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Förordning
om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49);

Utkom från trycket
den 21 december 2001

utfärdad den 13 december 2001.
Regeringen föreskriver att det i kupongskatteförordningen (1971:49) 1
skall införas fyra nya paragrafer, 7–10 §§, av följande lydelse.
7 § Sådan uppgift som avses i 15 kap. 4 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall lämnas av
1. den som har fått utdelning på aktier i svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 3 kap.
8 § försäkringsrörelselagen (1982:713), samt
2. den som i Sverige har fått
a) utdelning på andelar i svensk ekonomisk förening, eller, om utdelningen inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare eller gäller fall som avses i 9 kap. 4 § 2 lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, från utländsk juridisk person, eller
b) ränta som har erlagts mot att kupong eller kvitto har lämnats och inte
har betalats ut genom en central värdepappersförvarare eller gäller fall som
avses i 8 kap. 3 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, på obligation, förlagsbevis eller någon annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning.
Uppgiften skall lämnas när utdelningen eller räntan tas emot. Lyfts beloppet för någon annans räkning, och överlämnas inte därvid en av denne avgiven särskild uppgift, skall en sådan i stället lämnas av den som lyfter beloppet. Därvid skall uppges namn och hemvist på den för vars räkning beloppet
lyfts. Om någon får utdelning eller ränta mot kupong, som han har förvärvat
utan det värdepapper kupongen tillhör, skall också namn och hemvist uppges på den från vilken kupongen har förvärvats.
Uppgift enligt denna paragraf avfattas på blankett enligt av Riksskatteverket fastställt formulär och lämnas till den som betalar ut utdelningen eller
räntan. Denne skall se till att uppgift lämnas innan betalning sker.
8 § Den som begär registrering hos en central värdepappersförvarare av
värdepapper som avses berättiga till utdelning från utländsk juridisk person
eller som avses i 7 § första stycket 2 b, skall samtidigt lämna uppgift om
namn och hemvist på den för vilkens räkning utdelningen eller räntan skall
lyftas. Om namn eller hemvist ändras, skall den som har lämnat uppgiften
utan dröjsmål anmäla detta skriftligt till värdepappersförvararen. Bank eller
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värdepappersinstitut som av en central värdepappersförvarare medgetts rätt
att registreras som förvaltare av aktier enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, är skyldig att lämna sådan uppgift som rör
ränta efter uppmaning från värdepappersförvararen. Sådan uppmaning får
inte göras senare än fem år efter det att räntan betalats ut.
9 § Bestämmelser om hanteringen av uppgifter som har lämnats enligt 7 §
och rör utdelning på svenska aktier finns i kupongskattelagen (1970:624).
Övriga enligt 7 § avgivna uppgifter som avser utdelning, skall av den som
har tagit emot uppgifterna lämnas på det sätt som gäller för kontrolluppgifter
enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Om
utdelning i något fall har betalats ut utan att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts, skall en upplysning lämnas om detta samtidigt som uppgifterna lämnas.
10 § Om det finns särskilda skäl, kan Riksskatteverket jämka uppgiftsskyldighet enligt 7 och 8 §§.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första
gången på utdelning som har skett efter ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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