
Skatteutskottets betänkande 

1984/85:15 

om beskattning och folkbokföring av viss personal på främmande 
makters beskickningar och lönade konsulat (prop. 1984/85:55) 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1984/85:55 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

l. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 

2. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 

3. lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, 

4. lag om ändring i taxeringslagen (1956:623), 

5. lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967: 198). 

I propositionen föreslås att lokalanställd personal vid främmande makters 

beskickningar och lönade konsulat här i rikt:t som inte iir svenska medborga

re och deras anhöriga i fråga om beskattning och folkbokföring skall 

behandlas på samma sätt som svenska medborgare med sådan tjänst och 

deras anhöriga. 

Lagförslaget rörande taxeringslagen kommer att behandlas i samband med 

det förslag rörande denna lag som liiggs fram i proposition 1984/85:70. De 

övriga lagförslagen har följande lydelse. 

Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) 

Hiirigenom föreskrivs all 70 § I och 2 nwm. kummunalskallelagen 
( 1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse. 

J mo m. 1 Person. som tillhört 
friimmande makts hiin·im11uit' be
skickning ellt:r fönad..: konsulat o.:1-
kr beskickningo.:ns elkr konsulatets 
betjäning och som icke varit svensk 
medborgare. anst:s i beskattnings
hänseende icke lw1·a varit hiir i ri
ket bosatt. För inkomster. vilka en
ligt föreskrifterna i denna lag be
skattas i hemortskommunt:n. skall 

' Senaste lyueho.: 1972: 765. 

I Riksdagen 1984185. 6sam/. Nr 15 

I mo m. J:'n person. som har till
hört friimmande makts b..:skickning 
eller lönade konsulat htlr i riket el
ler b..:skickningt:ns eller konsulatets 
b..:tjiining. som inte liar varit sv..:nsk 
medborgare och som inte 1·111· ho
sa/I hiir i riket niir han kt1111 all ti/1-
htlrn ht•.1·/..ickni11gc11 ellcr kun.rnli//et 
dler heskickni11ge11s cl/a kt1nrn/11-
t<'IS bezjii11ing ans..:s i beskallnings-

SkU 1984/85:15 



SkU 1984/85:15 

N111·ar111"I<' lydelse 

skall av sådan person utgöras i den 
kommun hiir i riket. diir han under 
det år. som 11tin1111Jt .f("iregiltt lil.r1•
ringsilret. först haft sill egentliga bo 
och hemvist eller, utan att sädant 
fall förelegat. stadigvarande vistats. 

Vad ovan sagts gäller jiiml'l'il s[i
dan persons make, barn under 18 fa 
och enskilda tjiinare. iliirt'st de bott 
hos honom och icke varit svenska 
medborgan::. 

2 mo m. S1·ensk 111edburgarl', 
som tillhört främmande makts liiir
varande beskickning eller lönade 
konsulat eller beskickningens eller 
konsulatets betjäning, är frikallad 
från skattskyldighct för inkomst av 
sin tjänst hos den främmande mak
ten. 

2 

Fiires/ag1•11 lydd.11• 

hiinseende inte lia varit bosall här i 
riket. För inkomster. vilka enligt 
föreskrifterna i denna lag heskallas 
i hemortskommuncn. skall skall av 
sf1dan person utgöras i den kom
mun hiir i riket. diir han under he
s/;,111111i11g.silre1 först haft sitt egent
liga bo och hemvist eller. utan att 
sådant fall förelegat. stadigvarande 
vistats. 

Vad ovan sagts giiller 11ck.1ti sii
dan persons make. barn under 18 iir 
och enskilda tjiinare 0111 de liar bott 
hos hLinom och ime liar varit svens
ka medborgare. 

2 mo m. En p1·rsu11. Sllnl liar till
hört friimmande makts beskickning 
eller lönade konsulat liiir i rik1•1 el
ler beskickningens eller konsulatets 
betjiining 1111111 all 0111ji11111s 111· he
stii1111nelsema i I 111<1111. iir frikallad 
från skattskyldighet för inkomst av 
sin tjänst hos den främmande mak
ten. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1985 och till<impas första giingen 
vid 1986 <irs taxering. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt 

Härigenom föreskrivs att 18 * I och 2 mom. lagen (1947: 576) om statlig 
inkomstskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•tirm1de /ydel.ri' 

18 * 
I mo m . ~ Person, som tillhört 

främmande makts -Jziirl'arande be
skickning eller lönade konsulat el
ler beskickningens eller konsulatets 
betjäning och som icke varit svensk 
medborgare, anses i beskattnings
hänseende icke hava varit här i ri
ket bosatt. Sådan person il.njuter, 
förutom den inskränkning i skatt
skyldigheten som följer av vad nu 
sagts. frikallelse från skattskyldig
het för inkomst genom utdelning å 
andelar i svenska ekonomiska för
eningar. Skatt skall av person, 
varom nu är fråga, utgöras i den 
kommun här i riket, där han under 
beskattningsåret först haft sitt 
egentliga bo och hemvist eller. utan 
att sådant fall' förelegat, stadigva
rande vistats. 

Vad ovan sagts gäller jiim1·äl så
dan persons make, barn under 18 år 
och enskilda tjänare. därest dt: bott 
hos honom och icke varit svenska 
medborgart:. 

2 mo m . S1•ensk medborgare, 
som tillhört främmande makts här-
1•arande beskickning eller lönande 
konsulat eller beskickningens eller 
konsulatets betjäning. är frikallad 
från skattskyldighet för inkomst av 
sin tjänst hos den främmande mak
ten. 

I mo m. En pt:rson, som har till
hört främmandt: makts beskickning 
eller lönade konsulat här i riket el
ler beskickningens eller konsulatt:ts 
betjiining, som inte har varit svensk 
medborgare och som inte l'tlf bo
satt hiir i riket när han kom att till
hijra beskickningen eller konsulatet 
eller beskickningens ella kon.rnla
tet.1· betjäning anses i beskattnings
hänseende iflle ha varit bosatt här i 
riket. t:n sådan person åtnjuter. för
utom den inskränkning i skattskyl
dighctcn som följer av vad som nu 
sagts. frikallelse från skattskyldig
het för inkomst genom utdelning på 
andelar i svenska ekonomiska för
eningar. Skatt skall av person, 
varom nu är fråga, utgöras i den 
kommun här i riket där han under 
beskattningsåret först haft sitt 
egentliga bo och hemvist eller, utan 
att sådant fall förelegat. stadigva
rande vistats. 

Vad ovan sagts gäller också så
dan persons make, barn under 18 år 
och enskilda tjänare om de har bott 
hos honom och inte har varit svens
ka medborgare. 

2 m om . En person, som har till
hört främmande makts beskickning 
eller lönade konsulat hiir i riket el
ler beskickningens eller konsulatets 
betjäning utan att omfilltas av be
.1·tiimmelserna i I mom. är frikallad 
frän skattskyldighet för inkomst av 
sin tjänst hos den främmande mak
ten. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 m:h tillämpas första gången 
vid 1986 års taxering. 

1 Senaste lydelse av lagen~ rubrik 1974: 770. 
~ Senaste lydelse 1972: 766. 



SkU 1984/85:15 4 

3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (I 9.i7: 577) om statlig förmögenhetsskatt 

Härigenom föreskrivs att 18 §lagen ( 1947: 577) om statlig flirmligenhi.:h
skatt 1 skall ha nedan angivna lyddse. 

N111·11rw1dc lyddsc Fiircslag<'lt lydd.11· 

18 §~ 

Person. som tillhört friimmande 
makts ltiirmrandc beskickning eller 
lönade konsulat eller beskickning
ens eller konsulatets betjiining oclt 
som icke varit svensk medborgare, 
anses i beskattningshiinseende icke 
/w1•11 varit här i riket bosatt. Sildan 
person åtnjuter, förutom den in
skränkning i skattskyldigheten som 
följer av vad nu sagts, frikallelse 
från skattskyldighet för förmögen
het, som 11tgc}res av andelar i svens
ka ekonomiska föreningar. Skatt 
skall av person, varom nu är frilga. 
utgöras i den kommun hiir i riket. 
där han under beskattningstlrc:t 
först haft sitt egentliga ho och hem
vist eller, utan att sådant fall förele
gat, stadigvarande vistats. 

Vad ovan sagts gäller jii1111·ii/ sii
dan persons make, barn under 18 är 
och enskilda tjänare, diircst de bott 
hos honom och icke varit svenska 
medborgare. 

E11 person, som /rc1r tillhört friim
mande makts heski,·kning dler lön
ade konsuh1t ltiir i ri/..1·1 eller lw
skickningcns eller konsulateh he
tjiining. som i11tc· lwr \'arit sven~k 
medborgare och s11111 inte 1·11r /1<>
satt ltiir i rik<'f 11iir lt1111 /..0111 all till
ltiira he.1kic/..11i11ge11 d/..,. l.1111.111/ur1·1 
cl/t'r hes/..ick11i11g<'l1.1 dia l.011.rnla
tl't.I' he(jii11i11g. anses i heskattnings
hiinseende inte lw varit h1isatt hiir i 
riket. Sildan person iitnjutcr. för
utom den inskriinkning i skallskyl
dighcten som följer av vad .10111 nu 
sagts. frikallelse friin skattskyldig
hct för förmögenhet. som 111giin av 
andelar i svenska ek1momisk;1 för
eningar. Skatt skall av persnn. 
varom nu iir friiga. utgliras i den 
kommun hiir i riket. diir han under 
heskattningsiirct först haft sitt 
egcntliga bo och hemvist eller. utan 
all siidant fall förclcgat. stadigva
rande vistats. 

Vad ovan sagts giillcr oc/..111 si1-
dan persons make. barn under 18 iir 
och enskilda tjiinarc 11111 de !tar hntt 
hus honom och int<' !tur varit sven~
ka medborgare. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tilliimpas första g{111gen 
vid 1986 års taxering. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 859. 
2 Senaste lydelse 1972: 767. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i folkbokföringsförordnin~en ( 1967: 198) 

Hiirigcnom föreskrivs att 26 § folkhokforingsforordningen ( 1967: 1981 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rara11dc /.Ydc/se Fiire.fl11gn1 lydd.w 

26 § 

Den som tillhör främmande 
makts beskickning eller lönade 
konsulat eller dess hetjiining kyrko
hoMi.irc•.1· endast om han är svensk 
medborgare. Detta giiller iiven si't
dan persons familjemedlem eller 
t,iiinare. 

Den som tillhör friimmamle 
makts beskickning eller lönade 
konsulat eller dess betjiining kyrko
ho~f('ir.1· endast om han iir svensk 
medborgare eller 0111 han. utan att 
1·m·a Jl'<'llsk llll'tlhorgarc, 1·111· ho
Jalt lriir 11iir 111111 kom titt tilllriirn 
h,•.1-kick11i11gc11 dia ko11.1"11latt•t eller 
dc.u hcOii11i11g. Detta gäller iiven 
sitlhm persons familjemedlem eller 
tjiinarc. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 19R~. 
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Utskottet 

Utskottet har inte funnit anledning till ~rinrari mot regeringens förslag. 

Den författningsmässiga regleringen i taxeringslagen bör dock samordnas 

med riksdagens beslut nyligen rörande samma lag och tas upp senare i år vid 

behandlingen av proposition 1984/85:70 som bl. a. berör det nu aktuella 

lagrummet. 

Med hänvisning till det anförda hemställer utskottet 

att riksdagen antar de vid proposition 1984/85:55 fogade förslagen till 

1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 

2. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 

3. lag om 'ändring i lagen (1947:~77) om statlig förmögenhets

skat_t, 

4. lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198). 

Stockholm den 22 november 1984 

På skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTEIN 

Närvarande: Rune Carlstein (s), Knut Wachtmeister (m), Valter Kristenson 
(s); Stig Josefson (c), Olle Westberg (s), Hagar Normark (s), Bo Lundgren 
(m), Karl Björzen (m), Kjell Johansson (fp), Anita Johansson (s), Lars 
Hedfors ( s), Ewy Möller ( m), Bruno Poromaa ( s ), Karl-Anders Petersson ( c) 
och Erkki Tammenoksa (s). 


