
Redovisning
Kupongskatt i avstämningsbolag A
Datum Redovisningsnummer

Blanketten används vid redovisning till Skatteverket av auktoriserad förvaltare.

A Utbetald utdelning för vilken
skattskyldighet ej förelegat

Utbetald utdelning för vilken
skattskyldighet förelegat
(utdelningsuppgifterna ska
bifogas redovisningen)

B

0 % kupongskatt

5 % kupongskatt

10 % kupongskatt

15 % kupongskatt

20 % kupongskatt

25 % kupongskatt

30 % kupongskatt

Summa A och B

Summa tidigare redovisad utdel-
ning för ovanstående utdelningsår

(nr                                                 )

Totalsumma

Från EUROCLEAR
erhållen utdelning

Det utdelande aktiebolagets namn Organisationsnummer Utdelningsår Avstämningsdag

*

* Beloppet insatt på Skatteverkets 
plusgiro 1 60 90-3 den

Utdelning, kr Kupongskatt, kr Skatteverkets anteckningar

Underskrift

Redovisarens namn Handläggare Telefon

Postadress PlusgiroOrganisationsnummer
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Namnförtydligande
Underskrift

Se upplysningar på sidan 2.



Postadress
Telefeon

116 81 Stockholm
0771-567 567

Redovisning, utdelningsuppgift (18b) m.m.
Redovisningen av utdelning och  kupongskatt ska avges 
senast fyra månader efter avstämningsdagen. Redovis-
ningen ska avges på denna blankett (SKV 3715) och 
undertecknas av behörig firmatecknare.

Varje auktoriserad förvaltare ska avge endast en total-
redovisning per utdelande aktiebolag avseende av 
EUROCLEAR SWEDEN AB till förvaltaren utbetald ut-
delning. Redovisningen ska åtföljas av utdelningsupp-
gifter enligt blankett 18b, ordnade för varje land för sig.

Förvaltare bör samordna sin redovisning med den som 
EUROCLEAR lämnar, så att förvaltarens och EURO-
CLEAR:s redovisningar till Skatteverket omfattar samma 
period (se RSV:s anvisningar om redovisning av 
kupongskatt den 4 december 1973, RSV Dt 1973:37).

Totalsumman av redovisad utdelning ska överens-
stämma med vad EUROCLEAR har utbetalt till för-
valtaren.

Ytterligare upplysningar om redovisning av kupongskatt, 
avtalstillämpning m.m. kan erhållas hos Skatteverket.

Anmäler förvaltaren efter nämnda period till EURO-
CLEAR innehav av förvaltarregistrerad aktie, för vilken 
utdelning ännu ej kunnat utbetalas på grund av bristande 
uppgifter om den utdelningsberättigade, utbetalar 
EUROCLEAR utdelningen till förvaltaren utan avdrag 
för kupongskatt.

Överskott som inom 3 månader efter avstämningsdagen 
inte kunnat placeras ska ovillkorligen returneras till 
EUROCLEAR som returregistrerar beloppet. Inga utdel-
ningar får omföras direkt mellan förvaltarna.

Efterredovisning
De utdelningsbetalningar som görs efter EUROCLEAR:s 
och förvaltarnas ordinarie redovisning bör årligen efter-
redovisas den 31 december. Vid denna efterredovisning 
uppges på blanketten SKV 3715 nettot av erhållen ut-
delning. Därvid ska redovisas även utdelning som inte 
är kupongskattebelagd. På redovisningsblanketten 
SKV 3715 bör i rutan "Redovisning nr" noteras "Efter-
redovisning".

Blanketten SKV 3715 rekvireras på 
www.skatteverket.se

Dröjsmålsavgift
Om kupongskatt inbetalas för sent tas dröjsmålsavgift 
ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjs-
målsavgift.
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Upplysningar
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