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Konjunkturinstitutet tillstyrker förslaget. Myndigheten vill dock lyfta frågan om det är
nödvändigt att införa ett system med godkända mellanhänder.
BEHÖVS ETT SYSTEM MED GODKÄNDA MELLANHÄNDER?

I det föregående remissvaret1 påpekade Konjunkturinstitutet att incitamenten var svaga för
värdepapperscentraler och värdepappersbolag att ansöka om att bli godkända mellanhänder.
I detta nya förslag är problemet adresserat genom införandet av kapitel 13b i
skatteförfarandelagen, som tvingar de kontoförande instituten att administrera källskatten för
avstämningsbolagens räkning.
Då värdepappersbolagen automatiskt får ansvar för att administrera källskatt försvinner
behovet av ett system med godkända mellanhänder till stor del. Konjunkturinstitutet är
därmed tveksamt till mervärdet med att behålla ett system med godkända mellanhänder i och
med denna förändring. Konjunkturinstitutet vidhåller dessutom sin tidigare synpunkt att
incitamenten att bli godkänd mellanhand sannolikt är svaga.
På sidan 264 i promemorian anges att:
Det är ett rimligt antagande att värdepapperscentraler och förvaltare vill kunna erbjuda direktnedsättning för
sina kunder och därmed kommer att lämna uppgifter på individnivå.
Argumentet tycks vara att möjligheten till direktnedsättningar ger värdepapperscentraler och
förvaltare en konkurrensfördel. Mot detta kan anföras att konkurrensen på marknaden för
värdepapperscentraler är mycket svag (exempelvis finns bara en aktör med hemvist i
Sverige). För förvaltare måste konkurrensfördelarna rörande ett fåtal kunder vägas mot de
risker direktnedsättningarna innebär för förvaltaren, ifall det visar sig att kunden i fråga var
skatteskyldig. Till det tillkommer den administrativa kostnaden för att ansöka om att bli
godkänd mellanhand. Konjunkturinstitutet anser därför att det är ett alltför optimistiskt
antagande att exempelvis utländska finansinstitut kommer att ansöka om att bli godkända
mellanhänder.

1 Se Ny lag om källskatt på utdelning, Konjunkturinstitutets remissvar 14 augusti 2020. Konjunkturinstitutets

diarienummer: 2020-229, Finansdepartementets diarienummer: Fi2020/02014/S1.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Albin Kainelainen. Föredragande har varit
Erik Glans.
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