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Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

Utkom från trycket
den 27 december 1999

utfärdad den 16 december 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 4, 17 och 27 §§ kupongskattelagen (1970:624)2 skall ha följande lydelse.
1 §3 Kupongskatt skall betalas enligt denna lag till staten för utdelning av
annat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) på
aktie i svenskt aktiebolag.
Vad i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även andel i
svensk värdepappersfond.
4 §4 Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk
person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet
föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för den
del av utdelningen som enligt 6 kap. 13–15 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) har beskattats hos delägaren.
För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej
är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat
skattskyldig.
Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar
aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.
Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.
Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska gemenskapen, om den innehar
25 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller
villkoren i artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990
antagna direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder
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och dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 1995
(90/435/EEG).
Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i
6 kap. 9 § första stycket och 10 § inkomstskattelagen för utdelning på aktier
och andelar, om det utländska bolaget innehar 25 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget.
17 §5 Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt 15 §, skall
vara ordnade enligt 3 kap. 58 § tredje stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter. 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.
27 §6 Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits
fastän skattskyldighet ej förelegat eller har kupongskatt innehållits med
högre belopp än vad som skall erläggas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad
som innehållits för mycket.
Rätt till återbetalning föreligger även om aktie förlorat sitt värde till följd
av att bolaget upplösts genom likvidation eller genom fusion enligt 14 kap.
1 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 11 kap. 1 § bankaktiebolagslagen
(1987:618) och upplösning skett inom ett år efter det att sådan utbetalning
som avses i 2 § andra stycket blivit tillgänglig för lyftning. Underlaget för
kupongskatt skall i sådant fall beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaffningskostnad
för aktierna.
Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattningsmyndigheten senast vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att
kupongskatt innehållits för sökanden liksom utredning till styrkande av att
skattskyldighet ej föreligger för honom.
Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet
för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.
Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket
först sedan länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad åsatts eftertaxering för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras hos beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller eftertaxeringen skedde.
Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala
skatt enligt denna lag eller skattebetalningslagen (1997:483), gäller 18 kap.
skattebetalningslagen i tillämpliga delar.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller i
fråga om utdelning som skett före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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