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Remissyttrande 
Datum 

2022-10-04 
Diarienummer 

AdmD 51-2022-108 

Finansdepartementet 

Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning 
Ert diarienummer Fi2022/01841 
_________________________ 

Inledningsvis noterar kammarrätten att den tidigare promemorian även 
innehöll ett förslag om ändring i förordningen (1977:937) om 
allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. vilket innebar att 
den särskilda forumregeln skulle behållas. Kammarrätten var positiv 
till det i sitt tidigare remissvar och domstolen förutsätter att den 
ändringen även genomförs i förordningen i samband med att lagen om 
källskatt på utdelning träder i kraft. Det som också talar för att det är 
avsikten är att det i utkastet på sidan 252 hänvisas till ett avsnitt 
6.15.3, som dock inte finns med i utkastet. Om den särskilda 
forumregeln inte avses behållas vore det ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv negativt att inte ta till vara på den erfarenhet och 
kompetens som under en lång tid byggts upp hos Förvaltningsrätten i 
Falun och kammarrätten. 

Kammarrätten har i övrigt, utifrån de aspekter som domstolen har att 
beakta, följande synpunkter på förslagen i utkastet. 

Avsnitt 12.1 Förslaget till lag om källskatt på utdelning 
Författningskommentaren till 4 § första stycket 
Meningen ”Innebörden av det är att källskatt inteska tas ut om den 
som har rätt till utdelningen varken är obegränsat eller begränsat 
skattskyldig i Sverige” innehåller felaktigt ordet inte på sidan 272. 

Förslag på korrigeringar av skrivfel m.m. 
Avsnitt 5.5.2 Vem som kan lämna skattepliktig utdelning 
Det anges under rubriken Lagförslag att förslaget medför att 4 § införs 
i lagen om källskatt på utdelning. Rätt hänvisning ska vara 13 §. 

Avsnitt 5.10.4 Beräkning av anståndsutrymmet 
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På sidan 136 andra stycket står ((-00+500)·15procent). 
Det ska stå -100 i stället för -00. 

Avsnitt 12.1 Förslaget till lag om källskatt på utdelning 
Det anges i författningskommentaren till 3 § att övervägandena finns i 
avsnitt 5.5.1. Överväganden finns även i avsnitt 5.5.4. 
Det anges i författningskommentaren till 20 § att övervägandena finns 
i avsnitt 5.10.3. Överväganden finns även i avsnitt 5.10.8. 
_________________________ 

Yttrandet har beslutats av kammarrättspresidenten Ylva Johansson 
och kammarrättsrådet Birgitta Törnered efter föredragning av 
föredragande juristen Anna Strömblad. 

Ylva Johansson 

Anna Strömblad 
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