i källstaten.

Ett skäl för slopa skattskyldighetenatt Sverige,är att tidigaresom
inämnts, de flesta skatteavtal med andra industriländer redan avstått

från beskattningsrätten till royalty. Dessa skatteavtal alltsåär utformade
i enlighet med riktlinjerna i OECD:s modellavtal. Uppskattningsvis går

93än detmer procent totala beloppetav royalty betalas frånsom ut
Sverige just till i dessamottagare industriländer. Ett slopande skatt-avskyldigheten kan därför förutsättas inte medföra något skattebort-större
fall.

Ett slopande skattskyldigheten skulleav medföra förenklingar för
utbetalare, ochmottagare Skattemyndigheten samtidigt det kansom

skatteintäktemaantas att inte skulle komma minskaatt särskilt mycket.
Detta talar för slopandeett skattskyldigheten.av

I detta sammanhang bör påpekas vår diskussionatt utgår från be-att
skattning sker i fungerandeett Man fårsystem. emellertid inte glömma
bort det faktum skatteintäktemaatt i dagens helt försumbarasystem är
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och självdeklarationer och kontrolluppgifter endast lämnas i mycketatt
liten omfattning. praktikenI finns inte någradet således beaktansvärda
skatteintäkter kan minska och knappast särskilt be-ärsystemetsom
tungande sig för utbetalarna och eller för skattemyn-mottagarnavare
digheten.

promemorian anförsI emellertid flera skäl för upprätthållaatt en
skattskyldighet för begränsat skattskyldiga royaltymottagare. sådantEtt
skäl Sverige skulle förlora möjligheten utnyttja denär att attarmars
beskattningsrätt tillkommer källstaten enligt vissa skatteavtal. Somsom
tidigare emellertidkan detta skattebortfall lågt.nämnts antas vara

enligtEtt vår mening skäl för upprätthålla skattskyl-tyngre att en
dighet emellertid slopande denna skulle kunna förär att ett öppnaav
skatteflyktsmotiverade royaltybetalningar till lågskatteländer eller så-
dana länder Sverige inte ingått skatteavtal med. promemorianI s.som

följande.52 sägs

slopandeEtt royaltybeskattningen skulle också innebära attav
dettabetalningar slags ersättningar skulle kunna ske direktav

till lågskatteländer skatt och med avdragsrätt förutan att tas ut
utbetalaren. Vidare skulle slopande royaltybeskattningenett av

för utnyttjande dubbelbeskattningsavtal ochöppna vägen av
den däri vanligen överenskomna nedsättningen skatten påav
royalty till 0 % s.k. Stopping-stone arrangements. Vidgenom
denna har royalty utbetalts fråntyp t.ex.av arrangemang
svenska bolag till bolag i Danmark och därifrån vidare till ett
lågskatteland /.../. Konsekvensen härav royaltybetalningarär att
kunnat överföras till lågskatteland bli beskattadeett utan att
någonstans "på vägen.

Vi saknar anledning ifrågasätta den i promemorian framfördaatt upp-
fattningen det föreligger risk för slopad skattskyldighet beträf-att att en
fande royalty betalas till utländska kan kommamottagare att ut-som

inyttjas skatteundandragande syfte. Sådana försök till skatteundandra-
ganden skulle visserligen i del fall kunna angripas med den s.k.en
armlängdsregeln i 43 § l KL. Denna regel möjlighet attmom. ger
korrigera felaktig prissättning mellan näringsidkare i Sverige ochen en
utländsk kontrahent det föreligger ekonomisk intressegemenskapom
dem emellan. Regeln måste dock betraktas svårtillämpad och sär-som
skilt beträffande immateriella rättigheter torde det mycket svårt attvara
fastställa vad marknadsmässiga priser.ärsom

Sammanfattningsvis finns det således skäl för upprätthållaäven att
skattskyldigheten för royaltybetalningar från Sverige.



2 l 0 Royaltybetalningar till utlandet 1999:79SOU

Som redan ligger detnämnts inte i uppdragvårt att överväga om
skattskyldigheten för dessa utbetalningar slopas.kan

8.5.4 Källskatt på royaltybetalningar till utlandet

Förslag: Det nuvarande för beskattningsystemet royaltybetal-av
ningar till inte bosattaär eller hemmahörandepersoner i Sveri-som

slopas och definitiversätts källskatt.ge av en
Underlaget för den källskatten skall bruttointäktenutgörasnya av
royalty mottagits från utbetalare i Sverige.av som
Källskatten skall utgå med skattesats 20en procent.om

I enlighet med direktiven och promemorian föreslår vi källskattatt en
på royaltybetalningar till utlandet införs.

förhållandeI till dagens medför införandetsystem källskattav en
förenklingar i förfarandet såväl för de skattskyldiga för skatte-som
myndigheten. källskattEn förenklar också samordningen mellan intern
svensk och skatteavtalen.rätt För dem betalar royaltyn kommerutsom
dock med källskattett system medföra visstatt merarbeteett och ett

för innehålla och betalaatt in skatten.ansvar Dessa negativa effekter
dämpas i viss mån vi i det följandeatt föreslår underlaget förav vadatt

skall skattepliktig royalty inskränkssom anses samtidigtsom kon-som
trolluppgiftsskyldigheten förenklas.

Som tidigare sammanhängernämnts flera problemen i dagensav
med detsystem nettointäktenatt är skall beskattas. En rimligsom am-

bition beträffande den föreslagna källskatten denär regleringenatt nya
blir enkel tillämpa. Enligtatt vår mening kan det således inte komma i
fråga införa källskattesystematt ett för royaltybetalningar där även av-
drag för intäktens förvärvande medges. Underlaget för skatten bör där-
för bruttointäktenutgöras royaltyn. Detta föreslogsav iävenav pro-
memorian.

I promemorian föreslogs skattesatsen för källskattenatt borde vara
30 Sedan promemorianprocent. skrevs har emellertid skattesatserna
inom företagsbeskattningen generellt reducerats såväl i Sverige som
internationellt. Vi har därför för vår del för skattesatsstannat en om
20 på bruttoersättningen.procent Det nivåär ligger inomen som ramen
för de skattesatser gäller i andra industriländer. Samtidigt densom såär

hög det blir mindre intressantatt betalapass royaltyn via lågskatte-att
länder saknar skatteavtal med Sverige.som

dettaI sammanhang bör anmärkas valet metod föratt att ta utav
skatt på royaltybetalningar inte alltid kommer påverkaatt mottagarens
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skattebörda. hemviststat undanröjer normalt dubbelbe-Mottagarens
skattningen royalty antingen denundanta från beskatt-attenav genom
ning eller avräkna inkomstskatt.den docksvenska Detatt ärgenom
rimligt det kommerfrån därutgå finnas fall i länderattatt mottagareatt
med låga skattesatser inteinterna betalar mycket skatt i hemlandetså

hela källskatten kanden svenska räknasatt av.
sannoliktsåledes källskatt i del fallDet 20är att procenten om en

kan komma innebära högre beskattning vad gäller i dagänatt en som
Ävenbeskattningen sker med i28 på nettointäkten. dettanär procent

sammanhang dock hänsynmåste till skatten i de flesta skatteav-tas att
nedsatt till eller eftertal 0 utgår reducerad skattesats. deIär en senare

fallen medges ju, i avräkning den skattregelnämnts,som nyss av som
betalats i Sverige vid beskattningen i hemviststat. Denmottagarens av

föreslagna nivån på skatten kommer således normalt intesett attoss
medföra någon ökad skattebörda för den absoluta huvuddelen
uppskattningsvis 98 procent de utländska royaltymottagar-änmer av
na.

royaltymottagare kan emellertid förslaget kommaFör atten grupp
innebära reell höjning. Det gäller med hemvist i ländermottagareen

inte ingått skatteavtal med Sverige och där skatteuttaget på royal-som
tyinkomster från utlandet mycket införalågt. viktigt skäl förEttär att
källskatt på royaltybetalningar otillbörligdock just motverkaär att
vinstöverföring till lågskatteländer. höjd royaltybetalningarEn skatt på

länder fårtill sådana viktigt led i motverka sådanautgöra ett attanses
otillbörliga förfaranden.

samordnad8.5.5 regleringEn

källskatten på royaltybetalningar till begränsatFörslag: Den nya
skattskyldiga benämns särskild royaltyskatt.

materiella bestämmelserna försDe särskild royaltyskattom
med de materiella bestämmelserna särskild utdelnings-samman om

iskatt lag. lagen benämns särskild inkomst-Den lagen ny nya om
skatt på utdelning och royalty för begränsat skattskyldiga.

Enligt direktiven bör reglerna källskatt royalty inarbetas ipåom en
Ävenmodemiserad kupongskattelag. i promemorian föreslogs sådanen

ordning. För detta skall föredra källskat-framför regleraatt att attvara
på royalty fordrasi lag ochemellertid beskattningenten atten egen

beskattningsförfarandet i utsträckning samordnas med vadstor som
gäller för källskatten utdelning.
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Enligt vår uppfattning skulle samordning de båda källskattemaen av
medföra effektivare beskattning och samtidigt skapa förutsättningaren
för enkelt och smidigt fungerandeett föreslårVi därför desystem. att
båda källskattema regleras i lag. Den lagen benämnsen gemensam nya
lag särskild inkomstskatt på utdelning och royalty för begränsatom
skattskyldiga. Benämningen anknyter till lagarna särskild inkomst-om
skatt för utomlands bosatta.

Även skattebetalningsförfarandet bör så långt möjligtsom vara ge-
för de båda skatterna. Vimensamt återkommer till den frågan i avsnitt

8.5.7.
På källskattensätt på utdelning benämns särskild utdel-samma som

ningsskatt bör källskatten på royalty benämnas särskild royaltyskatt.

8.5.6 Vilka royaltybetalningar skall beskattas

Slopad beskattning leasingavgzferav

Förslag: Skattskyldigheten beträffande sådan royalty betalassom
till inte bosatta ellerär hemmahörande i Sverigepersoner ochsom

hänför sig till utnyttjande materiella tillgångar slopassom förav
inte har fastmottagare driftställe här i landet.ettsom

framgåttSom i det tidigare innefattar royaltydefinitionen i OECD:s
modellavtal inte ersättning för nyttjande materiella tillgångar. Lea-av
singavgifter träffas i stället normalt avtalets artikel 7 in-av som avser
komst rörelse. Enligt den artikeln beskattas leasegivare i källsta-av en

endast han har fastten driftställe där.ettom
tidigareDen återgivna bestämmelsen i punkt 1 anvisningarna tillav

2l § innebärKL denatt ersättning förtar upplåtelseemotsom mate-av
riella eller immateriella tillgångar normalt bedriva näringsverk-anses
samhet. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse år 1982 SFS
1981:1150, dåvarande 28 § KL. I sin tidigare lydelse omfattade den
endast upplåtelse immateriella tillgångar.av

I promemorian anfördes det tveksamtatt den ändring ly-var om av
delsen skedde år 1982 varit avsedd medföra någon utvidgningsom att

skatteplikten för royalty och andra periodiskt utgåendeav avgifter. Det
konstaterades dock den förändrade lydelsenatt inte lämnade utrymme
för bedömning leasingavgifterän ävenatt och hyrorannan omfat-etc.
tades bestämmelsen. I promemorian föreslogs bestämmelsenav att
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den bringades överensstämmelseskulle så medi OECD:sattgöras om
endastsåledes rättigheter.modellavtal och immateriellaavse

promemorian framfördaVi i uppfattningen.delar den

Definition royaltyav

Royalty definieras i enlighet med de riktlinjer iFörslag: som ges
modellavtal.OECD:s

skall varje betalningskattepliktig royalty således slagsSom anses
ersättning försåsom nyttjandet eller för rättenemot atttas avsom

till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verknyttja upphovsrätt
biograffilm, ellerhäri inbegripet varumärke, mönsterpatent, mo-

eller hemligritning, hemligt tillverkningsmetod eller fördell, recept
erfarenhetsrön industriell, kommersiell ellerupplysning om av ve-

tenskaplig natur.

definitionföreslogs begreppet royalty skullepromemorianI att en av
kommunalskattelagen. Royalty definierades därvidinföras i samma

modellavtal.i OECD:ssätt som
uppfattning det rimlig fråganinställning vilkaEnligt vår är atten om

skall träffas källskattenroyaltybetalningar den får avgörassom av nya
modellavtal. detmed utgångspunkt i OECD:s På underlättassättet sam-

den interna och skatteavtalen. Samtidigtordningen mellan skapasrätten
för regelverk lätt kan förstås och tillämpasförutsättningar ett som av

fråganutländska royaltymottagare. Innan vilka ersättningar somom
bör emellertidskall träffas källskatten kunna konstaterasavgörs attav

i internainte finns bestämmelser den lagstiftningen på skatteområ-det
eller i strid medeller på andra områden på stårdet sättett annatsom

royaltydefinition och därför skulle kunna upphov tillmodellavtalets ge
tillämpa den lagen beträffande vissa ersättningar. Visvårigheter att nya

falletf°ar del inte funnit så och föreslår därför, i likhet medhar vår äratt
promemorian, lagen införs de-vad föreslogs i det i denatt nya ensom

begränsas till ersättning för rättighe-finition royalty deattsom avseav
i artikel 12 i modellavtalet. tidigareSomomnämns nämnts ärter som
royaltydefinition används i de svenskadet också denna som numera

skatteavtalen.
i modellavtal skall med royalty förståsEnligt artikel 12 OECD:s

betalning såsom ersättning för nyttjandetvarje slags tas emotsom av
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt ellereller för rätten att ve-
häri inbegripet biograffilm, varumärke,tenskapligt verk patent,

ritning, hemligteller modell, eller hemlig tillverknings-mönster recept



214 Royaltybetalningar till utlandet SOU 1999:79

metod eller för upplysning erfarenhetsrön industriell, kommersi-om av
ell eller vetenskaplig natur.

I detta sammanhang kan OECD:snoteras royaltydefinitionatt med-
för varje slags betalningatt för nyttjande de uppräknade immateri-av
ella tillgångarna träffas källskatten, dvs. engångsbetalningar.ävenav
Detta delvisär utvidgning i förhållande till vaden utgörasom anses
royalty enligt intern svensk rätt.

Till skillnad vad föreslåsmot i promemorian föreslår vi intesom att
motsvarande royaltydefinition införs i kommunalskattelagen.en Enligt

vår uppfattning det tveksamtär någon sådan definition behövs ochom
vi har därför valt låta punktenatt l anvisningarna till 21 § kvar-KLav
stå oförändrad. I det fortsatta lagstiftningsarbetet kan övervägas om
denna bestämmelse helt kan slopas.

8.5.7 Ett samordnat förfarande

Förslag: Förfarandet vid innehållande och betalning den särskil-av
da royaltyskatten samordnas med det gäller för den särskildasom
utdelningsskatten. Det huvudsakligen förfarandetgemensamma
regleras i skattebetalningslagen.

Enligt vår uppfattning bör det skattebetalningssystem vi tidigaresom
föreslagit beträffande skatt på utdelning till begränsat skattskyldiga
kunna tillämpas också på royaltybetalningar till sådana personer.

När det gäller förfarandet har vi beträffande utdelningsskatten redo-
gjort för de regler behövs för skattebetalningssystemetattsom skall
fungera smidigt och samtidigt medge god kontroll. En utgångspunkten
för de överväganden gjorts har varit reglerna så långtsom att möj-som
ligt skall samordnas med det gäller försystem betalning andrasom av
skatter och avgifter.

De överväganden vi tidigare gjort i fråga den särskilda utdel-om
ningsskatten gäller i allt väsentligt föräven royaltyskatten. En avgöran-
de skillnad dockär den särställningatt central värdepappersförva-som

och förvaltare har vid utdelning frånrare avstämningsbolag saknar
motsvarighet vid betalning royalty. Det således detär tidigareav som
har anförts de skyldigheter åligger aktiebolagom inteettsom ärsom
avstämningsbolag i tillämpliga delar gäller beträffandesom även den

betalar royalty till utländsktutsom subjekt,ett detta utbetala-oavsett
juridiska status.rens

I enstaka delar finns det dock anledning inte helt samordna förfa-att
randet beträffande de båda källskattema. Här skall därför lämnas en
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för vad föreslås beträffande vissakort delarredogörelse gällasom av
beskattning och iförfarandet förekommandevid royaltybetalningarav

frånfall sig denhur skiljer vad för särskilda utdel-detta gällersom
ningsskatten.

Beslutande myndighet

royaltybetalningar inte bosatta ellerdet gäller tillNär ärpersoner som
ihemmahörande i Sverige det i dag normalt Skattemyndighetenär

behörig beslutsmyndighet. hanteringen deStockholm Förär attsom av
källskattema utdelning skall bli effek-föreslagna på royalty ochossav

meningtiv fordras enligt vår skatten hanteras ochatt av en samma
skattemyndighet.

avsnitt för den särskilda utdelnings-Vi har i 3.2.4 argumenterat att
vad i dag kupongskatten, skall han-i likhet med gäller förskatten, som

skattekontoret där anförts sigSärskilda i Ludvika. Vad görteras somav
beträffande praktiskadelar gällande den hanteringentill ävenstora av

royaltybetalningar. föreslagna källskattema på royalty ochskatt på De
statliga inkomstskatter och någon kommunal taxeringutdelning är rent

ske.kommer således inte faller sig därför naturligtDet ävenatt att
särskildahanteringen den royaltyskatten läggs på Särskilda skatte-av

Ludvika/Skattemyndighetenkontoret i i Gävle.

och betalningsansvarSkatteavdrag

betalningen särskild royaltyskatt ske effektivt fårskall kunnaFör att av
skattendet krav dras redan vid källan. Denett att somanses vara av

royaltyn således samtidigt avdragbetalar bör skyldig göraut attvara
för skatten.

skatteavdragEnligt skattebetalningslagen den skallär göra ettsom
för dras fortsättningenansvarig skatten med belopp. Iäven rättatt

betalar royalty.kommer således detta ligga på den Föratt utansvar som
skatteavdrag felaktigt inte eller har gjorts meddet fall har gjortsatt ett

för lågt belopp således utbetalaren för den ytterligare skattansvarigär
skall betalas. bör kombineras medDetta regressrätt motansvarsom en

skattskyldigegentligen jfr avsnitt 3.2.6.den ärsom

Redovisning och betalning

redovisning och betalning skatteavdrag avseendedet gällerNär sär-av
skild saknas det skäl redovisningroyaltyskatt för längre tidsfrist fören
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och betalning vadän normalt gäller enligt skattebetalningslagen.som
Till skillnad vad gällermot för utdelning skall därförsom skatteavdrag
från royaltybetalningar redovisas och betalas i den ordning enligtsom
skattebetalningslagen normalt gäller för avdragen skatt.

Direktnedsättning

likhetI med vad gäller vid utbetalning utdelning bör skatteav-som av
draget få eftergöras lägre skattesats 20än så följeren procent om av
skatteavtal Sverige ingått med det land där royaltymottagarensom har
sitt hemvist. För undvika betalningsansvaratt för felande skatt måste
utbetalaren, han underlåtit skatteavdragatt göra ellerom gjort avdrag
efter reducerad skattesats, stödja sig på hemvistintygen ellerett annan
likvärdig utredning skatterättsligt hemvist jfr avsnitt 4.3.om

Royalty betalas i svensk valutaänannatsom

Royalty betalas i iänannat svensk valutasom skall, liksompengar ut-
delning, värderas till marknadsvärdet vid den tidpunkt då den kunnat
disponeras.

8.5.8 Uppgiftsskyldighet och kontroll

Förslag: Skyldigheten lämna kontrolluppgifteratt utbetaldom
royalty till i utlandet slopasmottagare och skyldighetersätts av en

lämna uppgiftatt särskild royaltyskatt till beskattningsmyndig-om
heten. Sådan uppgift skall emellertid inte lämnas i de fall där något
skatteavdrag för särskild royaltyskatt inte behöver till följdgöras av

bestämmelserna iatt skatteavtalett Sverige ingått medsom en annan
tillämpligaär på denstat royaltyberättigade.

likhetI med vad gäller för utdelning saknas det enligtsom vår uppfatt-
ning anledning upprätthållaatt generell kontrolluppgiftsskyldigheten
beträffande royaltybetalningar till utländska Vi föreslår där-mottagare.
för denna skyldighet slopas.att I stället bör den betalat royaltynutsom

skyldig lämna uppgiftatt särskildvara royaltyskatt ien ord-om samma
ning gäller för lämnande uppgift särskildsom utdelningsskatt.av om

Den absoluta huvuddelen royaltybetalningama från Sverige gårav
till i länder med vilkamottagare Sverige ingått skatteavtal medförsom

ersättningen inte skallatt beskattas här. Vi det finns skäl förattanser
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deuppgiftslämnandet endast varitpåbegränsa sådant sättett attatt som
särskild royaltyskattskatteavdrag förskyldiga betalninggöraatt av

skulle innebäragenerell uppgiftsskyldighetskall lämna uppgifter. En
uppgiftsläm-såväl Skattemyndighetenföromotiverat merarbete som

narna.
Riksskattever-förekommande förhållandeallt vanligtEtt är attmer

motsvarigheter i andrainformationsutbyte med sinaavtalket träffar om
riskuppgiftslämnandet föreligger detslopadeländer. Genom det atten

utsträckningi denkan lämna informationRiksskatteverket inte man
åtagit sig.

tidigare återgivna be-emellertid, enligt denRiksskatteverket har
kontrollupp-föreskrivamöjlighetstämmelsen i kap. 63 § LSK,3 attatt
förutsättningutomlands.till ledning för taxering Enskall lämnasgifter

sådan utvidgad kon-skall kunna föreskrivaRiksskatteverketför att en
skyldighet lämnaföreliggertrolluppgiftsskyldighet detär även attatt en

ilämnas tillmotsvarande ersättningkontrolluppgifter mottagareenom
bestämmelserna kon-inte någon förändringVi föreslårSverige. omav

obe-betalas tillbeträffande sådan royaltytrolluppgiftsskyldighet som
viuppgiftsskyldighetenbegränsning iskattskyldiga. Dengränsat som

innebär således intebeträffande den särskilda royaltyskattenföreslagit
information till sinamöjligheter lämnaRiksskatteverkets motsva-attatt

länder minskar.righeter i andra
inte träf-kontrolluppgiftsskyldighetsak dagensheltEn är attannan

möjligt för Riks-därför alltidroyalty och det intefar alla äratttyper av
föreskriva skyldighetkap.med stöd 3 63 § LSKskatteverket att enav

taxeringledning förkontrolluppgifter royalty tilllämna utom-att om
dettamed andra länderför informationsutbytetlands. hinderDe som

förslagmedföra kan dock inte inverka på vårtförhållande kan ettom
källskatt royalty.effektivt påsmidigt och uttag av

Skattekontrollutredningens förslag tillför övrigtkanDet attnoteras
innebär kon-självdeklaration och kontrolluppgifter bl.a.lag attomny

objektivtroyaltynroyalty kommer lämnastrolluppgifter settatt omom
obegränsattjänsttill inkomsthänföra ärmottagarenär oavsettatt omav

Kontrol-244.skattskyldig i Sverige SOU 1998:12eller begränsat s.
hänföra tillroyaltynluppgifter skall däremot inte lämnas nä-är attom

skallinte längreföreslås Riksskatteverketringsverksamhet. Vidare att
led-kontrolluppgifter tillskyldighet lämnaföreskrivakunna attom en

utomlands.ning för taxering
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8.5.9 Särskild royaltyskatt på upphovsrätter

förslagDe har lämnats har utformats i enlighet med vadsom nu som
föreslogs i promemorian. Vår ambition har varit skapa skattebe-att ett
talningssystem den tillkommande hantering följergör attsom som av

källskatt införs inte blir onödigt betungande föratt utbetalarnaen ny
eller skatteförvaltningen. Genom den långtgående samordningen med
det skattebetalningssystem föreslås gälla för den särskilda utdel-som
ningsskatten och uppgiftslämnandet starkt begränsats finnsattgenom
förutsättningar för skall kunna fungera smidigt för alla in-att systemet
blandade. I vårt arbete har vi emellertid uppmärksammat särskildaatt
problem kan komma uppstå beträffande sådan royaltyatt som avser

utnyttja vissa upphovsrätter.rätten att
Frågan hur royalty avseende upphovsrätt skall beskattas berör-om

des inte särskilt i promemorian. heller farmsInte någon de organisa-av
tioner eller företag på eller skulle berörasett käll-sättannatsom av en
skatt på royalty avseende upphovsrätter bland de remissinstanser som
erbjöds sig promemorian. Efter detöver promemorianatt yttra pub-att
licerats inkom emellertid flertal yttranden från sådana organisationerett
och företag. del deEn tillärnpningsproblem uppmärksammadesav som
i dessa yttranden enligt vår uppfattningär sådan de också börart attav

i detta sammanhang.nämnas

Vad upphovsrättâr

Vi har tidigare föreslagit royalty skall definieras i enlighet arti-att med
kel i12 OECD:s modellavtal. Detta med vad fö-överensstämmer som
reslogs i promemorian. Enligt definitionen med royalty bl.a.avses er-
sättning för nyttjandet eller för nyttja upphovsrätt till litte-rätten attav

konstnärligt eller vetenskapligträrt, verk häri inbegripet biograffilm.
Enligt l § första stycket lagen 1960:729 upphovsrätt till litterä-om
och konstnärliga verk upphovsrättslagen har den skapatra ettsom

litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket det äroavsett om
skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
datorprogram,

.
musikaliskt eller sceniskt verk,

.
filmverk,

.
fotografiskt verk eller alster bildkonst,annat av.
alster byggnadskonst eller brukskonst, ellerav.
verk kommit till uttryck på något sätt.annatsom.
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bestämmelsens till litteräraskallEnligt andra verk hänförasstycke
ikartor andra grafik eller i plastiskteckning form utför-ellerävensamt

da beskrivandeverk art.av
internationell upphovsrättsförordningGenom 1994:193 och ett

flertal internationella konventioner upphovsrättsområdet utsträckspå
det skydd upphovsrätt upphovsmän tillsvenska även ut-som gesav
ländska upphovsmän.

kan upphovsrätt definitionEnligt intern således endasträtt per avse
konstnärligt verk. skillnadlitterärt eller föreligger således här iDet en

förhållandeupphovsrättsbegreppet i till modellavtalets royaltydeñni-
tion. skillnad emellertid i första språkligDenna handär art.av

skall inte fördetta sammanhang beröras vad krävsI närmare attsom
något skall verk. tillräckligt verkDetutgöra är sägaett att att ettanses

omfattas de interna bestämmelserna fårupphovsrätt ävensom av om
omfattas modellavtalets royaltydefinition.förutsättas av

upphovsmanskydd har till sitt verk, dvs. upphovsrätten,Det som en
ekonomiskaomfattar såväl ideella rättigheter.som

i första hand den ekonomiska förfoganderättenDet är rätten som
intressant i detta sammanhang. består bestämmaDenär rätten attav om

framställning exemplar verket och det tillgängligträtten göraattavav
ursprungligtför allmänheten, i eller ändrat skick, i översättning eller

litteratur-bearbetning, i eller konstart eller i teknik 2 §annan annan
upphovsrättslagen.

för upphovsrättErsättning

Skyddet för verk tillhör från början har verket.alltid den skapatett som
ekonomiska inte den ideella, kan emellertid helt ellerDen rätten, men

delvis upplåtas. vanligtöverlåtas eller Det emellertid mindresynes vara
hela den ekonomiska överlåts upplå-till någon regelIrättenatt arman.
i stället upphovsmannen till begränsad användning verket.rättter en av

verk det för-litterära vanligt med förlagsavtalFör är t.ex. ger ensom
och skyldighet mångfaldiga verket.läggare ochrätt att uten en ge

tillvarata upphovsmännens finns rad fackligaFör intressenatt en
och andra organisationer. Organisationemas bygger på fullmakterrätt

och med upphovsmännen.från avtal och verk kan ha fleraEtt samma
upphovsmän och antal olika rättigheter kan knutna tillett stort vara
verket. sammanhangI detta det emellertid inte möjligt redogöraär att
för rättigheter.alla dessa typer av

Beroende på vilken rättighet det fråga har det avtalsvä-ärsorts om
mängd olikaskapats ersättningssystem reglerar olika typergen en som

nyttjanden. finns helt skildaDet strukturer för reglera ersätt-t.ex. attav



utlandet220 Royalzybetalningar till 1999:79SOU

ning nyttjande litteräraför musikaliskaverk och verk. Svårigheterav
hantera källskatt inom strukturerför dessa framförsigatt gören ramen

allt gällande det fråga mycket antalär upphovsmän ochnär stortettom
likaledes antal nyttjare. första hand falletSå i beträffandeett stort är

hanteringen ersättning för nyttjande musikaliska verk.av av

för nyttjande musikaliskaErsättning verkav

uppfattning någraFör de svårigheter källskattatt ge en om av som en
på royalty kan upphov till beträffande vissa upphovsrätter skall vige
här lämna kort redogörelse för delar de ersättningssystemen av som
reglerar ersättning för nyttjande musikaliska verk. Redogörelsenav
bygger i första hand på uppgifter från den kanske kända demest av
organisationer bevakar upphovsmärmens rättigheter i detta hänse-som
ende, nämligen STIM.

hanterarSTIM framföra musik offentligträtten att
framförandeersättning. Till musikaliskt verk emellertidärett även en

Ävenmängd andra ekonomiska rättigheter knutna. för dessa rättigheter
har det skapats organisationer för hantera ersättningar. Så hanteraratt

NCB inspelningsrätter mekanisk ersättning och synkronise-t.ex.
ringsersättning inspelning både ljud och bild, ochIFPIgörsom av

s.k.SAMI närstående rättigheter tillkommer fonogramframställare,som
artister och musiker bl.a. fonogramersättning artistersättning,och Co-
pyswede vidaresända radio- och TV-utsändningar kabel- ochrätten att
satellitersättning och presskopia bl.a.Bonus inom undervis-rätten att
ningsområdet kopiera noter m.m.

återknyta tillFör STIM så den organisationen länk iatt utgör en en
världsomspännande kedja upphovsrättsorganisationer bevakarav som
både inhemsk och utländsk musik. och med rättighetshavareI att en
ansluter sig till upplåter hanSTIM sin tillstånd till bl.a.ensamrätt att ge
offentligt framförande, inspelning och mångfaldigande musika-ettav
liskt verk till förbinderSTIM. STIM sig sin sidaå till bl.a. denatt attse

spelar musik offentligt har tillstånd licens och betalar ersättningsom
för framförandet. STIM licensierar all musik kollektivt till svenska mu-
sikanvändare och fördelar sedan så långt möjligt individuellt densom
ersättning betalas till såväl svenska utländska rättighetshava-som som
re.

villDen använda musik i sin eller träffarbutik,t.ex. restaurangsom
således i regel licensavtal med STIM. närvarande finns avtalFörett
med 35 000 sådana användare. Licensen inte specielltnågotca avser
musikaliskt verk omfattar hela världsrepertoaren, dvs. alla de verkutan

STIM bevakar. Ersättningen för licensen varierar beroende påsom om-
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användandet. möjligtfattningen fördelaFör det skall attatt vara er-av
användarenolika upphovsmännensättningen depå får ge en mu-

innehåller framförda verkensikrapport uppgifter och i vil-desom om
spelats. Vilka rättighetshavare knutnaken omfattning de olika ärsom

identifieras sedan databas. hartill verk med hjälp STIM:s STIMett av
uppgifter rättighetshavamadärvid fullständiga de svenska närmenom

verk kan i första handgäller utländska STIM i dagensdet system en-
vilken utländsk upphovs-identifiera upphovsmärmendast samten av

Ersättningen betalas därfördenne ansluten till.rättsorganisation ärsom
identifierar vilkaorganisation sedani sintill den utländska rät-tursom

till betalar ersättningen tilltighetshavare knutna verket ochär utsom
dem.

iårligen miljoner kronor till 46 000betalar 90STIM ut mottagareca
emellertid rättighetshavare betydligtverkligheten antaletutlandet. I är

kompositör, textförfatta-verk kan det frågaFörstörre. t.ex.ett vara om
nämnda och musik-och arvingar till deöversättarearrangör samtre,

möjligheter idock enligt uppgift inte någraharförlag. STIM attegen
knut-uppgift alla de olika rättighetshavarefådagens ärsystem somom

verk redan utbetalningen sker. Sådanavisst utländskttill närettna
uppgifter erhållas denförst sedan utländska upphovsrättsorganisa-kan

tillde olika upphovsmän knutna viss verk.tionen identifierat är ettsom
tillupphovsman vanligen vänder sigTill detta kommer att etten

marknadsföra sittför få hjälp med administrera ochmusikförlag att att
dessa sina ekonomiska rättigheter tillupplåter därvid i delarverk. Han

internationella musikförlagen byggtmusikförlaget. harDe nät-ettupp
representation i olika länder. Därförverk lokal representeras storenav

utländska i musikförlag medden musiken Sverige svenskadel av av
subförlagsavtal. det verket framförs inkasse-stöd s.k. När utländskaav

det förmedlarersättningen svenska subförlagetsåledes som er-avras
i sin förmed-sättningen vidare till det utländska musikförlaget tursom

vanligtill upphovsmännen. vidarelar ersättningen vidare Det är en
förläggare,till verk har skildaordning olika upphovsmänatt samma

copyright.s.k. split
mycket småvarje enskilt verk det sig i regel endastFör rör om er-

framförande musikaliskt verk isättningar. Ersättningen för ettett av
normalt till kr.Sveriges Radio uppgår mindre 100änt.ex.

Problem

föregående det ersättningssystemdet i det framgårAv attsagtssom
de rättigheter knutnabyggts för hantera ekonomiska äratt somsom upp

kompliceras ytterli-musikaliskt verk mycket komplext. Sakentill ärett
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perspektivet vidgas till alla upphovsrättsligtatt typergare om avse av
skyddade verk. På andra harområden nämligen andra strukturerhelt
byggts för hantera ersättningsfrågoma. detta sammanhangatt Iupp
skall emellertidvi inte beröra detta närmare.

gällerNär det upphovsrätter väcks därför flera frågor hurom en
källskatt skall kunna hanteras inom för ersättningssys-dagensramen
tem.

För det första skall skatten träffa den till royalty,äger rättensom
dvs. den i skatteavtalen brukar benämnas the beneñcial owner.som
Vem till royalty får allmänna upphovsrätts-äger rätten avgörassom av
liga och skatterättsliga regler. bedömningDenna kan många gånger
förväntas svår. Problemet utifrån vår uppbördstekniska utgångs-vara
punkt emellertid hur utbetalama skall fåär uppgift vilkasnarare om
dessa rättighetshavare

finns risk förDet den särskilda royaltyskatten får ka-att snarasten
raktären schablonskatt. inteFör riskera bli ansvarig för fel-att attav en
aktiga skatteavdrag kommer kanske den svenske utbetalaren generellt
innehålla skatt med 20 Mot bakgrund det ofta sigprocent. rörattav om
mycket små ersättningsbelopp det vidare rimligt deär att anta att ut-
ländska normalt inte kommer ansöka återbetalning.mottagarna att om

Ett problem skall utbetalareär royalty.annat vem som anses som av
Även här skall vi hämta frånexempel hanteringen musikaliska verk.av

Nyttjaren musiken har endast betalat li-nämntsav som nyss en
censavgift för få framföra verk världsrepertoaren. deAtt 35 000att ur
musikanvändare dag hari licens skulle innehålla skatt för varjesom
gång de spelat verk faller på sin orimlighet. inte hellerDetett äregen
möjligt tänka sig skatten skall innehållas då licensavgiften beta-att att
las. Vid denna tidpunkt användaren knappast vilka utländska verkvet

världsrepertoaren han kommer använda. heller har hanInteattur som
några uppgifter vilka olika rättighetshavare knutna tillär ettom som
visst verk.

Exemplet med hanteringen ersättning för nyttjande musikalis-av av
ka verk visar det för vissa upphovsrätter kommer bli mycketatt att
svårt finna ordning det möjligt för nyttjama hanteraatt gör atten som
uppbörden den särskilda royaltyskatten. Ett praktiskt alternativmer
skulle därför ålägga upphovsrättsorganisation skyldighetenattvara en

skatteavdrag.göraatt
möjligEn tolkning begreppet utbetalare skulle i och för sig kunnaav

det just den upphovsrättsorganisationär bevakar vissattvara som en
upphovsrätt i förhållande till upphovsmannen är attsom anse som
nyttjare rättigheten och därmed utbetalare royaltyn. Fråganav av om en
sådan organisation kan nyttjare upphovsrätt kan emel-anses som av en
lertid svår det fallFör önskaravgöra. någonatt att attvara man annan



Royallybetalningar 223SOU 1999:79 utlandettill

särskildskall för för royaltyskattnyttjarenän skatteavdragattansvara
sker därför, enligt särskilt skattebe-bör regleras idet vår uppfattning,

möjligtalningslagen. sådan reglering det gällerEn ocksåväl närär or-
finnsganisationer inom det väl utbyggt,område där ettettagerarsom

världsomfattande kanenhetligt och Detsammaersättningssystem.
de olika organisationeremellertid inte självklart beträffande allasägas

olika rättigheter vihanterar ersättningar för den mängd somsom av
läggatalat i det föregående. Enligt det inte rimligtvår mening är attom

royal-långtgående för hantera skatteavdrag för särskildattett ansvar
detta idessa organisationer. Vi har svårt hurtyskatt på även att se

ipraktiken skulle kunna regleras lag.
bakgrund det anförda föreslår vi inte några reglerMot görsomav

någon den nyttjar verk och således betalarän utatt ett er-arman som
sättning för detta skall skyldig innehållande, betalninghanteraattvara

redovisning särskilda utdelningsskatten. denna hante-och den Hurav
stället nyttjarna och demi praktiken löses får i bli fråga mellanring en
uppdrag för nyttjan-har upphovsmärmens inkassera ersättningattsom

därvid ordningfall framstår det naturligtvis rimligdet. mångaI som en
sigaktuella upphovsrättsorganisationen avtalsvägen påtardenatt an-

för skattehanteringen nyttjaren.svaret

upphovsrättsligländers källskatt på royaltyAndra

fått från officielltuppgifter vi håll i de undersöktaEnligt de några av
tidigare medförländerna med källskatt pånämnts systemensom upp-

hovsrättslig några tillämpningssvårigheter. fåroyalty inte Förstora att
hanteringen iuppfattning går till i praktiken har vi varit kon-huren av

företrädare för olika upphovsrättsorganisationer företagtakt med och
uppgiñ deverksamma området och har från dem fåttpåär attomsom

lösesutländska i hanteringenskattemyndighetema praktiken godtar att
för alla inblandade praktiskt det gäller vissapå Närsätt.ett typer av

ekonomiska rättigheter godtas efterforskningar dennärmareutan som
ekonomiskaandraroyaltyn denna. Beträffandeägaretar emot som av

rättigheter uppbörd ochsaknas det helt för hanterasystem att upp-
giftslämnande. betalas enkelt med fullt skatteav-Ersättningama helt ut
drag eller skatteavdrag huvudnågot görs överutan att taget.

Källskatt royaltypå för upphovsrätter

fördet föregående har vi mycket kort och helt översiktligt redogjortI
följade svårigheter beträffande vissa upphovsrätter kannågra av som



Royaltybetalningar utlandet224 till 1999:79SOU

på förslaget påkällskatt royalty. skillnadTill de flesta andramotom
ersättningar för immateriella rättigheter detfinns det gäller vissanär
upphovsrätter mycket antal utländska royaltymottagare, det kanett stort
antagligen fråga stycken. Vidare100 000 de utbe-mot ärvara om upp
talda ersättningama regel relativt små. STIM:sFör 46 000 motta-som

uppgår det genomsnittliga ersättningsbeloppet till kr.l 900t.ex.gare ca
belopp skall därtill oftaDetta fördelas mellan flera upphovsmän. Be-

träffande många andra upphovsrätter de utbetalda beloppenär ännu
lägre.

källskatt på upphovsrättsligEn royalty kommer enligt vår uppfatt-
ning inte medföra några skatteintäkter. de royaltybetal-Avstörreatt
ningar sker avseende litterära och musikaliska verk går, enligt desom
uppgifter vi fått från företrädare för olika upphovsrättsorganisationer,
huvuddelen till i länder med vilka Sverige avtalat bort be-mottagare
skattningsrätten till royalty. bakgrundMot härav kan det ifrågasättas

rimligt beträffandedet dessa ersättningar införa källskatte-är att ettom
kommer orsaka hanteringsproblem för såväl utbetalaresystem attsom

skattemyndigheten.som
Något talar undantag dock upphovrättsrättsligärmot ett attsom

royalty kan datorprogram. Enligt uppfattningvår sådanäven äravse
ersättning i allt väsentligt jämställa med industriell royalty och denatt
bör därför beskattas sådan.som

Vi har framgår vad från denövervägtsagts attsom av som nyss nya
royaltydeñnitionen undanta vissa upphovsrätter. Mot bakgrund attav
vårt uppdrag det gäller källskatten i förstapå royalty handnär är av
lagteknisk har vi emellertid valt låta promemorians förslag tillnatur att
royaltydeñnition kvarstå oförändrat.
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Konsekvenser9 m.m.

Särskild utdelningsskatt9.1

förslag i det tidigare innebär framförDe alltpresenteratssom en mo-
förenkling detdernisering och ålderdomliga i dag gällersystemav som

för hanteringen kupongskatten. Det förfarandet regleras i skat-av nya
tebetalningslagen och till delar samordnat med det gällerär stora som
för övrig inkomstbeskattning. När det gäller uppgiftslämnandet detär
till fråga kodiñeringdel den praktiska hantering underen om en av som

fram i samarbeteåren arbetats mellan särskilda skattekontoret i Ludvi-
ka och företrädare för fondhandlarna här har del förenk-ävenmen en
lingar skett.

Konsekvenser för9.1.1 skatteförvaltningen

Skattebetalningsförfarandet för den särskilda utdelningsskatten sam-
gäller förordnas med det utdelning till svenskar. den ord-Isom nya

ningen skall redovisning och betalning ske inom förskattenav ramen
skattekontosystemet. förändringDenna medför konsekvenser för i
första hand Särskilda skattekontoret i Ludvika.

Särskilda hanteringskattekontorets tillkupongskatten i dagärav
del manuell. mycketEn mängd blanketter hanteras och be-stor stor en

gränsad registrering uppgifter sker i otidsenligt datasystem. Se-ettav
dan länge har modernisering och datorisering hanteringen plane-en av

Skattekontoret gjorthar förstudier administra-på hurävenrats. ett nytt
tivt utformas.bör Någon modernisering emellertid inteharsystem
kommit till stånd grundpå velat avvakta våra förslag.attav man

Våra förslag sådana Riksskatteverket och Särskilda skatte-är att
kontoret frihet själva utforma administrativadestor att systemges som
behövs för denhantera särskilda utdelningsskatten på desättatt ett som

lämpligt. Särskilda skattekontoret har för sin del översiktligtanser upp-

8-191059
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skattat kosta miljonerdet kommer kr byggatill fyraattatt tre att ett
datasystem hanterakan den föreslagna ordningen.som av oss

särskildaDet skattekontoret bygger skall länkasi sinsystem tursom
till skattekontosystemet. Det centrala hanterar skatte-datasystem som
kontona såledeskommer behöva för utbyte uppgifteratt attanpassas av

särskildaskall kunna ske med skattekontorets sådanEnsystem anpass-
medföraning kommer del utvecklingskostnader för Riks-ävenatt en

skatteverket.
ordningenDen datoriserade kommer jämfört med dagensatt,nya

kupongskattesystem, medföra minskad arbetsbelastning för denen per-
sonal arbetar med registrera och arkivera omfattan-detatt sortera,som
de flöde uppgifter i dag lämnas på pappersblanketter. Våra för-av som
slag innebär flödet uppgifter minskar. Särskilda skattekon-även att av

kommer slippasåledes hanteringen särskilda uppgifteratttoret av en-
ligt kap. 28 § LSK. Vi har vidare begränsat uppgiftslämnandet3 när
utdelningen betalas till utländskt förinstitut den utdelningsberät-ut ett
tigades räkning.

färre uppgifter lämnas de uppgifterGenom ochatt attgenom som
kan hanteraskommer effektivare frigörs för kon-ett sätt resurser

troll skatten redovisats korrekt.attav
finner viSammantaget våra förslag beträffande särskildadenatt ut-

delningsskatten inte kommer innebära några beaktansvärda ökadeatt
förkostnader skatteförvaltningen. På sikt bör dessa kostnadersnarare

kunna minska.

Konsekvenser för9.1.2 de skattskyldiga och för

dem skyldiga innehålla denär attsom
särskilda utdelningsskatten

de skattskyldiga, dvs. för deFör utdelningsberättigade innebär våra
förslag inte marginella förändringar. förhållande i in-till dagIänmer
nebär det visserligen skärpning berättigade tilldeäven äratten som
utdelning från avstämningsbolag skall uppvisa hemvistintyg för attett
få reducerat skatteavdrag i enlighet med bestämmelser i skatteavtal.ett

merarbete får dock betraktasDetta begränsat.som
dem skyldiga innehållaFör skatten innebär samordningenär attsom

med skattekontosystemet förenklingar. kommer rimligenDe göraatt
administrativa vinster redovisningen och betalningen denattgenom av
särskilda utdelningsskatten samordnas redovisningen och betal-med
ningen övriga skatter och avgifter.av
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utdelning avstämningsbolag föreslårFör utbetalarna från vi ettav
uppgiftslärnnandeminskat betalas tillutdelningen utländsktnär ut ett

utdelningsberättigades Uppgifternainstitut för den räkning. kommer
vidare lämnas via datamedia. fårkunna dettaSammantagetatt anses

hanteringskostnaderminskade centrala värdepappersförva-innebära för
och förvaltare.rare

Beträffande aktiebolag inte avstämningsbolag medför denärsom
särskilda för-slopade hanteringen uppgifter enligt kap. § LSK3 28av

enklingar och minskade kostnader. svenska utdelningFör mottagare av
i stället kontrolluppgift. hantering kan i dettaskall lämnas Utbetalamas

med skyldigheten kontrolluppgiñer ihänseende samordnas lämnaatt
Även den skyldigheten lämna uppgifter särskildövrigt. att ut-nya om

får lätthanterlig med särskilddelningsskatt än systemetanses vara mer
uppgift.

beträffandeVi finner således förslag denvåra sär-sammantaget att
utdelningsskatten inte kommer medföra ökade kostna-skilda någraatt

skattskyldiga eller för skyldiga inne-sig för de demder är attsomvare
betala in den innehållnaredovisa och skatten.hålla,

Statsñnansiella konskvenser9.1.3

det föregående har vi uppskattat förslag inte medför någravåraI att
skatteförvaltningen.ökade kostnader för

tiden för dennågot förkortade redovisning och betalningDen av
särskilda utdelningsskatten medför ränteeffekt för all-positiv deten

Utbetalama har i dag fyra sig för denna redovis-månader påmänna.
förslag denna i beroende ining. vårt kommer tid ställetI näratt avvara

månaden utdelningen sker och vilken dag i månaden utbetalaren ärsom
skattedeklarationskyldig lämna och betala in den innehållna skatten.att

tid ochkortast kommer denna knappt månaderSom 2,5att vara som
månader. det allmänna uteblivna ränteintäk-längst 4 För kan denästan

innehållna skatteavdrag beräknas miljoner förpå uppgå till 7tema ca
betalning.månad utbetalarna har på sig redovisning ochvarje försom

tidigarelagd ökatskall redovisning innebärDetta vägas att ettmot en
återbetalningsansökningar från beträffande vilkaantal de skattskyldiga

med för högt får för-skatteavdrag gjorts belopp. vårtSammantagetett
medföra inkomstförstärkningslag i denna del ändå marginellantas en

för det allmänna.
den särskilda i skattekonto-Förslaget inordna utdelningsskattenatt

utbetalarna fall gjort skat-innebär har till i de derätt räntasystemet att
återbetalas.teavdrag skall blir emellertid skyldiga be-De även attsom

i de fall skatteavdrag gjorts med för lågt belopp.tala Sammanta-ränta



Konsekvenser228 1999:79soum.m.

innebär förslag därför bedömningdetta vår kostnadenligt varkenget en
eller inkomstförstärkning för det allmänna.en

9.2 Särskild royaltyskatt

Införandet källskatt royalty för beskatta sådana ersättningarattav en
kommer medföra förändringar i förhållande till dagensatt stora system.

nuvarande behäftatDet med brister och saknarärsystemet stora egent-
liga möjligheter till kontroll. skatteanspråkDe Sverige har beträffande
sådan tillroyalty betalas i utlandet i dag inte gäl-görsmottagaresom
lande i marginell omfattning.änmer

Konsekvenser för9.2.1 skatteförvaltningen

särskildaVi föreslår den royaltyskatten skall hanteras iatt samma sys-
den särskilda utdelningsskatten. datautvecklingskostnaderDetem som
aktualiseraskan får i allt väsentligt inrymmas i förutdesom anses

förnämnda kostnaderna det för särskild utdelningsskatt.systemetnya
förhållande till hurI dagens tänkt fungera innebär vårtärsystem att

förslag förenklingar för skattemyndigheten. utländskaDe mottagarna
royalty skall i dag lämna självdeklaration. Systemet med källskattav en

medför bl.a. skatteförvaltningen slipper registrering och övrig hante-att
ring sådana deklarationer.av

Hanteringen beträffande redovisning och betalning skatten sköts iav
fortsättningen Särskilda skattekontoret i Ludvika och sker inomav ra-

för skattekontosystemet. blirDet i och för sig fråga till-men om en
kommande hantering för särskilda skattekontoret. långtgåendeDen
samordningen med den särskilda utdelningsskatten bör dock jämfört
med dagens ordning kunna medföra samordningsvinster. ytterligareEn
fördel samordningssynpunkt särskilda skattekontoret i dagär attur

hanterar den särskilda inkomstskatten för utomlands bosattaäven ar-
tister m.fl.

dag skall kontrolluppgift lämnasI beträffande royaltybetalningar till
utlandet immateriella rättigheter, dock inte upphovsrätter. Visom avser
föreslår starkt begränsat uppgiftslämnande på så någonett sätt att upp-
gift särskild royaltyskatt inte skall lämnas i de fall något skatteav-om

intedrag gjorts till följd bestämmelser i skatteavtal. skatteför-Förav
valtningens del blir det således fråga begränsad hanteringom en av
uppgifter.

Sammantaget finner vi våra förslag i denna del inte kommeratt att
medföra några ökade kostnader för skatteförvaltningen.
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Konsekvenser de skattskyldiga och förför9.2.2

dem skyldiga innehålla denär attsom
särskilda royaltyskatten

de skattskyldiga innebär vårt förslag i förhållan-För förenklingarstora
de till dagens utländskaDe royaltymottagama kommer isystem.
fortsättningen inte skyldiga lämna självdeklaration. Tillatt attvara

skall läggas ersättningdetta betalas för utnyttjande materi-att som av
ella rättigheter inte längre kommer skattepliktig i Sverige.att vara

royaltyberättigade f°ar emellertid vidkännas begränsatDen ett
merarbete i och han förmed skatteavdrag skall kunna underlåtasatt att

reduceradeller ske efter skattesats skall förete utredningen
hemvistintyg visar han endast skattskyldig ibegränsat Sve-ärattsom
rige.

betalar royalty tilldem utländska subjekt innebärFör ansvaretsom
innehålla, redovisa och betalaför in den innehållna skatten till-att en

hantering. bakgrundkommande redovisning och betalningMot attav
skatten skall ske inom för skattekontosystemet och såledesav ramen

kommer kunna samordnas med utbetalarens skattebetalningarövrigaatt
får detta merarbete ändå begränsat.anses vara

Utbetalama slipper sidanå andra dagens kontrolluppgiftsskyldighet.
begränsade uppgifcsskyldighet vi föreslår väsentligt mindreDen ärsom

omfattande vad gäller i dag.än som
Enligt de siffror vi tagit del skall något skatteavdrag för särskildav

royaltyskatt inte ske beträffande de royaltybetal-93än procentmer av
ningar utländska subjekt.sker till betalningar går tillDessa motta-som

i länder med vilka Sverige avtalat bort den interna beskattnings-gare
Enligt skallvårt förslag det i dessa fall inte heller lämnas någonrätten.

uppgift särskild royaltyskatt. För de allra flesta utbetalama innebärom
förslag särskildsåledes vårt royaltyskatt tillkommandeinte någonom

hantering. tillkommande arbetet för i dessa fallDet utbetalaren utgörs
endast begära lämnar sådana uppgifter utbetal-att att mottagaren attav
ning kan ske skatteavdrag uppgift intekanDennagörs.utan att anses
särskilt betungande.

Statsfinansiella9.2.3 konsekvenser

Vi har i det föregående anfört förslag medföravårt inte kommeratt att
några ökade kostnader för skatteförvaltningen.

Beträffande de eventuella tillkommande skatteintäktema kan följan-
de sägas.

9-191059
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möjligtDet inte skatteintäktersäga något hur dagensär att storaom
beskattningför utländska skulleroyaltymottagare kunna in-system av

bringa fungerade.det Det nettobeskattningfråga denochärom enom
handfull självdeklarationer kommer i dag intein någon ledningsom ger
för bedömningen vilka kostnader i allmänhet förenade medärav som
upplåtelser immateriella rättigheter. Vi dock skatteintäktema ivet attav
praktiken endast uppgår till någon miljon kronor.

Som i avsnitt har8.4 vi endast tillgång till inofficella siffrornämnts
beträffande omfattningen royaltybetalningar till utlandet. dessaAvav
framgår dock miljoner330 kronor betalas till i sådanaatt mottagareca
länder vilkamed Sverige avtalat begränsad för källstatenrätt attom en
beskatta royaltyn. reduceradeDen skattesatsen då tilluppgår normalt
10 Beträffande dessa utbetalningar skulle således den särskildaprocent.
royaltyskatten skatteintäkter drygt 30 miljoner kronor.ge om

Med ländernågra saknar vi skatteavtal. Till i sådana län-mottagare
betalasder royalty med 50 miljoner kronor. Vid skattesatsca en om

skulle således den20 särskilda royaltyskatten beträffande dessaprocent
utbetalningar skatteintäkter miljoner kronor.10ge om ca

Under förutsättning royaltybetalningar sker på iatt sättsamma som
dag innebär den särskilda royaltyskatten ökade skatteintäkter med
sammanlagt 40 miljoner kronor. bakgrundMot de möjligheterca av

de företagen har sina betalningsströmmar och för-större att styrasom
lägga royaltyintäkter till för ändamålet lämpligt land det emeller-ärett
tid rimligt utgå från de eventuella skatteintäktema från källskat-att att

kommer bli lägre så. timerSammantaget vi ändåten avsevärt änatt att
vårt förslag särskild royaltyskatt kommer medföra liten in-attom en
komstförstärkning för det allmänna.

Övriga9.3 konsekvenser

9.3.1 uppgiftslämnandeFöretagens

Enligt våra direktiv skall vi bl.a. beakta ivad tilläggsdirekti-sägssom
vissatill kommittéer och särskilda företagensutredareven om upp-

giftslämnande dir. 1994:73. Dessa direktiv har beaktats i föregående
avsnitt. framgårSom där innebär våra förslag uppgiftsläm-minskatett
nande för företagen. Enligt vår uppfattning föreligger det inte förutsätt-
ningar för ytterligare begränsa uppgiftslämnandet särskilt beträffan-att

de småde och medelstora företagen. uppgiftslämnandeDet vi föreslagit
således nödvändigt för säkerställa rimlig kontroll.är att en
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generella direktiven9.3.2 De

uppdragit utredareRegeringen 1996:49 samtliga redovi-har i dir. åt att
deras direkt och indirekt, påverka brotts-hur förslag, förväntaskansa

och brottsförebyggande Regeringen har vidareligheten det arbetet. gett
till kommittéer och utredare beskrivadirektiv samtliga särskilda att

regionalpolitiskaförslags jämställdhetspolitiska konsek-lämnade och
uppfattningrespektive dir. Enligt vårdir. 1994:124 1992:50.venser

i dessamedför förslag inte några särskilda konsekvenservåra avseen-
den.

Gemenskapsrätten9.3.3

bedömning samtliga förslag förenliga medEnligt vår våraär gemen-
inomskapsrätten EU.

Ikraftträdande9.4

anförts i innebära admi-förslag kommer det föregåendeVåra attsom
vinster för skatteförvaltningen. kommer docknistrativa Förslagen sam-
kräva insats från Riksskatteverket och Särskilda skatte-tidigt att en

i Ludvika för utveckla modernt datasystem och ända-kontoret att ett
rutinermålsenliga administrativa för hantering skatterna samt taav

blanketter.fram erforderliga
hänsyn till det förberedelsearbete krävs inom skatteför-Med som

valtningen bör våra förslag tillämpas först från och med år 2001.
Även de skyldiga redovisa och betala in deninnehålla,är attsom

innehållna skatten kommer behöva sina rutiner till den före-att anpassa
slagna ordningen. dem och de skattskyldiga rimlig tidFör attatt ge an-

sig till ordningen bör i kraft redan vidden förslagen trädapassa nya
halvårsskiftet år 2000.
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Författningskommentar10

särskildtill lagFörslaget10.1 om

och royaltypå utdelninginkomstskatt
skattskyldigafor begränsat

särskildliknar lagarnautformats påharlagen sättDen ett omsomnya
artister.utomlands bosattautomlands bosatta ochförinkomstskatt
särskildanämligen denprincip två olika skatter,ireglerar ut-Lagen

utdelningroyaltyskatten. Beträffandesärskildaoch dendelningsskatten
i förhållan-tillämpningsområdet för den lagennågon ändringär nyaav
Särskildkupongskattelagen inte avsedd.förvad gälldede till ut-som

skattskyldiga för utdel-betalas begränsatsåledesdelningsskatt skall av
aktiebolag i svensk värde-svenskt eller andeliaktiening på

skyldiga betalakretspappersfond. sär-Samma är även attav personer
royaltybetalningar från Sverige.påskild royaltyskatt

Tillämpningsområde

1 §

och denutdelningsskattenden särskildaparagraf framgårdennaAv att
skat-anmärkningstatlig skatt.särskilda royaltyskatten En attär omen

ochkap. §finns i 3 21statlig inkomstskattform ävenärten aven
lagrådsremiss.lydelse enligtkap. §6 15 IL

2§

i 2 § SINK,paragrafens första stycke på sätt attI somanges, samma
skattebetalningslageninnebörd ii lagen harbeteckningama samma som

inte eller framgårinkomstskattelagenoch annat samman-avangesom
skattskyldiga sådanamed begränsatsåhanget. T.ex. personeravses
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begränsat skattskyldigaärsom enligt 3 kap. §17 och 6 kap. 7§ IL
lydelse enligt lagrådsremiss.

I paragrafens andra stycke i de fall ellerattanges term uttrycketten
har olika betydelse i skattebetalningslagen och inkomstskattelagen skall
det i skattebetalningslagensägssom gälla. Så handelsbolagär t.ex. att

juridiska i skattebetalningslagensanse som personer mening intemen
enligt inkomstskattelagen.

3§

Enligt 2 § andra stycket KupL likställs vissa andra utbetalningar från
aktiebolag till dess medägare utdelning. Det utbetalningär vid nedsätt-
ning aktiekapitalet eller reservfondenav eller vid bolagets likvidation

utbetalning ñisionsvederlag.samt Frågan hurav dessa utbetalningarom
bör beskattas skall behandlas inom Finansdepartementet och vi har där-
för inte lämnat några förslag i denna del. Bestämmelserna har tills vida-

överförts oförändrade till punkt l ochre i2 paragrafen.
I punkt 3 utgivandeävenatt inköpsrätteranges med erbjudandeav

från svenskt aktiebolag till dess aktieägare till underpris förvärvaatt
delägarrätter i aktiebolag detannat än erbjudande bolaget likställaär att
med utdelning. Inköpsrätter vid inkomsttaxeringen enligtanses praxis

utdelningutgöra först vid den tidpunkt då de utnyttjas för förvärv av
det underliggande instrumentet eller Detta förhållandeavyttras. har
medfört problem vid uppbörden kupongskatt. Vi har i avsnitt 5.4.2av
redogjort för vår inställning inköpsrätteratt i stället borde betraktas

utdelning redan vid den tidpunktsom då de kunnat utnyttjas eller avytt-
och föreslagit sådan ordningattras i fall bören gällavart beträffande

den särskilda utdelningsskatten.

4§

bestämmelsenI definieras begreppet royalty se avsnitt 8.5.6. Det är
här fråga definition används iom samma OECD:s modellavtalsom och
således i de flesta moderna skatteavtal Sverige ingått med andrasom
länder. Genom valet denna definition underlättasav samordningen
mellan de interna bestämmelserna och skatteavtalen. Avsikten såle-är
des definitionen skallatt tolkas på vid tillämpningensätt så-samma av
väl lagen skatteavtalen.som

Skattskyldighet

Bestämmelserna skattskyldighet demom imotsvarar 4 § KupL.
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5§

utdelningsberättigad, vilkenanvänds beteckningenkupongskattelagenl
dellyfta utdelning förden berättigaddefinieras är att egensomsom

ställetden i omdenutdelningstillfállet. I lagen talasvid ägersomnya
utdelningsberättigad. Någon ändringtill utdelningrätten av vem som

Änd-avsedd.skattskyldig emellertid inteprincipi ärär att somanse
beneñci-"thei skatteavtalen använda begreppetanknyter till detringen

den harvarje särskilt falliowner. Vem rättär att somanse somsom
skatterättsligaallmärma civilrättsliga ochfårtill utdelningen avgöras av

denavstämningsbolag naturligtvis normalti detVid utdelningregler. är
till utdelningen.i aktieboken harinförd rättägareär somsomsom

skatteflyktsregelstycke finnsparagrafens andraI typav sammaen
bara denAvsikten med regeln intestyckettredje KupL.i 4 § är attsom

skyldig betala särskild utdelnings-utdelningsberättigade skall attvara
transaktioner har försöktvissa konstrueradefall hani deskatt genom

Även till förfarandetden medverkatskatten.undvikaatt som genom
bli skyl-till utdelning kommerhanuppträda rätt ägare attvoresom om

fråga dub-utdelningsskatt. såledesbetala särskild Detdig är ettatt om
dubbla beskattningutdelning.på Dennabelt skatteuttag ärsamma av-

kupongaffärer. tillämpningen skattetlykts-s.k.motverka Försedd att av
lämnas.exempelkan följanderegeln

Exempel
amerikanska stiftelsen överlåter föreskattebefriadei hemlandet ADen strax

likaledes iaktier i svenskt avstämningsbolag till denutdelningstillfället sina ett
utdelningstilltälletbrittiska stiftelsen Direkt efterskattebefriade B.hemlandet

från till Kursskillnadensina aktier B lägre kurs.tillbakaköper A motsvararen
minskad medutdelningen 10i procent.stort sett

betalat särskild utdel-bestämmelser i skatteavtal skulle haföljd ATill av
utdelningen. endast Genombetalarmed B 5ningsskatt 15 procent.procent av

lägre kurs och delat på den skatte-aktiema till harköpt tillbaka A BAatt en
efter skattesatskupongskatt endast tagitsuppkommitvinst utatt engenomsom

5 procent.om

Exempel 2:
överlåter föreskattebefriade amerikanska stiftelseni hemlandet ADen strax

avstämningsbolag till den svenskasina aktier i svensktutdelningstillfället ett
tillbaka sinaDirekt efter utdelningstillfállet köper Afondkommissionären C.

i utdelning-Kursskillnadenfrån till lägre lans.aktier C stort settmotsvararen
minskad med 10 procent.en
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Till följd bestämmelser i skatteavtal haskulle A betalat särskild utdel-av
ningsskatt med 15 utdelningen. denprocent För svenska fondkommis-av
sionären C beskattas utdelningen i dennes näringsverksamhet. Den kan därvid
kvittas bl.a. den förlust uppstår vid återförsäljningenmot aktier.A:ssom av

de bådaI exemplen kan i bortses från övriga skatteeffekter.stort sett Det in-
A transaktionernatressanta är vunnit befrielseatt från särskild utdel-genom

ningsskatt.
Om transaktioner skett på marknadsmässiga villkor i den meningen deatt

varit förenade med affärsmässig risk det emellertid inte möjligtär hävdaen att
denna befrielse från utdelningsskattenatt obehörig. rekvisitetär För obe-att

hörigen skall kunna tillämpas fordras någonting skattevinstän attmer en upp-
kommit.

Enligt vår uppfattning det frågaär obehörigt förfarandeett t.ex.om om
försäljningen och återköpet aktiema skett till kurser avtalats på för-av som
hand. dåDet inte fråga iär skatterättslig mening verklig överlåtelseom en

den uppfyller de fonnellaäven kriterierna för överlåtelse. Detom är ävenen
möjligt tänka sig andra liknande konstruktioneratt där den formella intemen
verkliga äganderätten överförts till någon den egentligenän ägerannan som

till utdelningen.rätten
Förutsatt det i de båda exemplen handlaratt sådana på förhand avtaladeom

kurser skulle således inämnts A de båda exemplensom nu attvara anse som
utdelningsberättigad. förhållandetOm B respektive C bulvaneratt agerat som
för A uppmärksammas innebär det följande skattekonsekvenser för de inblan-
dade.

i bådaA exemplen utdelningsberättigadär och således skyldig betalaatt sär-
skild utdelningsskatt. Enligt skatteavtal utgår denna med 15 procent.

visserligenB inte utdelningsberättigad.är Skatteflyktsregeln emellertid till-är
lämplig och därförB skyldigäven betalaär särskild utdelningsskatt. Efter-att

inteB the beneñcial owner"är utdelningen får den normalt enligtsom av
skatteavtal inte tillgodogöra sig den lägre skattesats följer avtalet. Stif-som av
telsen såledesB skyldig betalaär särskild utdelningsskatt efteratt skattesatsen

30 procent.om

ÄveninteC heller utdelningsberättigad.är beträffande C emellertid skatte-år
flyktsregeln tillämplig C har sitt skatterättsligatrots hemvist iatt Sverige. Nå-

skatteavtal huvud integot är över tillämpligt på C. Fondkommissionärentaget
skallC således betala särskild utdelningsskatt efter skattesats 30en om pro-

cent.

Skatteflyktsregeln har behandlats i avsnitt 6.4.4.
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6§

iPå motsvarande 5 § det den till royaltysätt är äger rättensom som
royaltyberättigad skyldig denbetala särskilda royaltyskat-är attsom
ten.

§§7-3

Paragrafema bestämmelserna i andra och femte§ stycket4motsvarar
Änd-vissa undantag i skyldigheten betalas kupongskatt.KupL attom

såvittringama den särskilda utdelningsskatten endastär avser av re-
daktionell Paragrafema har dock kompletterats på så sättnatur. att mot-
svarande undantag kommer gälla beträffande den särskildaatt även
royaltyskatten.

Underlag för skatten

§9

enligtLiksom tidigare kupongskattelagen underlaget för särskildutgörs
utdelningsskatt utdelning på svensk andel iaktie eller svensk värde-av
pappersfond. paragrafenI uttryckligen utdelning iävenatt annatanges

i svensk valuta skattepliktig jfr avsnitt 5.4.än ärpengar
paragrafens andra stycke framgårAv särskild utdelningsskatt inteatt

förskall betalas sådan utdelning förutsätt-skattefri under deärsom
ningar i 3 § 7 lagrådsremissenSIL Lex ASEA. Isom anges a mom.

förslagmed inkomstskattelag finns idessa bestämmelser kap.42 16om
beskrivs iASEA avsnitt 2.4.2.Lex

10§

paragrafen bestämmelse beträffandeI den särskilda royalty-ges en
den iskatten 9 § första stycket.motsvararsom

11§

Sådan utdelning och royalty betalas i svenska kronoränannatutsom
skall värderas till marknadsvärdet. ankommer Regeringen ellerDet på

myndighet Regeringen bestämmerden meddela före-närmareattsom
skrifter hur sakutdelning skall värderas. Frågor värderingen harom om
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behandlats i avsnitt 5.4.4.
Motsvarande gäller för den särskilda royaltyskatten.

Skatteberäkning

12 -13 §§

12 § 5 § KupL. andraImotsvarar meningen har emellertid förtydligats
skatten skall beräknas efteratt lägre skattesats 30 så följeränen om av

bestämmelser i avtal för undvikande dubbelbeskattning.av
I 13 § motsvarande bestämmelser för den särskilda royaltyskat-ges

Skattesatsen här 20ten. är procent.

Förfarandet

14 §

Av paragrafen framgår förfarandet reglerasatt i skattebetalningslagen.
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10.2 Förslaget till ändringlag i lagenom

1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgifter

3 kap. 27, 28 30 §§och

Ändringama föranleds kontrolluppgift utdelning och innehavattav om
fortsättningsvis skall lämnas den betalar utdelning frånäven utav som

aktiebolag avstämningsbolag. tidigare gällandeDen skyldig-änannat
förheten utdelning lämna särskild uppgift enligt kap3mottagare attav
och för utbetalaren vidarebefordra28 § denna uppgift till skatte-att

myndigheten har slopats.
Kontrolluppgiftsskyldigheten har behandlats i avsnitt 3.2.8. Såvitt

utdelning till begränsatgäller skattskyldiga tillämpas i fortsättningen
bestämmelserna utdelningsuppgiñ i kap. a-d10 36 SBL.om
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Förslaget ändring10.3 till ilag om

skattebetalningslagen 1997:483

lkap.1§

punktenGenom den åttonde i paragrafens forsta stycke skat-görsnya
tebetalningslagens bestämmelser bestämmande, debitering, redovis-om
ning och betalning tillämpliga den särskilda utdelningsskattenpåäven

särskilda royaltyskatten.och den

1kap.4§

i paragrafens förstaandra punkten stycke innebär detDen att somnya
skattebetalningslagen skatti och skattskyldig skall gällasägs ävenom

skall dras från utdelning förbelopp betalning särskild utdel-som av
royalty för betalningningsskatt eller från särskild royaltyskatt samtav

den skyldig sådant avdrag.göraär attsom
skattebetalningslagen används begreppetI skattskyldig i vidareen

betydelse faller sig naturligt. lagen kallas denI såledesän ävensom
innehållaskyldig och betala in särskilda utdelningsskattenär attsom

och särskild royaltyskatt för skattskyldig. i skattebetalningslagenDen
använda beteckningen avdragen skatt i förekommande fall denavser
särskilda utdelningsskatten och den särskilda royaltyskatten.

2kap.4a§

Paragrafen innehåller beträf-särskild behörighetsregelDenär ny. en
fande beslut särskild utdelningsskatt eller särskild royaltyskatt.rörsom
Sådan beslut skall, liksom fallet i dag beträffande kupongskatten,är
fattas Skattemyndigheten i Gävle. vilken myndighetFrågan somav om
bör hantera de båda källskattema har behandlats i avsnitt och3.2.4
8.5.7.



1999:79SOU Författningskommentar 241

3kap.5§

paragrafEnligt denna skall Skattemyndigheten skattekontoupprätta ett
for varje skattskyldig enligt skattebetalningslagen. Iärsomperson pa-
ragrafens första stycke har mening lagts till.en ny

Såvitt de utdelningsberättigadegäller skattskyldiga tillär sär-som
utdelningsskattskild kommer det ofta inte möjligt nå-upprättaattvara

skattekonto. de utdelningsuppgiñerAv utbetalama utdel-got som av
ning skyldiga lämna kommer det nämligen i många fall inteär att att

Ävenframgå egentligen har till utdelning. i de fall därrättvem som
Skattemyndigheten känner till de utdelningsberättigade uppkommer
svårigheter med inordna dessa i skattekontosystemet eftersom deatt
normalt får sakna svenskt eller organisations-antas personnummer

därförskulle antagligen nödvändigt skapaDet sär-att ettnummer. vara
registreringskilt för dessa begränsat skattskyldiga försystem attav

iundvika flera skattekonton onödan föröppnasatt samma person.
inteNormalt kommer det fattas några beslut särskild utdel-att om

ningsskatt avseende viss utdelningsberättigad. Med det långtgående
för betalning skatten åläggs utbetalarna utdelning kansomansvar av av

det därför inte heller nödvändigt skattekonton förupprättasattanses
till utdelningen.dem har rättsom

förhåller detDelvis annorlunda sig i de fall utdelningsberät-där den
tigade påförs särskild utdelningsskatt i efterhand eller där återbetalning

inbetaldför mycket skatt aktualiseras. dessa fall denI ärav
utdelningsberättigade alltid känd och särskilt beskattningsbeslutett en-
ligt kap. andra stycket skall fattas.ll 1 § upprätthålla skatte-För att

systematik fårbetalningslagens det därför lämpligt i dessa fallattanses
skattekonto avseende den utdelningsberättigade. Reg-upprätta ett

leringen i skattebetalningslagen skattekonto skallhur ett ut-av vara
format emellertid mycket föreligger således frihet förDetär öppen. stor
Skattemyndigheten bestämma hur sådant skattekontonärmareatt ettom

lämpligen skall utformat.nämntsnusom vara
Vad gäller i tillämpliga delar beträffande denävensagtssom nu som

royaltyberättigad och således skyldig betala särskild royaltyskatt.är att

5kap.l§

Enligt denna paragraf den betalar exempelvis utdelningär utsom en
skyldig skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. Skyldig-göraatt
heten skatteavdrag gäller den betalar royalty.göra ävenatt utsom
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har vi behandlatI avsnitt 3.2.5 frågan är attvemom som somanse
utdelning. den ordningutbetalare För förtydliga i prakti-att att somav

ken tillämpas dvs. värdepappersförvararei dag, centrala elleratt svens-
ka förvaltare, utbetalare utdelning frånär att avstäm-anse som av

andraningsbolag, har stycke lagts till.ett nytt
skall utbetalareFrågan utdelning påom vem som anses av an-vara

värdepappersfond har behandlatsdel i i avsnitt Enligt det3.2.l5. nya
fondbolaget eller förvaltare skalltredje stycket svenskär som anses

iutdelningen dessa fall.utbetalarevara av
avsnitt har vi behandlat frågan det föreligger förut-3.2.l4I om

för utländska förvaltare skyldighetsättningar ålägga skötaattatt en
skatt-uppbörden särskild utdelningsskatt vid utdelning till begränsatav

skattskyldi-skyldiga och preliminär skatt vid utdelning till obegränsat

ga.
fjärde stycket framgår utländsk filial regist-detAv ärattnya en som

utländska filialer jämställas medrerad enligt lagen skall enom m.m.
vid tillämpningensvensk juridisk andra och tredje styckena.person av

fått medgivande för-sådan filial respektive tillståndEn attsom vara
enligt lagen kontoföring finansiella instrument respektivevaltare om av

värdepappersfonderlagen således ansvarig för uppbörden§31 ära om
utdelningsskatten.den särskilda fråga har behandlats i avsnittDennaav

3.2.l4.

5kap.8§

paragraf i vilka falldenna regleras skatteavdrag skall frånI göras ränta
utdelning.eller

stycke har medförparagrafens första punkt lagts tillI atten ny som
från särskildskatteavdrag skall sådan utdelning för vilkenäven göras

vilkenutdelningsskatt skall betalas. Detsamma gäller sådan royalty för
särskild royaltyskatt skall betalas. kap. framgårAv 5 § SBL1 nysssom

det den betalar utdelningen skyldigär göranämnts äratt ut attsom som
skall utbetal-skatteavdraget och detta vid varje tillfällegörasatt som

ning sker.

5kap.8a§

paragrafen, framgår det vid utbetalning utdelningAv är attsom ny, av
på aktie i svenskt aktiebolag eller andel i värdepappersfondsvensk
skall skatteavdrag enligt kap. alltid för särskild utdel-8 § SBL5 göras
ningsskatt inte tillgängliga uppgifter utdelningsberättigadedenom om
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visar skattskyldighan inte är till skatt. Om detsådan råder tveksam-att
het huruvida utdelningsberättigad skall begränsat elleren anses som
obegränsat skattskyldig skall således skatteavdrag för särskild utdel-
ningsskatt ske.

paragrafensAv andra stycke följer utbetalning utdelningatt om av
inte kunnat ske till följd bristande uppgifter den utdelnings-av om
berättigade skall ändå skatteavdrag försåsom särskild utdelningsskatt

den skulle ha betalatgöras utdelningen.utav som annars

5kap.9§

dennaI paragraf undantag från huvudregeln i kap.5 8 § SBLanges om
i vilka fall skatteavdrag skall göras.

Andra punkten har ändrats eftersom skatteavdrag för särskild utdel-
ningsskatt skall vid utdelning till utländska juridiskagöras personer.

Ändringen i tredje punkten föranleds skatteavdrag för särskildattav
utdelningsskatt skall enligt skattebetalningslagen.göras Tidi-numera

reglerades skyldigheten skatteavdrag i kupongskattelagen.göraattgare
fjärdeDen punkten har tillkommit eftersom kontrolluppgifts-nya

skyldigheten i kap.3 27 § i fortsättningenLSK kommer gälla ävenatt
sådant aktiebolag inte avstämningsbolag.är Enligt kap.5 8 §som
skulle således detta undantag aktiebolag inteutan även är avstäm-som
ningsbolag bli skyldiga skatteavdrag för preliminärgöra skatt vidatt
utdelning till obegränsat skattskyldiga.är avsnittI 3.2.5personer som
har vi emellertid för sådan skyldighet inte bör infö-argumenterat att en
ras.

Om utbetalaren underlåtit skatteavdrag frångöra utdelningatt en
eller royalty med stöd punkten i5 paragrafen han ansvarig förären av
betalning skatten det vid kontroll visar sig inteatt mottagarenav om
varit berättigad till hel nedsättning den särskilda utdelningsskattenav
eller den särskilda royaltyskatten. Han dock befriad frånär ansvar om
han förlitat sig på hemvistintyg eller likvärdig utredningett annan om
skatterättsligt hemvist jfr kommentaren till kap.l2 l § SBL.

8kap.10§

Denna paragraf reglerar efter vilken skattesats skatteavdrag från bl.a.
utdelning skall Skatteavdrag förgöras. särskild utdelningsskatt skall
således med 30 Av detgöras andra stycket följer skat-procent. attnya
teavdrag för särskild royaltyskatt skall med 20göras procent.
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detI tredje stycket särskild utdelningsskatt ellerattnya sär-anges
skild royaltyskatt till följd bestämmelser i tillämpligt skatteavtalettav
skall medutgå lägre skattesats 30 respektive 20än så fåren procent
skatteavdrag i stället eftergöras den lägre skattesatsen s.k. direktned-
såttning. kap.Av 12 l § andra stycket framgår utbetalaren föratt att
inte bli ansvarig för eventuell tillkommande skatt skatteavdragnär
gjorts efter för låg måste ha tillförlitligaprocentsats uppgifteren om
den utdelnings- eller royaltyberättigades skatterättsliga hemvist
normalt hemvistintyg.

Direktnedsättning kan inte ske till nedsättningrätten skattenom av
enligt överenskommelse med avtalsland endast kan tillgodosesett ge-

återbetalning. En sådan överenskommelse föreligger fornom närvaran-
de endast med Schweiz. Vid utdelning till med hemvist i andrapersoner
avtalsländer Schweiz tillåts såledesän direktnedsättning.

8kap.25a§

Paragrafen, hänvisar tillär lagenll § särskild inkomstskattsom ny, om
på utdelning och royalty för begränsat skattskyldiga, enligt vilken ut-
delning lämnas i i svenskän valutaannat skall värderas tillsom pengar
marknadsvärdet. Vid utdelning i svensk valuta skallän det utde-annat
lande bolaget lämna uppgift värdet den utdelade egendomen tillom av
utbetalaren. Värdering sakutdelning behandlas i avsnitt 5.4.4.av

10 kap. 23 §a

Bestämmelsen Härär skatteavdrag avseendeatt särskildny. anges ut-
delningsskatt skall redovisas i den skattedeklaration skall lämnassom
under tredje månaden efter den månad då utdelningen blev tillgänglig
för lyñning.

Vid vilken tidpunkt skattedeklaration skall lämnas i kap.10anges
18, 19 och 22 SBL. Tidpunkten för lämnande skattedeklarationav

såledesavgörs den skyldigär skatteavdraggöraattav om ävensom
skall redovisa mervärdesskatt och i så fall utifrån beskattningsunderla-

för mervärdesskatten.get
Den tidsfrist utbetalaren har på sig innan skatteavdraget skallsom

redovisas och betalas kommer således variera beroende på delsatt inär
månaden utbetalaren skyldig lämnaär skattedeklaration,att ochsom
del i månaden utdelningstillfälletnär inträffar.som
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Exemül:
En utdelning sker den l Om utbetalarens beskattningsunderlag översti-mars.

40 miljoner kronor skall skatteavdrag utdelningenfrån redovisas i denger
skattedeklaration lämnas den 26:e i tredje månadenden efter den månadsom
då skatteavdraget skulle ha gjorts, dvs i detta fall den 26 juni. Tidsfristen upp-
går således månader.4nästan

Exemgl:
utdelning skerEn den 30 Om utbetalarens beskattningsunderlag under-mars.

stiger miljoner40 kronor skall skatteavdrag från utdelningen redovisas i den
skattedeklaration normalt lämnas den i12:e den tredje månaden efter densom
månad då skatteavdraget skulle ha gjorts, dvs i detta fall den juni. Tidsfris-12

uppgår således till knappt månader.2,5ten

föreslagna tidsfristenDen för redovisa och betala skatteav-attav oss
drag avseende särskild utdelningsskatt längre vad normaltär än som

förgäller redovisning och betalning avdragen skatt. längreDennaav
tidsfrist motiveras kortare tidsfrist skulle kunna kommaatt attav en
medföra antalet återbetalningsansökningar ökar. dag korrigeraratt I
nämligen förvaltama flertalet felaktiga skatteavdrag innan redovisning
sker till beskattningsmyndigheten. Det angeläget för alla inblandadeär

det tidsödande återbetalningsförfarandet så långt möjligtatt kansom
undvikas. valda tidsfristenDen i genomsnitt månader innebärtreom ca

förvaltarna kommer kunna 85 deatt rätta skatte-att mot procentupp av
avdrag i dag under fyrarnånadersperioden.rättas Förvaltamas rät-som
telser behandlas i avsnitt 3.2.7.

10 kap. 36 a-d §§

dessaI paragrafer den betalar utdelning skyldigatt ärut attanges som
till Skattemyndigheten lämna utdelningsuppgiñer. Vilka uppgifter som
skall lämnas har behandlats i avsnitt 3.2.8.

11 kap. 14 §

Ändringen i paragrafen medför sådan särskild royaltyskatt ellerävenatt
särskild utdelningsskatt någon har betalat han inte varittrots attsom
skyldig betala sådan skatt skall räknas vid den årligaatt avstämning-av

skattekontot. Bestämmelsen kan aktualiseras i det fall dett.ex. atten av
uppmärksammas utdelningsberättigad behandlats begränsatatt en som
skattskyldig han varit obegränsat skattskyldig itrots att Sverige. Han

10-191059
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skall då betala vanlig inkomstskatt för utdelningen f°ar från bl.a.men
denna skatt räkna vad han betalat i utdelningsskatt.särskildav

12 kap.l§

dennaI paragraf i första hand den inte har gjort föreskri-attanges som
skatteavdrag skyldig betala beloppvet är har bestämtsatt enligtsom

kap.11 19 § SBL. Av den bestämmelsen framgår bl.a. vidattsenare en
omprövning skatten skall den bestämmas på grundval tillgängligaav av
uppgifter eller, så inte kan ske, eñer skälig uppskattningom en
skönsbeskattning.

denFör betalat utdelning och skyldig redovisaut skatte-ärsom att
avdrag i skattedeklarationen beslut skatten ha fattats iettanses om en-
lighet med deklarationen. det fallFör sådant beslut bliratt ett omprövas
alltså utbetalaren skyldig betala eventuell ytterligareatt skatt.

I paragrafen har andra och tredje stycken lagts till detgörnya som
möjligt för utbetalaren undgå detta betalningsansvar.att

Har således skatten till följdomprövats sakutdelning frånattav av-
stämningsbolag värderats till för lågt belopp så det utdelande bolagetär
och inte utbetalaren utdelningen ansvarigt for betalning beloppav av

beslutats med stöd kap.11 19 § SBL inte utbetalaren haftsom av om
anledning ifrågasätta den bolagetatt uppgivna värdet. Detsammaav
skall gälla det utdelande bolaget underlåtit lämna uppgiftom att om
värdet den utdelade egendomen till utbetalaren. Anledningen tillav
denna ordning bolagetär normalt får haatt de bästa möjligheter-anses

värdera den utdeladeatt egendomen. framstårDet inte hellerna som
rimligt utbetalaren skall riskenstå föratt bolaget lämnar felaktigaatt
uppgifter värdet. En sak värderingenär i de flesta fallattom arman
kommer ske utifrån marknadsnoteringar på det utdelande bolaget eller
den utdelade egendomen jfr avsnitt 5.4.4.

Har skatten till följdomprövats den utdelningsberättigadeattav va-
rit bosatt eller hemmahörande i någon vadänstat uppgettsannan som
för utbetalaren kan betalningsansvaret för belopp beslutats medsom
stöd kap.ll 19 § iSBL stället falla på den utdelningsberättigade.av
Förutsättningen för det utbetalarenär saknat anledningatt ifrågasättaatt
riktigheten i företett hemvistintyg ellerett likvärdig utredningannan

den utdelningsberättigade lämnat till ledning för bedömningensom av
det skatterättsliga hemvistet.

Frågan vilken utredning krävs för utbetalaren skall bli friattom som
från för betala tillkommandeansvaret skattatt har behandlats i avsnitt
4.3.
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12 kap. 10a§

Paragrafen, innehåller bestämmelseär närsom ny, en om regress en
utbetalare utdelning eller royalty betalat belopp för vilket ålagtshanav
betalningsskyldighet enligt kap.11 på den19 § grunden han inteatt
gjort föreskrivet skatteavdrag.

l5kap.6§

Enligt denna bestämmelse skall förseningsavgift dentas ut ärom som
skyldig lämna bl.a. skattedeklaration inte gjort inomdet föreskrivenatt

Ändringentid. innebär den underlåtit lämna uppgiftävenatt attsom om
särskild utdelningsskatt eller uppgift särskild royaltyskatt fär betalaom
sådan förseningsavgift.

18kap.3a§

Paragrafen regleras förutsättningarnaHär förär återbetalning förny. av
mycket inbetald särskild utdelningsskatt eller särskild royaltyskatt. Be-
stämmelser återbetalning kupongskatt farms i 27 § KupL.om av

förstaAv stycket framgår den utdelningsberättigade kan begäraatt
återbetalning särskild utdelningsskatt eller särskild royaltyskatt harom
betalats skattskyldighet inte förelegat eller sådan skatt be-trots att om
räknats efter högre skattesats vad följer tillämpligt skatte-änen som av
avtal.

Andra stycket 27 § andra stycket tidigareKupL. Sommotsvarar
skall frågan utdelningsbeskattning utbetalningnämnts vid ut-om av

skiftning inte behandlas den här utredningen. Bestämmelsen im.m. av
27 § återbetalningKupL kupongskatt då förlorataktie sitt värdeom av
till följd likvidation eller fusion har därför tills vidare överförts oför-av
ändrad till skattebetalningslagens återbetalningsregler.

likhet med tidigareI vad gällde enligt kupongskattelagen skallsom
begäran återbetalning skriftligen hos beskattningsmyndig-görasen om

heten före utgången femte kalenderåret efter det utdel-senast attav
ningen blev tillgänglig för lyftning.

Undantag från till återbetalning finns i kap.rätten 18 § SBL.7
Vi har behandlat frågan återbetalning i avsnitt 3.2.12.om
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18 kap.7§

paragrafensI första stycke vissa begränsningar möjlighetenanges attav
få återbetalning skatt. Genom ändringen bestämmelsernagörs till-av
lämpliga på återbetalningäven särskild utdelningsskatt och särskildav
royaltyskatt. Härigenom kan skatteavdrag felaktigtt.ex. gjortsett som
för särskild utdelningsskatt användas för betalning statlig inkomst-av
skatt inkomstpå kapital.av

19 kap. 13 §

Detta tillägg i paragrafen undantag frånutgör huvudregeln iett 19 kap.
12 § detSBL gäller intäktsränta. Vidnär återbetalning avisärskild ut-
delningsskatt skall intäktsränta beräknas från den 1 april året efter det

skatteavdraget gjordes. Tidpunkten valdatt bakgrundär denmot attav
gjort skatteavdraget har längre tidsfrist för redovisning och in-som en

betalning särskild utdelningsskatt vad enligtän skattebetalning-av som
slagen normalt gäller för avdragen skatt.
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10.4 till lagFörslag ändring iom

inkomstskattelagen 1999:000

Ändringama föranleds dels kupongskattelagen denersättsatt sär-av av
utdelningskilda inkomstskatten på och royalty för begränsat skattskyl-

diga, och dels källskatt på royalty införs.attav en
Utländska royalty inte längre bedriva närings-mottagare av anses

från fast driftställe härverksamhet i landet skalloch de således inte bli
föremål för svensk inkomsttaxering.
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Kommittédirektiv

Översyn kupongskattelagenav

Dir. 1996:76

Beslut vid regeringssammanträde den oktober3 1996

Sammanfattning uppdragetav

utredare tillkallassärskild medEn uppdrag genomföra översynatt en
reglerna för beskattning utdelning på svenska aktier och påav av an-

delar i svenska värdepappersfonder till dem har hemvist i utlandetsom
kupongskatt.

Utredaren skall undersöka förutsättningarna för regelförändringar
leder förenklingartill och till modernt beskattningsförfarande.ettsom

Utredaren skall uppgiftslämnande och uppbörd heltöverväga ellerom
delvis kan samordnas med det gäller för utdelning till demsystem som

har ihemvist Sverige. detI sammanhanget skall det vilkenprövassom
eller vilka myndigheter bör ha hand beskattningen. Utredarensom om
skall dessutom föreslå regler för källskatt på royaltybetalningaratt ta ut
till utlandet. övrigt skall utredarenI särskilt beakta problem rörsom
skatteflykt, kontrollfrågor och behandlingen utdelning i änannatav
pengar.

Utredaren skall redovisa sitt arbete före utgången år 1997.av

Bakgrund

Reglerna källskatt på utdelning på svenska delägarrätter ägsom som av
och företag i utlandet påtagligt föråldrade och därför i be-ärpersoner

hov gäller främstDet de regler förfarandetöversyn.av en som avser
och uppbörden. genomgripandeDen reformering för såvälsystemetav
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direkta indirekta skatter undergenomförts år harsom som senare en-
dast i marginell utsträckning berört kupongskattereglema. Nuvarande
förfaranderegler således inteär anpassade till de ADB-rutinernya som
gäller för aktie- och andelsutdelningar till dem bosatta här iär lan-som
det. På grund önskemålet enhetligt och modernt regelsystemettav om
har kupongskattereglema inte kunnat utvidgas till området för royalty-
betalningar. finnsDet således behov allmänett tekniskstort över-av en

kupongskatten. detI följande översikt gällandesyn överav ges en reg-
ler och genomgång frågor skall ien tas översyn.av som upp en

Gällande rätt

Allmänt

Bestämmelserna kupongskatt finns i kupongskattelagen 1970:624,om
KupL och kupongskatteförordningen 1971:49. Kupongskatten är en
statlig skatt med 30 % utdelningentas ut på aktier i svenskasom av
aktiebolag och andelar i svenska värdepappersfonder. Skatten är en
definitiv källskatt och i principersätter såväl inkomstskatt förmö-som
genhetsskatt.

Den bosatt respektiveär hemmahörande i Sverigesom utdel-när
ningen blir tillgänglig för lyftning skyldigär den till inkomst-att ta upp
beskattning här. Med bosättning jämställs stadigvarandeäven vistelse i
Sverige. Vidare den faktiskt bosattutan häratt haranses som vara- -
väsentlig anknytning till Sverige skattemässigt bosatt här. Allasom

enligt dessa regler eller bosattaär i Sverige skall i principsom anses
betala inkomstskatt på utdelningsinkomster. Kupongskatt betalas av
den inte skall betala inkomstskatt i Sverige för utdelningen.som Ku-
pongskatten, således främst inkomstskatten, harersätter sinsom mot-
svarighet i de flesta länder med motsvarande inkomstskattesystem.

dubbelbeskattningsavtalenI regleras med vilka belopp skatt på ut-
delning får förtas enligtut dubbelbeskattningsavtal harpersoner som
hemvist i de avtalsslutande och uppbär utdelning frånstaternaen av
den andra.

All utdelning på svenska delägarrätter till dem bosatta iär ut-som
landet belastas inte med kupongskatt. Utdelning på andelar i svenska
ekonomiska föreningar beskattas således med vanlig inkomstskatt oav-

hemvistförhållanden.sett mottagarens
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ku-beskattningsmyndighet förDalarnasi länSkattemyndigheten är
fördet gällerinte pådatoriseratFörfarandet sättpongskatten. är som

skatteslag.andra
principtvå skilda IKupongskattebestämmelsema innehåller system.
Värde-aktiebok försdvs. aktiebolagavstämningsbolag,ingår avvars

svenska fondbolagochAktiebolag VPC,papperscentralen VPC som
ku-regelsystem. S.k.tillsammans iandelsägamaregisterför ettöver

finnsi Detregistrerande fondbolag ingåroch ickepongbolag ett annat.
ibörsnoterade härungefär 200demavstämningsbolag. Av är500ca

andelsägama.fondbolagalla svenskaregistrerarlandet. Numera
ak-medbolag tillämparkupongbolagMed systemettavses som

kallaskupongskattelagenuppvisande kupong. Itieutdelning mot av
sig s.k.avstämningsbolag". Detbolag rörbolagsådant "armat än om

bolag.något hundratalytterligareochfåmansbolag
utdel-denkupongskatt enligt KupL4 §till ärSkattskyldig är som

förlyfta utdelningberättigaddenningsberättigad, dvs. är att egensom
förutdelningstillfålleMedutdelningstillfállet. avstäm-viddel avses

da-avsedda1975:1385aktiebolagslagen§den i kap. 8ningsbolag 3
ochför kupongbolagutdelningsrätten och vär-avstämningför avgen

lyftning.tillgänglig förutdelningen blirdådepappersfond den dag
egendomnormaltVinstutdelning ävenutgörs annanpengar menav

harfalleni deinskränkning skatteuttagetNågondelaskan ut. senareav
förtäcktvid s.k.skall betalasKupongskattin i lagen.inte tagits även

utdelning.
regleras i 4 §koncembolagtill utländsktutdelningBehandlingen av
gemenskaps-införlivats frånordningenligtstycket KupLfemte en som

rätten.

Skatteavdrag

utdel-till deutdelningen VPCutbetalasavstämningsbolagFrån av
utdelningsberättigadedirekt den ärningsberättigade antingen re-om-

aktiernaförvaltareindirekt viaeller ärVPCgistrerad hos re-omen --
sådan.hosgistrerade en

lämnas VP-"kryssuppgift"uppgiftertillgängligadetOm somav
fram-adress m.m.värdepappersinstituttillregistreringsblankett samt

§innehåller VPC 7kupongskatt föreligger,betalaskyldighetgår attatt
medsambandkupongskatt i12 § KupL ut-eller förvaltare attKupL

konto.utdelningsberättigadesgottskrivs denellerutbetalasdelningen
skatteavdragvärdepappersfond skallandel i görasutdelningVid

förvaringsinstitutet.av
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kupongbolagI lyfts utdelningen ofta bank.hos I samband med atten
utdelningen betalas skall den fåberättigad utdelningut är lämnaattsom
uppgifter på särskild blankett för bedömning bl.a. fråganen av om
skyldighet betala kupongskatt s.k.att särskild uppgift enligt 3 kap.
28 § lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter. Ut-om
betalaren med ledning deavgör lämnade uppgifterna avdrag förav om
kupongskatt skall ske i samband med utbetalningen 14 § KupL.

Redovisning

Redovisningen utbetald utdelning innehållenoch kupongskatt påav
aktier i avstämningsbolag skall VPC eller eventuell depåförvaltareav
lämnas fyra månader eñer avstämningsdagen.senast

utdelningFör på andel i värdepappersfond förva-är nämntssom
ringsinstitutet banken eller fondkommissionären redovisningsskyl-
digt. Redovisning utbetald utdelning och innehållen kupongskattav
lämnas fyra månader efter den dag då utdelningensenast på fondande-
lama blev tillgänglig för lyftning. Särskilda regler gäller för äldre ore-
gistrerade andelar innehas s.k. fondandelsbevis.ettsom genom

Kupongbolag skall lämna redovisning utdelning då ku-ävenom
pongskatt inte skall betalas. Uppgift utdelning och eventuell ku-om
pongskatt skall i detta fall lämnasäven fyra månader efter utdel-senast
ningstillfállet. Om utdelningstillfället infaller efter den 15 september ett
visst år, skall redovisningen alltid lämnas den januari15 följandesenast
ar.

En översyn kupongskattelagenav

Ordningen med särskild skatt på utdelningar för dem saknaren som
skatterättslig hemvist i Sverige bör bestå. Detsamma gäller nivån på
skatten. övrigtI skall genomgripande ske kupongskatte-översynen av

Redan nuvarande beteckningsystemet. på skatten sig föråldrad ef-ter
den knyter tilltersom pappershantering "kuponger" ian storen av som

utsträckning med datamässig registerföring.ersatts

Färfarandet

anslutningI till 1990 års skattereform infördes för preliminärett system
skatt 30 % på och utdelningarräntor för fysiska och dödsbonpersoner

bosatta eller hemmahörandeär i Sverige prop. 1990/91:5, bet.som
1990/91:SkU3, SFS 1990:1137. Den preliminära skatten skall inne-
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kontrolluppgiñlämnaden skyldighållas inbetalasoch attärsomav
kapitalinkomsterpåutdelningen. Eftersom skatten ärellerräntanom

preliminära skatteuttagetdetnormaltproportionell överensstämmer
med slutliga.det

förvärvsin-källskatt påinfördesfr.o.m. år 1992Med verkan en
till fysis-företag m.fl.betalas svenskafrånoch pensionkomster utsom

bet.1990/91:107,ibosatta utlandet prop.ka ärpersoner som
särskild in-1991:586Reglerna finns i lagen1990/91:SkU34. om
felaktigt harsådan skattbosattautomlands SINK. Omkomstskatt för

inkomstskatt,kommunalstället för statlig ochinnehållas ikommit att
inkomstskatt 27 § 2preliminärinnehållenskall skatten anses som

1953:272.uppbördslagenmom.
huvudsakhandhas ibägge regleringarenligt dessaHanteringen av

förfaran-ADB-baseratmodernti länen enligtskattemyndighetema ett
de.

förfarandetutredaskupongskattelagen skall detI översyn omaven
eller vilkaoch vilkenövrig inkomstbeskattningmedsamordnaskan

uppgifterhand beskattningen. Debör hamyndigheter somomsom
fond-avstämningsbolag ochfrånför kupongskattunderlaglämnas som

kontrollupp-förinordnas ibör i sådantbolag gängse systemsystemett
skattesubjekt.inhemskauppbörd för utdelningar tillochgiftsskyldighet

samtliga fondbolagintressesammanhangi dettaDet är att numeraav
registrerande fondbo-s.k.och såledesandelsägarnaför register äröver

tillmed hänsynsig naturliguppbördssidansamordning pålag. En ter
Sveri-itill dem bosattaför utdelningpreliminära skattenden äratt som

prelimi-med den slutliga skatten. Dennanormalt överensstämmerge
för utdel-realiteten snarlik den källskattdärför inärskatt uttasär som

bor utomlands.till demningar som
1990:325uppgift" i kap. § lagen"särskild 3 28Reglerna omom

omfattas Ar-kontrolluppgifter skallsjälvdeklaration och översynen.av
uppgiftslämnande meddettainriktatbetet bör ersättaatt en ge-vara

övriga bolagför fåmansbolag ochkontrolluppgiftsskyldighetnerell som
utdelning.kontrolluppgiftskyldiga lämnadag intei är att om

beskattningsmyndighetSINK-källskatten i frågaforReglerna om
kupongskatteord-tjäna till ledning föruppbörd kan ocksåoch en ny

skall det"fel" lag,innehålls enligtutdelningfall då skattning. För
reglermateriellaenligt dekan innehållenundersökas skatten ansesom
enligtgällerskall tillämpas, pårätteligen sätt nusamma somsom

SINK-reglema.
till deförfaranderegler anknyterVid utfonnningen reg-somav nya

vissauppmärksammasinkomstskatten bör detgäller för sär-ler attsom
då aktiergälla fallregleringar. kanavvikandefall kan kräva Det t.ex.

värdepappersinstitut.förvaltarregistrerade utländskthosoch andelar är
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Utbetalningar delägaretill från bolag likvidationi kan ett annatvara
sådant fall. Uppmärksamhet bör fall då bank elleräven ägnas annat
värdepappersinstitut hanterar utdelning på uppdrag sådant in-annatav
stitut.

detNär gäller utformningen uppbörden skall utredaren följa be-av
redningen Skattebetalningsutredningens slutbetänkande Ettav nytt

för skattebetalningar, SOU 1996: 100.system

Skattejlykr

Under tid har uppmärksamhet riktats transaktionermotsenare som sy-
syfta till kringgående i skala kupongskattereglema.ett störrenes av

Transaktionerna, benämns kupongaffárer, aktualiserar bl.a. trå-som en
räckvidden skatteflyktsregeln i tredje stycket4 § KupL. Frå-ga om av

berör inkomstskattebestämmelsema föräven skattegynnade sub-gan
jekt, allmärmyttiga stiftelser m.fl. Behovet förändringar isom av nyss-
nämnda kupongskatteregel för förhindra kringgåenden bör undersö-att
kas. dennaPå punkt skall utredaren följa beredningen förslaget tillav

skatteflyktslag delbetänkande 1995 års skatteflyktskommitté,ny av
SOU förslaget1996:44 och till spärregel i inkomstskatteregler förnya
skattebefriade subjekt slutbetänkande Stiñelse- och föreningsskat-av
tekommittén, SOU 1995:63.

kan iDet sammanhanget de särskilda sanktionsreglema inoteras att
kupongskattelagen nyligen har Specialreglema harutrnönstrats. ersatts

allmärma regler i skattebrottslagens 1971:69 sanktionssystemav
1995/96:170,prop. bet. l995/96zJuU23, SFS 1996:666.

Kontroll hemvistav

Nuvarande för kupongskatt medger i den praktiska hanteringensystem
endast mycket begränsad kontroll det skatterättsliga hemvistet.en av

hanteringsmässigEn samordning inkomstskatt och kupongskatt börav
möjliggöra avstämning bosättningen i varje enskilt fall. börDeten av

intyg beträffandeövervägas bosättning i utlandet generellt bör krä-om
från skattemyndighet i detta land. Hanteringen sådana intyg börvas av

både enkel och god kontroll. finnsDet bl.a. i denna frågavara ge en
skäl genomgånggöra motsvarande lösningaratt i andra länder.en av

Sakutdelningar
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utdelning lämnas i ändå annatuppkommerhanteringsfrågorSärskilda
februa-brev den 16iharRiksskatteverketsakutdelning. etts.k.pengar,

värdepap-förklaratfondhandlareföreningen attSvenskatill1996
vidkupongskattbetala inochinnehållaskyldigapersinstituten attär

sak-kontantdel ochutdelningen bestårsåvälsakutdelning när enav en
Fondhandlare-iskerenbartutdelningen änannatdel när pengar.som

tillframställningtillämpning idennasigharföreningen motvänt en
in-sökasbörlösningapril 1996. Enden 19Finansdepartementet som

begränsningarmed delikformigochneutralblirbeskattningennebär att
skäl.administrativanödvändigakan avvarasom

utlandettillRoyaltybetalningar m. m.

normalt kon-Sverigeroyaltybetalningar frånmottagandeEtt ansesav
i landet.härnäringsverksamhetskattepliktigstituera

Sverige DsfrånroyaltyBeskattningdepartementspromemorianI av
tillroyaltybetalningar ut-definitiv källskatt påföreslogs1988:62 en

Önskemålet hel-kupongskattereglema.förlandet inom enomramen
harreglernaövrigt iiändringarnaochmodemiseringenförhetslösning
ku-moderniseringkupongskatten. Enutvidgningdennaförsenat avav

påkällskattreglerinarbetningunderlättabörpongskattelagen omaven
tidigaredetmedutredasinarbetning skalllagen. Dennai denroyalty

utgångspunkt.promemorieförslaget som
tagitsdekupongskattereglemapå änaspekterAndra uppnusom

förskattskyldighetenfrågangäller bl.a.belysas. Detbehövakan om
utanför sin egent-till fall dåinskränkasskallutländsk staten agerarstat

slopandeockså anledning övervägafinns ettstatsfunktion. Det attliga
oför-Utredarendiplomater. ärutländskaförkupongskattebefrielsenav

förslagdeoch lägga framfrågorsådanahindrad ansessomatt ta upp
påkallade.

FiSkattelagskommitténifölja arbetetutredarenbörarbetesittI
Fi 1995:05.Skattekontrollutredningenoch1991:03

lik-redovisasskalloffentliga ñnansemadeföreffekterFörslagens
åtgärder kanolikakontrollproblemochkravadministrativade somsom

direktivenivadskall beakta sägsUtredarentill.upphov somantas ge
offentligasärskilda utredareoch prövakommittéer attsamtligatill om

kommittéertill vissatilläggsdirektivenoch1994:23dir.åtaganden
1994:73.dir.uppgiftslämnandeföretagensutredaresärskildaoch om

konsekvenserregionalpolitiskaredovisagäller kraven attDetsamma
brottsföre-och detbrottslighetenförkonsekvenseroch1992:50dir.

dir.1996:49.byggande arbetet
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En prövning förslagens förenlighetav med gemenskapsrätten inom
EU ingår också i uppdraget.

Utredaren skall redovisa sitt arbete före utgången år 1997.av

Finansdepartementet
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till nuvarandeBakgrunden
kupongskattereglering

1943.ursprungligen årinfördeskupongskattesystemetgällandeDet nu
videffektivitetnåkupongskatteregleringen störremedSyftet attvar

utlandet.tillSverigefrånbetalasaktieutdelningarbeskattningen somav
statliga skattersamtligaavseddKupongskatten ersättaatt somvar

förmö-såväl inkomst-taxeringen, dvs.årligadenpågrundade sig som
genhetsskatten.

s.k.denredan år 1931framkupongskatt fördesförslagEtt avom
anförde bl.a.Beredningen1931:40. attSOUBolagsskatteberedningen

därvid beaktatden att

för-betecknadei skattesystembrist vårtsåsomoftadet ennog
aktiebo-svenskadeidelägarnabeskattningenhållandet, att av

utlandet, inrymmermångenstädes ifalletsåsomicke,lagen är
lagdföretagenåkällan, åstadkommenvidskattnågon genom

tillochinnehållautdelningutbetalandevidskyldighet att av
utdelningen såsomvissredovisaSkattemyndigheten procent av

derasellerutdelningenfördelägamas skatttillbidragantingen
anmärktakupongskatt. Nudensamma s.k.fördefinitiva skatt
förtvångsmedelmed saknaden utta-föreningförhållande i av

därskattskyldiga,påfördaskatter,i utlandetgande up-somav
under-företagenvadenligtåstadkommit,pehålla sig, har att,

skattebe-dedelringaendasthanden,vidgivitsökning aven
till vårtbortskattskyldigauppehållandeutlandet sigilopp, som

influtit.hitinkomster,ifrågavarande slagserlägga förland

följdekupongskattförutsättningarna för motutredningVidare enav
ochskatteberedningFinansdepartementetsinom1930-taletslutet av

1941:5.bl.a. SOUutredningsman sesärskilddärefter av en
be-författningsförslagkarakteriserade detSkatteberedningen som

följandepåframförde sätt.redningen



260 Bilaga 2 1998:000

Det föreliggande utkastet innebärnu försökett genomföraatt
kupongskatt endast i de fall, då sådan beskattning enligt bo-
lagsskatteberedningens förslag skulle definitiv,göras dvs. i hu-
vudsak avseende fysiska vilka bosattaäropersoner i Sverige,

utländska bolag,samt med vilka i detta sammanhang likställas
andra i riket icke hemmahörande juridiska /.../ Detpersoner. nuframlagda utkastet bygger på tanken, för det alldelesatt över-
vägande antalet fall det bör möjligt slutgiltigtatt regleravara
frågan kupongskatt avdrag pom i sambandgenom med aktieut- i
delningens utbetalande just i sådana fall, där kupongskatt bör
utgå. Fall kunna visserligen uppstå,antagas där avdrag sker då
sådant bort ske, eller där avdrag verkställes då det bort
verkställas. För reglering dessa fall böra utfinnasav särskilda
kompletterande anordningar.

Det förfarande alltså ifrågasättes anknytersom till de nume-
/.../ gällande bestämmelsernara uppgiftsskyldighet rörandeom

aktieutdelningar. Denna uppgiftsskyldighet omfattar enligt nu-
varande föreskrifter de allra flesta fall aktieutdelningav menlärer genomgående fullgöras på önskvärtsätt En effek-vore.
tivisering härutinnan i ochär för sig önskvärd och torde kunna
betraktas särskiltett motiv för densom ifrågasatta anordningen.
Grundtanken i förfarandet i huvudsakär den, aktieägarnaatt
vid lyftande utdelningar själva fåav meddela uppgifter till led-
ning för dem verkställa utbetalningensom huruvida kupongs-
katt bör innehållas eller En sådan uppgiñsskyldighet måste
uppenbarligen anordnas på så enkeltett sätt utbetalarenatt
omedelbart kan bedöma avdrag skall ellergörasom Detta

kunna ske på följandesynes Aktieägarensätt. ålägges å denatt
uppgift, han har ifylla,att med eller nej besvara eller fleraen
uppställda enkla frågor. Besvaras frågan eller frågorna med ja,

intetgöres avdrag för kupongskatt. Besvaras någon fråga med
nej, innehålles däremot sådan skatt. Bolaget redovisar /.../ de
inkomna uppgifterna erlägger församt kupongskatt be-avsett
lopp dels beträffande sådana utdelningar å vilka kupongskatt
innehållits, dels beträffande ännu utbetalda utdelningar. denI
mån bolaget sedermera redovisar uppgifter å utdelningar, somutbetalts innehållandeutan kupongskatt, får bolaget tillbakaav
den erlagda kupongskatten. Visar det sig, kupongskattatt inne-
hållits i fall där detta bort ske, denäger fått vidkännassom
avdraget begära restitution. Har återigen utdelningen utbetalts

innehållandeutan kupongskatt, där sådan bortav innehållas, får
kupongskatt påföras honom. /.../
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anfördes följande.Vidare

skyldighetenformell svaghet förslageti attåtminstone är attEn
effektiv,kanrörande utdelningaruppgifter görasavlämna

skettutbetalningutlandet.utbetalas i Därestutdelningarnanär
blirutdelningsberättigade,erhållits från denuppgiftattutan

måstebeloppför kupongskattföljdenemellertid avsettatt av
flertaleti detresultatinbetalas till Detta ärbolaget storastaten.

skattskyldigickeundantagsvis någonriktigt. Skulle ärfall som
ipåSverige bosattikupongskatt ut-till t.ex. person resaen-

därvid få ku-ochaktieutdelninguppbärautomlandslandet -
förhindrademellertidinnehållen, bör han attpongskatt vara

erkännandesigförskaffarhanrestitution. Omerhålla att av-
bevisningsådankanutdelningens uppbärande,vidskettdrag

utbetalnings-i denvarför detsvårigheter,erbjudaeventuellt är
tvi-erkärmande. Utansig sådantskaffaberättigades intresse att
sinaförmåmöjligtbolagens intresseockså idetvel attär om

utdelningsuppgift, vilkenalltid krävautlandetförbindelser i att
skallslagdetbör blivagenomgåendepraktiskt taget somav
böratorde/.../kupongskatt sker. Detavdrag förfall dåilämnas

förelig-bolag detantaletövervägandedet vidaförtilläggas, att
mån betung-bliva i minstaförväntasicke kanförslagetgande

kändafå och välflesta aktiebolagi deAktieägarnaande. äro av
Utdelningamariket.idessutom bosattabolagsledningama samt

inom kortaktieägarnatilldirekt bolagenvanligenutbetalas av
för-lyftning. Bolagenförgjorts tillgängliga ärodet detid efter

redo-fullständigttillfälle mycketmestadels idenskull snartatt
skyldig-befria dem frånutdelningsuppgifter,sådanavisa som

Besvärligheterkupongskatten.bekymra sig förvidareheten att
uppståförväntasregelkunna i närmastförslagetgrundpå av

få andranågrabörsnoterade, ochaktiervilkasbolag,för de äro
emellertidtorde detdemaktieägare.många Förmedbolag

kännedomdenerhålla rö-självaerbjuda intressevanligen att
uppgifter-erhållaskantill aktiernarande äganderätten avsom

na.
uttalande,sammanfattandeförförefaller,Det göra ettatt

helhetnäringslivet i dessförsåväl fördet staten somomsom
förformennuvarandefå denfördelframstå såsomborde atten
ku-utlandet utbytttillaktieutdelningarbeskattning mot enav

synpunktenkla formen. Urifrågasattadenpongskatt statensav
taxeringsväsen-effektiviseringbeaktas denhärvidbör även av

riket,inomaktieägareaktieutdelningar tillbeträffandedet som,
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på redan kansätt bli följdantytts, in-bolagensantagas en av
fullständigt redovisa utdelningsuppgifter.tresse att

Skyldigheten betala statlig inkomstskatt i formatt kupongskatt komav
enligt förordningen 1943:44 kupongskatt gälla förattom

1 fysisk inte bosatt ellerär stadigvarande vistasperson, som
här i landet,
2 oskiftat dödsbo efter vid sitt frånfälle inteperson, som var
bosatt eller vistades stadigvarande här i landet,
3 utländskt bolag eller juridisk skall likställas medperson som
utländskt bolag, dvs. främmande utländsk menighet,stat samt
försäkringsanstalt och förening här i landetsamt annan
hemmahörande juridisk person.

Kupongskatt utgick emellertid inte i de fall utdelningen kunde hänföras
till inkomst rörelse bedrivits här i landet.av som

Utöver de redovisade reglerna skattskyldighet för kupongs-nu om
katt fanns ytterligare bestämmelser med syfte reglera sådana fall dåatt
aktien och uppbärarätten utdelningen tillhördeatt olika ellerpersoner
då bulvanförhållande kunde förekomma. Dessa bestämmelserantas
hade kommit till för förhindra skattskyldighetenatt till kupongskattatt
kringgicks.

Avgörande för frågan kupongskatteskyldighetens inträdeom var
enligt 1943 års lag den tidpunkt då utdelningen blev tillgänglig för lyft-
ning, vilket berodde på bolagsstämmans beslut. Hade emel-stämman
lertid inte bestämt viss dag, då utdelning skulle tillgänglig för lyft-vara
ning, ansågs utdelningen ha blivit tillgänglig för lyftning omedelbart
efter det beslut fattats utdelningen.om

Kupongskatt utgick med 30 utdelningsbeloppet och ak-procent av
tiebolag skulle hålla inne det belopp behövdes för kupongskattensom

utdelningar betaladesnär För den utdelningsberättigadeut. gjordes allt-
så avdrag motsvarande kupongskattenett utdelningen uppbars.när

Förfarandet vid utbetalning utdelning och fastställandet ku-av av
pongskatteskyldighet byggde på principen den utdelningsberättigadeatt

han lyfte utdelningennär själv fick meddela uppgifter gällande ku-om
pongskatt borde innehållas eller inte till ledning för den verkställdesom
utbetalningen. Uppgiftslämnaren fick då heder och besvarasamvete
frågor på särskilda uppgiftsblanketter.

Kupongskatt skulle inbetalas i minst två den första trettioetapper,
dagar och den andra fyra månader efter den dag, då utbetalningen blev
tillgänglig för lyftning. Under den första lämnades utdelnings-etappen
beslut och de uppgifter utdelning dittills inkommit till aktiebo-om som
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laget. Vidare inbetalades den kupongskatt, innehållits med hänsynsom
till inkomna uppgifter. till bolagKuponger aktier inlöstesi i regelstörre

förmedling bankerna sände ini sin tilluppgifternaturgenom av som
bolaget. Vad beträffar den andra skulle bolag,etappen ett som nyss

inom fyra månader lämna de uppgifter kommitnämnts, eftersom
den första utgång. Samtidigt hade bolaget betala ku-etappens även att
pongskatt. Denna betalningsskyldighet vidsträckt denänvar mer som
skulle fullgöras förstaunder den omfattadeDen nämligen inteetappen.
bara den kupongskatt belöpte på de insända uppgifterna skattutansom
skulle betalas för den utdelning "för vilken behörigaäven uppgifter än-

redovisats". Betalningsskyldigheten alltsåavsåg all utdelningnu som
vid denna tidpunkt inte hade lyfts, oberoende hurännu detav senare
slutligen blev med skyldigheten betala kupongskatt.att

Inkom uppgifter aktieutdelning lyfts först efter andraatt etap-om
redovisning skulle bolagets styrelse redovisa dessa densenastpens

femtonde dagen efter utgången det kalenderår under vilket uppgif-av
inkommit. Efter beslut återbetalades till bolaget därefter sådanterna

kupongskatt inte borde ha innehållits.som
till restitution kupongskattRätt förelåg enligt 1943 års lagav om

skattskyldighet inte förelegat eller förelegat till reducerad skattesats
enligt föravtal undvikande dubbelbeskattning. Restitutionen gjordesav
då inte till bolaget direkt till den utdelningsberättigade.utan

Kupongskattelagstiñningen från år 1943 den januari1 1971ersattes
den gällande kupongskattelagen 1970:624. lagenDen komav nu nya

till i samband med anpassning kupongskatten till samtidigten av en
införd lag förenklad aktiehantering. de viktigasteEn nyheterna iom av
lagen förenklad aktiehantering aktieutdelning i de bolagattom var som
lagen skulle tillämpas i huvudsakpå, de börsnoterade bolagen och vissa
andra bolag, inte skulle skestörre kupong. ställetI skulle aktieut-mot
delningen grundas på registrering den utdelningsberättigade i aktie-av
bok eller särskild förteckning. Registrering och utsändande utdel-av
ning i dessa fall skulle skötas Värdepapperscentralen Aktiebo-VPCav
lag VPC.

Frånsett de ändringar följde den förenklade aktiehanteringensom av
i fråga bl.a. uppgiftslämnande och registrering behölls i denom nya
kupongskattelagen i väsentliga hänseenden för kupongskattsystemet
enligt tidigare lagstiftning.

Regleringen på kupongskatteområdet har härefter ändrats vid ett
flertal tillfällen. Huvuddragen i lagstiftningen har emellertid i allt vä-
sentligt legat fast.

Genom lagstiftning trädde i kraft den januari1 1976 infördessom
regler förfarandet kupongskatt skulle innehållasnär vid utdelningom
på andel i svensk aktiefond prop. 1975/75:76. Bestämmelserna syfta-
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Särskilt yttrande från Anneexperterna
Rutberg och Margareta Sahlström

Utredningen har haft i uppgift reglerna för be-göra översynatt en av
skattning utdelning på svenska aktier till utdelningsberättigadeav m.m.
med hemvist i utlandet och därvid föreslå moderntatt ett nytt, upp-

beskattningsförfarandebörds- och till övriga delarär anpassatsom av
inkomstbeskattningen. Därutöver har omfattat särskildauppdraget vissa
frågor bl. hanteringen sakutdelning, kontroll skatterättsligta av av

skatteflyktsbetonadehemvist, transaktioner kupongaffärer och royal-
tybetalningar till utlandet.

Hemvistintygfiån skattemyndighet hemlandeti

uppfyllerDet enligt vår mening i delarsystem presenteras storasom nu
kraven datoriseratpå modernt, och med andra skatter väl samordnatett
förfarande. detDäremot oacceptabelt kräva hemvistintyg frånär att
skattemyndighet i utlandet det gäller kontrollen det skatterättsli-när av

hemvistet för förvaltaresvenska och skall inne-VPCatt äga rätt attga
hålla den lägre skattesats dubbelbeskattningsavtalen föreskriver.som

det gäller redan öppnadeNär VP-konton föroch depåer det övrigtär
otänkbart efterhand införai krav på hemvistintyg. Införs kravetatt ett
skulle det medföra de svenska instituten inte längre kan medge denatt
direktnedsättning våra dubbelbeskattningsavtal föreskriver.som

Utredningen föreslår den betalar utdelning skallnormaltatt utsom
ansvarig för skatt innehålls. det skulle visa sigOmrättatt att ut-vara

delningsskatt har innehållits med för lågt belopp undgår utbetalarenett
för mellanskillnaden endast intyg aktieägarensansvaret ettom om

skatterättsliga hemvist kan företes. Intyget skall utfärdat of-ettvara av
fentligrättsligt subjekt i aktieägarens hemviststat. Endast i undantagsfall
skall lägre grad bevisning hemvistet godtas, exempelen av om som

fall där det sig land saknar lämplig myndig-nämns rör ettom som en
het.

majoritetEn de utlänningar svenska aktier har dessa iägerav som
depå hos svenska och/eller utländska förvaltare. inte möjligtDet är att
för alla dessa aktieägare fordra det skall införskaffas intyg frånatt ett
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Skattemyndigheten hemlandet.i skulle årligenDet sigröra ettom
ohanterligt antal intyg. Det ivanligaste utlandet bosatt fysiskär att en

kund i bank i sitt hemland. han köperOm svenska aktierärperson en
förvarar ihan dessa depå hos sin inhemska bank. Denna bank i sinär

kund hos svensk bank och förvarar alla sina kunders svenskatur en
värdepapper i depå hos den svenska banken. skulleDet uppfattasen

anmärkningsvärt, i länder inom hemlandets regler förEU,t.ex.som om
kunders skatterättsliga hemvist inte godtas enligt svenskavgöraatt rätt.

Enligt vår mening bör den svenske förvaltaren ha fullgjort sinaanses
skyldigheter det gäller kontrollera aktieägares skatterättsliganär att
hemvist, de regler gäller i aktieägarens hemland följts.harom som

införandeEtt krav på varje utländsk aktieägare skall kunnaattav
hemvistintyg från Skattemyndigheten i sitt hemland kommerprestera ett

enligt uppfattningvår omedelbart leda till svensk källskatt i mångaatt
fall kommer med 30 i stället för den skattesatsatt tas ut procent som
avtalats i våra dubbelbeskattningsavtal. sådan ordningEn strider mot
syftet med direktnedsättningen enligt dubbelbeskattningsavtalen och
kommer leda till kostsamt merarbete för både de utdelningsbe-att ett
rättigade och för Skattemyndigheten i Sverige. befarar viDessutom att
intresset för utlärmingar investera i svenska aktier kommer mins-att att
ka utdelningar från svenska börsnoterade aktiebolag medför att ettom
restitutionsförfarande skall tillämpas för få källskatt. Erfaren-rättatt
hetsmässigt krävs smidigt fungerande källskattesystem för detett att
alls skall intressant för porttöljinvesterare utländska aktier.ägaattvara

de internationellaI samgåenden förekommit har viktstora storsom
lagts vid källskatteavdrag kunnat administreras effektivträtt påatt ett
och smidigt sätt.

Sveriges väl utbyggda där och förvaltareVPC har dataupp-system
gifter med aktieägamas skatterättsliga hemvist inkodad och där upp-
giften bygger på aktieägarens intygande har också så-eget accepterats

godtagbart underlag för nedsättning vid källan utländska käll-som av
skatter i samtliga de länder där frågan uppkommit under år. Isenare
USA har Skattemyndigheten till och med godtagit adressuppgiñer för

Ävenskatterättsligt hemvist. i andra sammanhang vidavgöra såsomatt
preliminärskatteavdrag för ränteintäkter hos fysiska har lag-personer
stiftaren godtagit intygande grund för bedömningen skatte-eget som av
rättsligt hemvist. framstårFör det därför obegripligt varför ettoss som
smidigt och väl fungerande både efter i andra rättsord-system tassom
ningar och godtas andra länders skattemyndigheter inte kansom av
bibehållas. finns inga påvisbaraDet fakta revisioner eller annatgenom

utvisar kupongskatteuttaget blir felaktigt beroende på hem-att attsom
vistintyg från skattemyndighet saknats. Vid den genomgång utred-som
ningen gjort andra länders källskattesystem har inte heller fram-av
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kommit hemvistintyg skattemyndighet ifrån krävsendastän attannat
fåtal i förstaoch då hand ansökningarvidett restitution.stater om
I övrigt kan hemvistintyg endast kommer krävas förnoteras att att

fysiska Den omständigheten dessa fysiskaattpersoner. personer nor-
malt inte kan få någon avräkning i sina hemviststater visa denutan att
svenska skatten i kombination med Sverige lämnar kontrolluppgifteratt
till så samtliga avtalsländer innebär ärsjälvregle-gott att systemetsom
rande omfattande kontrollapparat.utan en

Särskild utdelningsskatt på utskifiade medel

Utredningens uppgift har i första hand inte varit föreslå ändringar iatt
det materiella regelverket. direktivenI anförs ordningen medatt sär-en
skild skatt på utdelningar för dem inte har skatterättsligt hemvist isom
Sverige bör bestå liksom nivån på skatten. övrigtI skall dock en ge-
nomgripande kupongskattesystemet ske.översyn av i

Utredningen det mycket angeläget reglerna utdelnings-attanser om
beskattning vid utskiftning till begränsat skattskyldiga överses men
föreslår ändå reglerna oförändrat överförs till det förfarande-att nya

under hänvisning till kupongskatten vid utskiftning kom-systemet att
behandlas inom Finansdepartementet i samband med skatte-att attmer

frågoma vid återköp aktier övervägs.av egna
Vi utredningen bort utreda förutsättningarna förnärmareattanser

svensk källskatt utskiftadepå medel till aktieägare inte harom som
skatterättsligt hemvist i Sverige överhuvudtaget skall finnas kvar i ett

där svenska aktieägare reavinstbeskattas vid inlösen aktier,system av
fusion och likvidation. det fall skattenFör befunnits böra kvar ivara
någon del, borde utredningen också ha föreslagit de justeringar i regel-
verket nödvändiga för skatteuttaget överhuvudtagetär skallattsom
kunna hanteras i praktiken.

det gällerNär fusioner så har genomgripande lättnader införts i
skattelagstiftningen i samband med skattereglema vidöversynen av
omstruktureringar. Reglerna bl.a. lagen 1998:1603 beskattningenom
vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser, gäller frånsom
och med den januari innebär1 1999, bl.a. fusioner i princip kanatt ge-
nomföras mellan fristående företag negativa skattekonsekvenserutan

sig på ägamivå fusionsvederlagetom består i aktier eller fö-påvare
retagsnivå. samband med lagregleringenI har införts lättnadert.o.m.
avseende stämpelskatt. har kupongskatteuttagetDäremot för utländska

inte beaktats. För svenska börsnoterade företag därägare det utländska
ägandet många kangånger uppgå till 20-50 medför kupongs-procent
katteskyldigheten fusioner effektivt förhindras vilket givetvis inteatt
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kan avsikten.ha Ett avskaffande kupongskattvarit på utskiftade me-av
del därförvid fusion kan inte någotheller innebära skatte-nämnvärt
bortfall skyldigheten kupongskatteftersom i hindrarbetala praktikenatt
fusioner i med utländska medförbolag eller transaktionenägare att ge-
nomförs så kupongskatt inte formpå ändå utgår, isättett att t.ex. av
eller i kombination med uppköpserbjudande.ett

de år påbörjade sittUnder sedan utredningennästan tre passeratsom
transaktioner utskiñningarbete har mängd där skett i samband meden

inlösen aktier på den marknaden. många fall harsvenska Iägt rurnav
sakvärden skiftats i stället för särskilda svårigheterDeut pengar. som
uppkommer i samband med kupongskatteuttaget vid utskiftning av
sakvärden har medfört tillämpningsproblem. dessa fall finnsIstora
heller inga kontanter innehålla kupongskatten ifrån eftersom det inteatt

Överhuvudtagetfråga någon ordinarie vinstutdelning. proble-är ärom
vid sakutdelning och de fastställasvårigheter föreligger attmen som

dels beskattningsunderlag på tidigt stadium och dels få framett ett att
till skatteinbetalning svårare och delvis armorlunda vid inlösen-medel

förfaranden, fusioner och likvidationer.
Vidare har utländska aktieägare inlösentransaktioner dis-i sigansett

kriminerade eftersom de kunnat drabbas skattebe-mycket högav en
lastning då svensk kupongskatt uttagits hela det utskiftade värdetpå

anskaffningsvärdeavdrag för något för den inlösta aktien. harDeutan
därutöver kunnat drabbas reavinstbeskattning i hemviststaten. Huru-av
vida den svenska kupongskatten avräkningsbaransetts motsom rea-

i aktieägarnas hemviststatervinstskatten inte heller klarlagt. prak-Iär
anpassning sketttiken har på så utländska aktieägaresätt atten mer

eller mindre sälja sina inlösenaktier eller inlösenrätteruppmanats att
marknaden före inlösen för undvika svensk kupongskatt påatt att tas ut
hela utskiftade värdet.det

Sedan har Särskilda Ludvika och Riks-våren 1999 Skattekontoret i
skatteverket delvis tagit fasta på från utländska aktieägar-deprotester

skattekontoret nämligen Sverige inte harNumera rättatt att tana. anser
medden kupongskatt kupongskattelagen föreskriver i sambandut som

aktier för sådana aktieägare iinlösen hemmahörandeär ettav av-som
talsland där dubbelbeskattningsavtalet följer modellavtal. En-OECD:s

den del utskiftat belopp nominella be-dast överstiger aktiensav som
lopp skattepliktig utdelning. ordningDärför tillämpasanses som en ny
för aktieägare i sådana avtalsländer kupongskatteunderlagetvarvid re-

med det nominella beloppet aktien. sådanduceras på den inlösta Någon
reduktion i underlaget däremot inte iför aktieägare andragörs stater.

Reduktionen denpåminner återbetalning kan medges enligtom som
kupongskattelagen§ andra stycket vid likvidation och fusion27 om

bolaget upplöses inom år efter utskiftningen. fall skall dockdessaIett
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ordningen vidaktiens anskaffningsvärde.avdrag med Denmedges nya
medföroch fusionsfallen,inlösen, återbetalning i likvidations-liksom

utskiftningi meddock källskatt normalt inte kan sambandrätt utatt tas
ochrestitutionsförfarande ske eftersom VPC mångamåsteutan att ett

för oli-möjlighet skilda skattesatserförvaltare inte har någon utöveratt
beskattningsunderlagskilja och hålla reda olikaka länder också påut

länder. Viavtalsländer respektive övrigaför aktieägare i godtagbara
utredningen föreslår i oföränd-det otillfredsställande såsomattanser - -

inte Sveriges inter-överföra regler förenliga medrad form som anses
omarbetadtill och i övrigt genomgripandenationella åtaganden en ny

utdelningsskatt.lag särskildom
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yttrandeSärskilt Karin Wallin-expertenav

Norman

Utredningens målsättning förenkla förfarandet ifråga hanteringatt om
kupongskatt motverkas utredningen inte tillräckligt tagit hän-attav av

till de praktiska svårigheter kan förutses förslagetsyn som om om
hemvistintyg genomförs, vilket enligt min mening kan befaras medföra

väsentligt ökat antal fall där direktnedsätming kommer kunnaett att
ske och där den utdelningsberättigade därför kommer ansökaatt om
restitution.

Utredningens förslag angående hemvistintyg innebär förslag tillett
enligtmateriell ändring min bedömning leder tilloönskade ochen som

icke avsedda konsekvenser för förfarandet. Förslaget införaatt ettom
hemvistintyggenerellt krav på från den utdelningsberättigade för bliatt

berättigad till direktnedsättning kupongskatten kan inte och har inteav
motiverats idag skullemed det förekomma något omfattande skatte-att
undandragande uppgivande felaktigt skatterättsligt hemvist.genom av

kan konstateras, vilket inteTvärtom utredningen,motsägs attav nuva-
rande ordning i allt väsentligt fungerar väl. Nuvarande ordning enligt
vilken uppgift och försäkran från den utdelningsberättigade elleren
från dennes bankförbindelse eller värdepappersförvarare i utlandet
godtas underlag för direktnedsättning skatten, förefaller ocksåsom av

den tillämpas flertalet andra med vilka Sverige harstatervara som av
dubbelbeskattningsavtal.

del det framförtsFör VPC:s såsom under utredningen, iendastär
undantagsfall så självVPC har direkt avtalsrelation medyttersta att en

den utdelningsberättigade. stället bankerI det och värdepappersbo-är
lag, dvs. de kontoförande instituten, vp-konto, och därvidöppnarsom
registrerar det skatterättsliga hemvistet i form särskilt skattekod iav en
VPC:s banker ochDessa värdepappersbolag såsystem. är gott som
samtliga också auktoriserade förvaltare och tillhandahåller vid sidan

kontoföringstjänsten också depâtjänster. institut harDessaom genom
sin branschförening framhållit de inte sig kunna fâ hemvistintygatt tror
från alla de depåkunder i dag har uppgivit sig ha hemvist i annatsom
land. innebärDet de i mindre fågrad kommer kunna det frånännuatt
de kunderna i dag inte har depåavtal med utanav som man ens som
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kontoförandebolaget institut. VPCanlitar banken ellerendast som
förslag bestämmelse i sittmed behöva införaskulle utredningens en--

betalningsansvaret förkontoföranderegelverk ålägger institutettsom
vidhemvistintygerlagda skulle komma utgåden icke skatt att omsom

felaktigt hemvist kun-eñerkontroll inte skulle kunna uppvisas ochen
det endast i undantags-skulle då i sin innebäravisas. Detta tur attnat

med hemvist iregistreras skattekoder förfall kommer ut-att personer
utdelningsskatt ochnödgas dralandet. stället kommer VPC 30 %I att

restitution. VPCfår därefter själv ansökautdelningsberättigadeden om
fördärförhittills sig ha uppgift och harhar attansett resursersom

i samband med skatterestitution.bistå vp-kontohavare
min bestämdaordningen kommer därför enligtföreslagnaDen upp-

dras iutdelningsskatt kommerfattning leda till med 30 % attatt att
angi-skattekodfall, där i dag direktnedsättning skerflertalet attgenom

till registrering vp-kontot.vits i anslutning av
och förval-förslag baserar sig antagandet VPCUtredningens på att

till sina kundertillhandahålla god serviceså angelägna attär atttama
fallsig betalningsansvaret för skatten i de dåberedda påde är att ta

i fall i fråga VPChemvistintyg lämnas. antagandeDetta är vart om
inte risk, eftersom VPCkommer på sig dennafelaktigt. VPC att ta en-

föra vi-sannolikt kommer sakna möjlighetvad anförtsligt attattovan
utred-de kontoförande instituten. Alla de skäldare detta på somansvar

utbetalaren betalnings-undantag ålägganingen anför för att utan
värderingssvårig-korrekt skatt på utdelningenför oavsett t.ex.ansvaret

jfrkan härvidlag anföras utredningen 5.4.1.heter
särskiltjag i de framförts iövrigt instämmer synpunkterI ytt-som

och Sahlström.rande från Rutberg MargaretaAnne
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