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Anstånd med kupongskatt i vissa fall 

 

Enligt en lagrådsremiss den 19 september 2019 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kansliråden Tove Berlin 

och Erik Sjöstedt. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande. 

 

Lagrådsremissens förslag till ändringar i kupongskattelagen 

föranleds av EU-domstolens dom i mål C-575/17, Sofina SA m.fl. För 

att uttaget av kupongskatt inte ska stå i strid med EU-domstolens 

avgörande föreslås i remissen ett system för anstånd med betalning 

av kupongskatt vid utdelning till en utländsk juridisk person i de fall 

denna har ett underskott ett visst relevant beskattningsår.  
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Det föreslagna anståndssystemet föranleder 13 nya paragrafer i 

lagen. Av remissen framgår att regeringens ambition är att uttaget av 

kupongskatt inte ska stå i strid med vad som direkt följer av EU-

domstolens dom såvitt avser utländska juridiska personer samtidigt 

som reglerna inte ska bli gynnsammare för dessa än vad som gäller i 

den jämförbara situationen för svenska juridiska personer.  

 

Lagrådet konstaterar att ett resultat av denna ambition tyvärr är att 

det föreslagna regelverket blivit ytterst komplicerat och 

svårgenomträngligt. Det kommer utan tvekan att krävas en hel del av 

dem som ska tillämpa regelverket. Här kan särskilt nämnas reglerna 

om beräkning av den utländska juridiska personens resultat, vilket 

krävs för att kunna fastställa det s.k. anståndsutrymmet.  

 

Även om det finns anledning att framhålla att det nya regelverket om 

anstånd med kupongskatt i vissa avseenden har nått en 

otillfredsställande hög grad av komplexitet, så har Lagrådet 

förståelse för att regelverket med nödvändighet blir komplicerat för 

att uppnå de angivna syftena.  

 

Lagrådet har följande synpunkter på förslaget.   

 

28 c–e §§  

 

Paragraferna återfinns under rubriken Beräkning av 

anståndsutrymmet. 

 

28 c § innehåller bestämmelser om beräkning av anståndsutrymmet 

för ett visst beskattningsår.  

 

Av första stycket följer att anståndsutrymmet beräknas på fyra 

poster. En av dessa är anståndsbeloppet vid utgången av 
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beskattningsåret (p. 2). Ytterligare en post enligt första stycket är den 

skattskyldiges resultat, om det är positivt (p. 3). Enligt andra stycket 

ska detta resultat multipliceras med en viss skattesats. I tredje 

stycket behandlas undantagssituationen att ansökan avser 

kupongskatt som har påförts i efterhand vid en sådan tidpunkt som 

avses i 28 a §. I den situationen ska anståndsbeloppet beräknas på 

visst sätt. 

 

Vidare finns det i 28 d och e §§ ytterligare bestämmelser om vad 

som gäller vid beräkningen av den skattskyldiges resultat.    

 

Lagrådet anser att tillämpningen av reglerna skulle underlättas av att 

det görs vissa förtydliganden och att 28 c § delas upp i flera 

paragrafer.  

 

Bestämmelsen i första stycket kan lämpligen utgöra en egen 

paragraf, 28 c §. Vidare bör det i p. 3 tydliggöras att den 

skattskyldiges resultat ska beräknas enligt de i remissen föreslagna 

bestämmelserna i andra stycket samt 28 d och e §§. 

 

Tredje stycket, som behandlar en undantagssituation avseende 

första stycket 2, bör placeras i en egen paragraf, förslagsvis en ny 

28 d §. Nuvarande 28 d § får därvid omnumreras till 28 e § och 

28 e § till 28 f §.  

 

Andra stycket i 28 c § bör brytas ut till en egen paragraf, 28 g §; detta 

eftersom multiplicering med skattesats sker först efter den beräkning 

som ska ske i enlighet med de bestämmelser som enligt Lagrådets 

förslag skulle få beteckningarna 28 e och f §§. 

 

Lagrådets förslag till uppdelning av 28 c § föranleder vissa 

följdändringar. 
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28 l § 

 

Första stycket första meningen avses omfatta såväl situationen i 

28 h § som den i 28 j §. I båda fallen är det fråga om att anståndet 

upphör; enligt 28 h § på grund av att ett beviljat anstånd löper ut och 

enligt 28 j § på grund av att den skattskyldige begär att anståndet 

ska upphöra. Första meningen kan därför inledas med ”När 

anståndet upphör…”.  

 

Av bestämmelsen i andra stycket följer att den skattskyldige när 

anståndet upphört får en möjlighet att inom en tvåmånadersfrist 

bestrida att skatten ska betalas. Lagrådet ställer sig frågande till 

syftet med och behovet av en sådan möjlighet i anståndssituationen. 

Enligt remissen har bestämmelsen utformats med 26 § som förebild. 

Eftersom anståndet avser en tidigare fastställd skatt skiljer sig 

emellertid denna situation från den som avses i 26 §. Bestämmelsen 

i andra stycket framstår därför som omotiverad. Behovet av den bör 

övervägas i den fortsatta beredningen.  

 

 

 

 


