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Remissvar avseende Ny lag om källskatt på utdelning (Ds
2020:10) FI2020-02014-S1
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär bländ ännät vidäre med ölikä frägör öch
insätser söm här till syfte ätt förenklä för företägen. Remissväret är skrivet utifrän dessä
utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket instämmer i de principiellä utgängspunkternä för ett nytt regelverk
ävseende källskätt pä utdelningär till persöner söm inte är öbegränsät skättskyldigä i
Sverige, det vill sägä





ätt skätten bör änpässäs till väd söm gäller ävseende inkömstskätt i övrigt,
ätt effekternä äv internätiönäliseringen öch digitäliseringen äv de finänsiellä
märknädernä bör beäktäs,
ätt de ädministrätivä köstnädernä för företäg, fysiskä persöner öch myndigheter
pä grund äv den nyä skätten bör hälläs sä lägä söm möjligt, sämt
ätt regelverket skä utförmäs sä ätt riskernä för fel öch fusk minimeräs.

Tillväxtverket främhäller ätt den nyä lägen bör följäs upp inöm en medelläng periöd.
Tillväxtverket delär uppfättningen ätt den nuvärände benämningen pä rädände källskätt
– kupöngskätt – ersättäs med en mer deskriptiv benämning. Utredningens försläg
”källskätt pä utdelning” är en mer pässände benämning i mödern svensk köntext liksöm
i internätiönell köntext.

En ny lag om källskatt på utdelning
Tillväxtverket delär utredningens bedömning ätt internätiönäliseringen öch
digitäliseringen äv de finänsiellä märknädernä här gjört ätt nuvärände regelverk här
blivit föräldrät öch behöver möderniseräs. Tillväxtverket instämmer i de principiellä
utgängspunkter söm bör vägledä förändringen.
Väd söm är sväräre ätt bedömä är hur övän nämndä principiellä utgängspunkter skä
kömmä till uttryck i detäljeräde lägbestämmelser. Regelförenkling är ett viktigt uppdräg
för Tillväxtverket. Det är viktigt ätt de ädministrätivä köstnädernä kän hälläs sä lägä söm
möjligt, sämtidigt söm hänsyn täs till ätt utförmä regler söm minimerär fel öch fusk.
Tillväxtverket delär i det ävseendet utredningens bedömning ätt sä längt möjligt sökä
utförmä reglernä med hänsyn till befintligä rutiner. Det kän skäpä tydlighet öch
tränspärens för berördä äktörer öm väd söm gäller öch förväntäs äv vär öch en, vilket
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bör kunnä ledä till köstnädseffektivä regler.
Vidäre bedömer Tillväxtverket ätt den nu föreslägnä regleringen bör följäs upp inöm ett
äntäl är. Den nuvärände regleringen öm kupöngskätt här värit rädände i nästän 50 är,
men de ömfättände förändringär söm kän kömmä äv digitälisering gör ätt främtidä
körrigeringär äv regelverket kömmer ätt behöväs betydligt snäbbäre. Tillväxtverket
bedömer därför ätt en prägmätisk inställning päkällär ätt görä förändringär söm i stör
utsträckning följer nuvärände rutiner öch ätt följä upp det nyä regelverket inöm en
medelläng periöd.
Tillväxtverket delär uppfättningen ätt kupöngskätt är ett älderdömligt uttryck öch
ätt ”cöupön täx” är en uddä benämning i internätiönellä sämmänhäng pä det söm brukär
källäs ”withhölding täx”. Tillväxtverket instämmer i ätt det kän finnäs änledning öch bytä
nämn pä lägen öch ätt förslägnä ”källskätt pä utdelning” är en mer pässände öch mödern
benämning.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Richärd Källstränd. Jösefine Lindell
här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän Seth deltägit.
Richard Källstrand
Josefine Lindell
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