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Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning 
Fi2022/01841, avsändare Bolagsverket 

 

11. Konsekvenser av förslagen 

På s. 257, 260, 267 och 268 framgår att Bolagsverket ska lämna uppgifter till 
Skatteverket om aktiebolags utdelningar. Det är enligt Bolagsverket inte nödvändigt 
att införa någon specifik reglering i förordningsform om detta, vilket föreslås under 
avsnitt 11.9.1.  
 
Bolagsverket tillhandahåller redan i dag kostnadsfri grundinformation till Skatteverket, 
utan stöd i förordning. Den innehåller, förutom information om olika former av 
utdelningar, även annan information. Om det skulle vara någon uppgift som inte 
finns med i den information verket tillhandahåller i dag så kan informationen på ett 
enkelt sätt kompletteras, utan att det behöver regleras i förordning.  
 
Bolagsverket har svårt att se någon anledning till att utlämnandet av just de uppgifter 
som det är frågan om här skulle behöva regleras, samtidigt som utlämnandet av andra 
uppgifter till Skatteverket skulle förbli oreglerat. Det finns i dag inget hinder i lag eller 
förordning för Bolagsverket att lämna ut de uppgifter som skulle omfattas av en 
skyldighet enligt utkastet till lagrådsremiss, och Bolagsverket lämnar som sagt redan ut 
de flesta av dessa uppgifter till Skatteverket. 
 
Om det ändå anses nödvändigt att reglera en sådan uppgiftsskyldighet, bör det 
preciseras exakt vilka typer av aktiebolag som uppgiften ska lämnas för och exakt 
vilka utdelningar som avses.  
 
I sammanhanget kan nämnas att den information som finns hos verket, av det som 
regleras i 3 § i den föreslagna lagen, är följande. 
 

 Vinstutdelning vid beslut på årsstämma enligt 18 kap. aktiebolagslagen.  
(Den informationen får Skatteverket redan i dag.) 
 

 Vinstutdelning vid beslut på extra bolagsstämma enligt 18 kap. 
aktiebolagslagen.  
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(Den informationen får Skatteverket redan i dag.) 
 

 Registrering av minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare, 
med eller utan indragning av aktier.  
(Den informationen kan Bolagsverket enkelt komplettera med, om 
Skatteverket så önskar.) 

 
Vad gäller 3 § punkt 2 i den föreslagna lagen så har Bolagsverket inte uppgift om 
utskiftningen annat än att verket får in slutredovisningen från likvidatorn. När den 
kommit in registrerar Bolagsverket att bolaget är upplöst. Den informationen får 
Skatteverket också redan i dag. 
 
Vad gäller punkt 4 så vill Bolagsverket informera om att verket inte registrerar vilken 
ersättning som utgår till aktieägare vid fusion eller delning, dvs. om ersättningen 
utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget eller inte. Verket har därför inte 
den uppgiften tillgänglig för att på ett enkelt sätt kunna informera Skatteverket om 
den. Men Skatteverket har så klart möjlighet att självt beställa handlingar från 
Bolagsverket ur ärenden avseende fusioner och delningar för att självt utreda vad 
ersättningen utgörs av. Och information om fusioner och delningar får Skatteverket 
redan i dag. 
 
Punkterna 3 och 5 i den föreslagna lagen saknar Bolagsverket uppgift om. 
 
 
 
Detta yttrande har lämnats av rättschefen Erik Janzon. Föredragande har varit 
verksjuristen Elisabeth Lagerqvist. 
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