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Skatteutskottets betänkande 
1998/99:SkU3 
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 
Albanien m.m. 

 

1998/99 
SkU3 

   

Sammanfattning 
I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 1998/99:12 om ett dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Albanien m.m. Ett av lagförslagen i 
propositionen, som avser ändring i 16 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig 
inkomstskatt, tas inte upp nu utan samordnas med ett annat ändringsförslag 
avseende samma paragraf som läggs fram i proposition 1998/99:15 och 
behandlas i betänkande 1998/99:SkU5. 

Propositionen 
Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition 1998/99:12 att 
riksdagen  

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Albanien för undvikande av 
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på 
inkomst och på förmögenhet,  

2. antar de i propositionen framlagda förslagen till  
    1. lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien,  
    2. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.  

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsavtal 
mellan Sverige och Albanien och antar en lag om detta avtal. Det avses bli 
tillämpligt efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. 

Vidare föreslås att uppräkningen av stater med vilka Sverige ingått avtal 
för undvikande av dubbelbeskattning i 16 § 2 mom. lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt ändras. Uppräkningen har betydelse för om delägare i 
utländsk juridisk person skall kunna beskattas löpande för den utländska 
juridiska personens inkomster. 

I fråga om lydelsen av avtalet och lagförslagen hänvisar utskottet till 
propositionen. 
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Utskottet 
Ställningstagande 
Utskottet har inte funnit något att erinra mot regeringens förslag utan 
tillstyrker propositionen. Det lagrum i lagen (1947:576) om statlig inkomst-
skatt som det nu föreslås en ändring i – 16 § 2 mom. – är mellertid föremål 
för ett annat ändringsförslag i proposition 1998/99:15 Omstrukturering och 
beskattning. Utskottet behandlar därför inte lagförslaget avseende detta 
moment nu utan tar senare upp bägge ändringsförslagen till en samordnad 
behandling i betänkande 1998/99:SkU5. 

Hemställan 
Utskottet hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:12 
1. godkänner avtalet mellan Sverige och Albanien för undvikande av 
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter 
på inkomst och på förmögenhet,  
2. antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Albanien. 

Stockholm den 10 november 1998 

På skatteutskottets vägnar 

Arne Kjörnsberg  

I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per 
Rosengren (v), Holger Gustafsson (kd), Carl Erik Hedlund (m), Ulla Wester 
(s), Lena Sandlin (s), Marie Engström (v), Helena Höij (kd), Marietta de 
Pourbaix-Lundin (m), Yvonne Ruwaida (mp), Johan Pehrson (fp), Lars U 
Granberg (s), Catharina Hagen (m), Per-Olof Svensson (s) och Agne 
Hansson (c). 
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