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Remissvar avseende utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på 

utdelning (Fi2022/01841) 

Fondbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat utkast till 

lagrådsremiss. Lagrådsremissen innehåller förslag till ett nytt regelverk avseende 

källskatt på utdelningar till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige.  

Föreningen har i ett tidigare remissvar lämnat synpunkter på de förslag som avsåg 

fonder i promemorian Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10). I det nu 

remitterade utkastet till lagrådsremiss har föreningens synpunkter beaktats.  

Mot den bakgrunden tillstyrker föreningen förslaget att skyldigheten att göra 

skatteavdrag för källskatt på utdelning, såsom i dag, i förekommande fall ska åvila 

förvaltarregistrerade institut.  

Vidare har föreningen inte längre några invändningar mot beskrivningen av utländska 

värdepappersfonder (avsnitt 5.4.7 i utkastet).  

Föreningen noterar det ändrade förslaget avseende skyldighet att göra skatteavdrag för 

källskatt, när en svensk värdepappersfond eller specialfond förvaltas av ett utländskt 

förvaltningsbolag. Förslaget innebär att skyldigheten, såsom i dag, ska åvila det svenska 

förvaringsinstitutet. Detta är ett klargörande, som föreningen efterlyste i tidigare 

remissvar. Föreningen kan emellertid konstatera att det förekommer att ett 

förvaltningsbolags svenska filial förvaltar en värdepappersfond (1 kap. 6 § första stycket 

1 och andra stycket lagen [2004:46] om värdepappersfonder). I dessa fall ligger det 

närmare till hands att det är den svenska filialen som ansvarar för att göra skatteavdrag. 

Förslaget till 13 b kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) bör således medge att 

utdelande bolag för en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett 

förvaltningsbolags filial i Sverige ska vara filialen. På motsvarande sätt kan en 

specialfond förvaltas av en utländsk AIF-förvaltares svenska filial (5 kap. 8 § lagen 

[2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder jfr med 5 kap.  2 § samma 

lag). Även i dessa fall bör det vara den svenska filialen som är utdelande bolag.  

 

Finansdepartementet 

fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 

 



 

 

 

 

 

DAVID BAGARES GATA 3, SE-111 38 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506  988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE 

Därutöver ansluter sig föreningen till de synpunkter som lämnas i remissvar av Svenska 

Bankföreningen och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. 
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