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Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

Utkom från trycket
den 12 juli 2011

utfärdad den 30 juni 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kupongskattelagen
(1970:624)
dels att 2 och 11 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 c §, av följande lydelse.
2 §2 I denna lag förstås med
avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551),
central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central
värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,
fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46)
om investeringsfonder,
förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en investeringsfond
i Sverige,
förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen
om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som
sköter in- och utbetalningar avseende fonden,
utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga
om investeringsfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,
utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del
vid utdelningstillfället.
Med utdelning avses även
1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller
reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,
2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,
3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett
förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga
ägare till aktier av ett visst slag,
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4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget,
5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap. 14 § lagen
om investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den
övertagande fonden, och
6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser
a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller
b) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp.
11 b §3 Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett
fondbolag ska bolaget ansvara för de uppgifter som den centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och
22 §§.
Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen
avser enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas
på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen
av andelsinnehavet samt i övrigt när fondbolaget eller förvaltaren begär det.
Om utdelning på andel i en investeringsfond inte har betalats ut på grund av
att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av
utdelningen.
Det som sägs om fondbolaget i denna paragraf gäller även värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som har tillstånd för fondverksamhet enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.
Av 1 kap. 1 § första stycket 14 lagen om investeringsfonder framgår att ett
förvaringsinstitut sköter in- och utbetalningar avseende en investeringsfond.
11 c § Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett
förvaltningsbolag ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som den
centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.
Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen
avser enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas
på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen
av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på andel i en investeringsfond inte har betalats ut på grund av att
andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av
utdelningen.
Förvaltningsbolaget ska omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning
om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på utdelning som
lämnas efter den 31 juli 2011.
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På regeringens vägnar
PETER NORMAN
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(Finansdepartementet)
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