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Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

Utkom från trycket
den 21 december 2001

utfärdad den 13 december 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 och 17 §§ kupongskattelagen
(1970:624)2 skall ha följande lydelse.
14 §3 Den som för egen eller annans räkning mottar utdelning på aktie i
aktiebolag som inte är avstämningsbolag skall till utbetalaren på heder och
samvete på blankett enligt fastställt formulär besvara frågor till ledning för
bedömande om den utdelningsberättigade är skattskyldig. Är ej svaren sådana att därav uppenbarligen framgår att den utdelningsberättigade icke är
skattskyldig för utdelningen, skall kupongskatt för utdelningen innehållas
vid utbetalningen. Den som utbetalar utdelningen skall teckna erkännande
att kupongskatten innehållits och tillställa uppgiftslämnaren erkännandet.
Beskattningsmyndigheten får medge den, som är skyldig att innehålla
kupongskatt och som förutsättes kunna bedöma om skattskyldighet enligt
4 § föreligger, att i det fall skattskyldighet uppenbarligen icke föreligger utbetala utdelning utan att kupongskatt innehålles, även om svaren på frågorna
skulle ge anledning till sådant innehållande.
Vid utbetalning av utdelning i utlandet skall kupongskatt alltid innehållas.
17 §4 Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt 15 §, skall
vara ordnade kommunvis efter utdelningsmottagarens kommun. Vilken hemortskommun uppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt. Blanketter, vid
vilkas avgivande kupongskatt innehållits, skall dock vara skilda från övriga
blanketter, och sammanlagda beloppet av den utdelning uppgifterna i dessa
blanketter avser skall anges särskilt.
Senast den 31 januari varje år skall de blanketter som nämns i första
stycket och som gäller det årets taxering av beskattningsmyndigheten tillställas den skattemyndighet som enligt 2 kap. skattebetalningslagen
(1997:483) är behörig att fatta beslut som rör den utdelningsberättigade.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller i
fråga om utdelning som har skett före ikraftträdandet.
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