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Konjunkturinstitutet kan inte ta ställning till förslaget i sin helhet på grund av lagstiftningens
komplexitet, som delvis rör frågor utanför Konjunkturinstitutets kärnkompetens. Men Konjunkturinstitutet vill lyfta en fråga som Finansdepartementet kan ta med sig i det fortsatta
arbetet.
Incitamenten för värdepappersbolag och värdepapperscentraler att bli godkända
mellanhänder
Förslaget innehåller ingen tvingande bestämmelse för värdepappersbolag eller värdepapperscentraler att ansöka om att bli godkända mellanhänder. Eftersom det innebär en hel del arbete och merkostnader att vara en godkänd mellanhand, så finns det en risk att värdepapperscentraler och värdepappersbolagen avstår från att söka godkännande som mellanhänder när
lagstiftningen träder i kraft. Då faller en svår arbetsbörda på de utdelande bolagen. Avstämningsbolag har sällan egna detaljerade register över aktieägarna, utan förlitar sig i praktiken på
värdepapperscentralen för hantering av utdelningar och registerföring av aktieägare samt
aktieägarnas hemvist, med mera.
Finansdepartementet bör istället överväga att skriva tvingande lagstiftning för värdepapperscentraler, och för värdepappersbolag som tillhandahåller depåtjänster, som kräver att dessa
skall ta ut källskatt enligt lagens krav. Tvingande lagstiftning kan behövas för att undvika en
möjlig situation då stora börsnoterade bolag annars själva tvingas innehålla källskatt på utdelningen. En administrativ börda som värdepapperscentralen är bättre lämpad att hantera.
Kraven på värdepapperscentraler och värdepappersbolag kan bakas in i finansmarknadslagstiftningen, alltså den lagstiftning som reglerar tillståndsgivning för verksamhet som värdepapperscentral respektive för värdepappersverksamhet med depåtjänster. Ansvarig myndighet för tillstånden förblir då Finansinspektionen.
Lagförslaget som det nu är utformat ställer alltför höga krav på de utdelande bolagen att ha
kännedom om vilka eventuella mellanhänder som har eller inte har godkännande att ta ut
källskatt. De utdelande bolagen kommer med det aktuella förslaget att ha mycket svårt att
veta för vilka aktieägare de skall innehålla källskatt för. Med en tvingande lagstiftning på värdepapperscentraler kommer alla avstämningsbolag att vara trygga i att de inte har något ansvar för att göra avdrag för källskatt på utdelningar.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Erik Glans.
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