
Skatteutskottets betänkande nr 42 år 1971 

Nr 42 

Skatteutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
angående godkännande av två tilläggsavtal till dubbelbeskattningsavtalet 
den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike beträffande di
rekta skatter, m. m. 

Propositionen 

I propositionen 1971: 112 har Kungl. Maj:t under åberopande av ut
drag av statsrådsprotokollen över utrikesdepartementsiirenden för den 
26 februari 1971 samt över finansärenden för den 26 februari 1971 och 
den 23 april 1971 samt med överlämnande av dels ett den 9 mars 1971 
undertecknat tilläggsavtal till avtalet den 24 december 1936 mellan 
Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fast
ställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande 
direkta skatter och till det till tilläggsavtalet den 29 mars 1956 fogade 
protokollet, dels ett den 10 mars 1971 undertecknat tilläggsavtal till 
avtalet den 24 december 1936 och till det till avtalet fogade protokollet 
samt till slutprotokollet samma dag, föreslagit riksdagen att 

1) anta det vid propositionen fogade förslaget till förordning om änd
ring i kupongskattcförordningen (1970: 624), 

2) godkänna dels tilläggsavtalet till avtalet den 24 december 1936 
mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och 
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning be
träffande direkta skatter och till det till tilläggsavtalet den 29 mars 
1956 fogade protokollet, dels tilläggsavtalet till avtalet den 24 december 
1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskatt
ning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräck
ning beträffande direkta skatter och till det till avtalet fogade proto
kollet samt till slutprotokollet den 24 december 1936, 

3) bemyndiga Kungl. Maj:t att, i den mån det föranleds av tilläggs
avtalen, meddela föreskrifter om ändring i fråga om taxeringar som rör 

statlig eller kommunal skatt och i fråga om andra åtgärder varigenom 
sådan skatt har påförts. 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner två den 9 resp. den 
10 mars 1971 undertecknade tilläggsavtal till dubbelbeskattningsavtalet 
den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike beträffande di
rekta skatter. Tilläggsavtalet den 9 mars 1971 upptar nya regler om ut-
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delningsbeskattningen medan tilläggsavtalet den 10 mars 1971 berör 
beskattningen av andra inkomstslag och reglerar vissa tillämpningsfrå
gor. 

Efter ratifikation tillämpas tilläggsavtalet den 9 mars 1971 på utdel
ning, som blivit tillgänglig för .lyftning efter utgången av år 1969, och 
tilläggsavtalet den 10 mars 1971 .i princip på inkomst, som förvärvas ef
ter utgången av ratifikationsåret. 

Författningsförslaget har följande lydelse. 

Förslag till 
Förordning om ändring i kupongskatteförordningen (1970: 624) 

Härigenom förordnas, att övergångsbestämmelserna till kupongskatte
förordningen (1970: 624) skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föres lagen lydelse 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971, då förordningen 
(1943: 44) om kupongskatt skall upphöra att gälla. 

I fråga om utdelning, som blivit tilJgänglig för lyftning före ikraftträ
dandet. gäller den upphävda förordningen med följande undantag. 

1. Inträder skyldighet för styrelse för aktiebolag att enligt 5 § den 
upphävda förordningen avlämna uppgifter om utdelning eller att in
betala kupongskatt först efter ikraftträdandet och fulJgör styrelsen icke 
denna skyldighet, gäller för sådant fall 19 ·§ andra stycket samt 22 och 
23 §§ den nya förordningen. 

2. Vid återbetalning av kupongskatt till aktiebolag enligt 6 § den 
upphävda förordningen gäller den begränsning som föreskrives i 16 § 
andra stycket den nya förordningen, om utdelningen utbetalas efter ut
gången av år 1970. 

3. Restitution av kupongskatt till utdelningsberättigad enligt 12 § 
1 mom. den upphävda förordningen skall ske enligt 27 § den nya för
ordningen, om ansökan därom göres efter ikraftträdandet. 

4. Vid prövning av ansvar enligt 16 § den upphävda förordningen 
äger 31 § tredje och fjärde styckena den nya förordningen tillämpning. 

5. Prövning och handhavande i övrigt av ärende rörande kupong
skatt ankommer på riksskatteverket. 

Förekommer i lag eller annan 
författning lziinvis11ing till före
skrift, som ersatts genom bestäm
melse i denna förord11ing, tilläm
pas i stiillet den n}'a bestiimmel
se11. 

Denna förordning träder i kraft dagen.efter den, då förordningen en
ligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författnings
samling. 
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I fråga om tilläggsavtalens lydelse och de skäl som legat till grund 
för förslagen hänvisar utskottet till propositionen. 

Utskottet 

Utskottet, som inte funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts 
förslag, hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1971: 112 
1. antar det vid propositionen fogade förslaget till förordning om 

ändring i kupongskatteförordningen (1970: 624), 
2. godkänner dels tilläggsavtalet till avtalet den 24 december 1936 

mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskatt
ning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig 
handräckning beträffande direkta skatter och till det till till
läggsavtalet den 29 mars 1956 fogade protokollet, dels tilläggs
avtalct till avtalet den 24 december 1936 mellan Sverige och 
Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och faststäl
lande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning be

träffande direkta skatter och till det till avtalet fogade proto
kollet samt till slutprotokollet den 24 december 1936, 

3. bemyndigar Kungl. Maj:t att, i den mån det föranleds av till
läggsavtalen, meddela föreskrifter om ändring i fråga om taxe
ringar som rör statlig eller kommunal skatt och i fråga om andra 
åtgärder varigenom sådan skatt har påförts. 

Stockholm den 18 maj 1971 

På skatteutskottets vägnar 

TAGE MAGNUSSON 

Niirvarande: herrar Magnusson i Borås (m), Engkvist (s), Eriksson i 
Bäckmora (c), fru Holmqvist (s), herrar Kristenson (s), Josefson i Arrie 
(c), Larsson i Umeå (fp), Carlstein (s), Nilsson i Trobro (m), Wikner 
(s), Stadling (s), Hörberg (fp), Björk i Gävle (c) och fru Normark (s). 
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