
Utdelning på svenska aktier med avdrag för kupongskatt 18b
Den utdelningsberättigades fullständiga namn

Postadress Hemvistland

UtdelningsbeloppUtdelning förfallen till betalning, år Antal aktier/andelar Utdelning per aktie/andel

Utdelande bolags/investerigsfonds namn Avgår kupongskatt, %

Utbetalas

Att något förhållande, som strider mot de lämnade uppgifterna, inte är vid 
utbetalningen känt intygas

Härmed intygas att den utdelningsberättigade har hemvist i följande land

Myndighetens/bankens stämpel, signum och postadress

För ombud anges postadress och telefonnummer

Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är
riktiga och sanningsenliga

Datum

Intyg om hemvist
Svensk kupongskatt utgår på utdelning på aktie i svenskt aktiebolag eller 
andel i svensk investereingsfond och innehålls när utdelningen betalas ut. 
Enligt vissa avtal för undvikande av dubbelbeskattning har överenskommits 
att kupongskatten ska nedsättas och att nedsättningen sker i form av 
återbetalning efter ansökan. Sådan ansökan görs hos Skatteverket, 771 83 
Ludvika, Sverige, som även tillhandahåller blanketter.
Enligt andra avtal kan nedsättning göras direkt i samband med utbetal-
ningen. Önskar utdelningsberättigad utbetalning med kupongskatteavdrag 
enligt sådant avtal lämnas intyg om hemvist. Intyget ska vara utfärdat av 
myndigheten eller bank i hemvistlandet.

Anvisningar
Denna blankett ska användas, då utdelningen lyfts på aktie 

i svenskt aktiebolag eller på andel i svensk 
investeringsfond. Blanketten ska användas om den 

utdelningsberättigade är bosatt i utlandet. 

Utbetalarens namn och postadress (för bank o.d. kontorsstämpel)

Person-/Organisationsnummer
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Återbetalning av kupongskatt
Om kupongskatt innehållits fastän skattskyldighet ej förelegat eller om kupongskatt innehållits 
med högre belopp än vad som ska erläggas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, 
har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad som innehållits för mycket.

Ansökan om återbetalning görs skriftligen på blankett SKV 3740 hos Skatteverket, 771 83 
Ludvika, Sverige, senast vid utgången av femte kalenderåret  efter utdelningstillfället.

Underskrift av den utdelningsberättigade eller dennes ombud
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