
Regeringens proposition nr 109 är 1975 

Nr 109 

Regeringens proposition med förslag om rätt till tilläggspension och 
sjömanspension för entreprenöranställda på svenska handelsfartyg, m. m; 

beslutad den 24 april 1975. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 
bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 
SVEN AS PLING 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att ombordanställda på svenskt handelsfartyg i 
tjänst hos entreprenör, t. ex. i restaurangrörelse, skall fä rätt till tilläggs
pension (ATP) och sjömanspension på samma sätt som redaranställda. 
Vidare förcsläs att anställda hos entreprenör skall erlägga skatt enligt 
sjömansskattclagens bestämmelser. De nya bestämmelserna föreslås träda 
i kraft den 1 januari 1976. 

1 Riksdar;en 1975. I sam/. Nr I 09 

Prop. 1975:109 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1958:295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1958 :295) om sjömansskatt 1 

dels att I § I mom., 2 § och anvisningarna till I § skall ha nedan 

angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 19 a och 36 a § §, av 
nedan :rngivna lydelse. 

Nu1•arande lydelse 

m o m. 2 Sjömansskatt enligt 

denna lag skall erläggas av em•ar, 

som är anställd i redarens tjänst, 

för inkomst ombord pä svenskt 

handelsfartyg med en bruttodräk

tighet av minst 100 registerton, 

vilket huvudsakligast nyttjas i så

dan närfart eller fjärrfart, som i 

2 § sägs. 

Den som är anställd u tcslutande 
för fartygs iståndsättande eller 
uppläggning eller för tillsyn eller 

betjäning vid fartygs uppehåll i 
hamn anses enligt denna jiirord

ning icke vara anställd ombord på 
fartyget. 

Lagen å"r icke tillämplig vid an
ställning ombord på svenskt han
delsfartyg i fart inom landet hu

vudsakligen i hamnar eller på flo

der, kanaler eller insjöar eller 

inomskärs vid kusterna elkr i Kal

marsund (inre fart) utom i 

fall som avses i 7 § I mom. tredje 

stycket. 

I denna lag förstås med 

s .i ö m an: envar, som enligt 
I §är skyldig erlägga sjiimansskatt. 

I (.3gen omtr\'ckt 1970:933. 
2 Sc'l;J.~tl' lyd~!St' 1974:777. 
J Senaste lydelse 1970:410. 

§ 

Föreslagen lydelse 

mo m. Sjömansskalt enligt 

denna lag skall erläggas av sjöman 

för inkomst ombord på svenskt 

handelsfartyg med en bruttodräk

tighet av minst 100 regislerton, 

vilket huvudsakligast nyttjas i så
dan närfart eller fjärrfart, som i 
2 § sägs. 

Sjömansskatt skalf icke erläggas 
a1' sjöman ombord pa svenskt han

delsfartyg i fart inom landet hu

vudsakligen i hamnar eller pil flo

der, kanaler eller insjöar eller 

inomskärs vid kusterna eller i Kal

marsund (inre fart) utom i 

fall som avses i 7 § I mom. tredje 

stycket. 

s .i ö m a n: arbetstagare som en-
ligt sjömans/agen ( 19 73::l82) 

anses som sjöman, 
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Nu11arande lydelse Föreslagen lydelse 

hand e 1 s fartyg: fartyg som nyttjas till handelssjöfart eller resan

des fortskaffande eller till annat ändamål, som äger gemcnsbp med 

han delssjöfarten, 
n ä r f a r t: linjefart mellan svenska hamnar utanför öppen kust eller 

utomskärs vid kusterna samt linjefart mellan svensk och utländsk hamn, 

dock ej linjefart bortom linjen 1-lanstholm--Lindesnäs eller bortom 

Cuxhavcn, 

f j ä r r f a r t: annan fart än inre fart och närfart, 

i n k o rn s t o m b o r d: lön eller annan gottgörelse, som sjöman 

uppbär på grund av sin anställning ombord och som skulle hava utgjort 

intäkt av tjänst enligt kommunalskattclagen, 

b e s k a t t n in g s b ar i n ko m st: kontant inkomst ombord, i 

förekommande fall minskad med belopp, som fastställts genom beslut 

om jämkning och, i den mån det medgivits av regeringen eller myndighet 

som regeringen bestämmer, med belopp som enligt avtal mellan arbets
givar- och arbetstagarorganisationer utgör krigsrisktillägg eller motsvaran

Je ersättning, 
b c s k a t t n i n g så r: det kalenderår, under vilket sjömansskatt er

lägges. 

19 a § 

Vad i denna lag sägs om redare 

äger motsl'arande tillämpning be

träffande a~· denne anlitad annan 
arbetsgi11are för sjöman. 

36 a § 

Saknar annan arbetsgil>are för 
sjiiman än redare fast driftställe i 
riket annorstädes än på fartyg, 
smrar redaren för att arbetsgfra

ren fullgör sina förpliktelser enligt 

dl!nna lag som om förpliktelserna 

ålegat redaren själv. liar redare till 
fiiljd härav alagt skattl!belopp, 
iiger han slika beloppet åta ar sjii
mannens arbetsgirarl!. 

Föreligga sJrskilda skäl får sjö

mansskattenämnden för 1•isst fall 

besluta att sjömansskatt icke skall 

erläggas för inkomst på grund av 

anställning hos annan arbetsgfrare 

för sjöman än redare. 
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N111•arande lydelse 

4 

Föreslagen lydelse 
Innan beslut som avses i första 

stycket fattas skall yttrande in
hämtas från berörda svenska re
dare- och sjöpersonalorganisatio
ner. 

Mot nämndens beslut i fråga 
som avses i första stycket får talan 
icke föras. 

Anvisningar 

till l § 

Med si•enskt handelsfartyg lik
ställes utländskt handelsfartyg, 
som av svensk redare förhyres på 
så kallad bare boat basis. 

Bestämmelserna i denna lag av
se sjöman som är anställd i reda
rens tjänst ombord på svenskt 
handelsfartyg. Av 19 a §följer att 
lagen även är tillämplig på sjöman 
som är anställd ai• annan arbets
givare som redaren antagit som 
entreprenör. Med anställning på 
s11enskt handelsfartyg likställes an
ställning på utländskt handelsfar
tyg som s1•ensk redare förhyr i 

huvudsak obemannat, om anställ
ningen sker hos denne eller någon 
av honom anlitad arbctsgil•are. Ut
hyres svenskt handelsfartyg till ut
ländsk redare i huvudsak obeman
nat, äga bestämmelserna tillämp
ning om anställningen sker hos 
fartygets ägare eller någon av den
ne anlitad arbetsgivare. 

Har SJOman avmönstrat frän tjänst ombord på visst fartyg för att 

tillträda tjänst ombord på annat fartyg tillhörigt samme redare, skall 
ersättning som utgår under väntetiden anses som utbetalad i tjänsten om

bord på det förra fartyget. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1976 . .i\ldre lydelse av I § I 

mom., 2 § och anvisningarna till I § gäller alltjämt i fråga om inkomst 

ombord som sjöman har uppburit dler borde ha uppburit före ikraftträ

dandet. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (I 962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrives i friiga om lagen ( l 962 :381) om allmän försäk
ring1 

dels att I kap. 3 §, 11 kap. 2 §. 19 kap. 4 och 4 a § § samt 20 kap. I § 
skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 19 kap. 6 §. 

Nui•arande lydelse Föreslagen lydelse 

I kap. 

3 § 

Försäkrade enligt denna l<ig äro svenska medborgare, så ock de som 

utan att vara svenska medborgare äro bosatta i riket. 

Den som ej är svensk med borga- Utländsk sjöman på s1•enskt han-
re men är anställd i redarens tjänst delsfartyg är ji"5rsäkrad fiir tilläggs-
ombord på srenskt handelsfartyg pension ä1•en om han ej är bosatt i 
är försäkrad för tilliiggspension, riket. 

även om han ej är bosatt i riket. 
Detta gäller dock icke den som iir 
anställd uteslutande för fartygs 
iståndsättande eller uppläggning 
eller för tillsyn eller betjäning 11id 

fartygs uppehdll i hamn. Med 
svenskt handelsfartyg likställes i 
denna lag utländskt handelsfartyg, 

som svensk redare förhyr obeman-

nat. 
Såvitt angår försäkringen för tilläggspension är den som enligt 11 kap. 

6 § tillgodoräknats pensionspoäng försäkrad, även om han ej längre 
uppfyller förutsättningarna enligt första eller andra stycket. 

11 kap. 

2 §2 

Med i n k o m s t a v a n s t ä 11 n i n g avses den lön i penningar 
eller naturaförmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit 
såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst 

hänföres dock icke frän en och samme arbetsgivare åtnjuten lön, som 
under ett år ej uppgått till femhundra kronor. Såsom inkomst av 
anställning anses även 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1954 :243) om yrkesskade-

1 Lagen omtryckt 1973:908. 
2 Senaste lyddse enligt förslag i prop. 197 5 :97. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
försäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författ
ning eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen 
träder i stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller 

enskild tjänst, 
b) föräldrapenning, 
c) vård bidrag enligt 9 kap. 4 §, 

d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, 
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen ( 1973 :371) om kontant 

arbetsmarknadsstöd, 
f) ut bildnings bidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpen

ning och stimulansbidrag, 
g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidr<Jg enligt studie

stödslagen ( 1973 :349) samt 
h) del pension enligt l<.!gen (I 97 5 :000) om delpensionsförsäkring. 

Ersättning i penningar eller naturaförmåner som i första stycket sägs 
för arbete som försäkrad utfört för annans räkning utan att vara anställd i 
dennes tjänst skall, om ersättningen under ett år uppgått till minst 
femhundra kronor, anses såsom inkomst av anställning, såvida den 
försäkrade och den som utgivit ersättningen varit ense därom; och skall i 
dylikt fall den' förre <Jnses såsom arbetstagare och den senare såsom 
arbetsgivare. 

Vid beräkning av inkomst av 
anställning skall hänsyn icke tagas 
till lön eller annan ersättning, som 
försäkrad åtnjutit frän arbets
givare, vilken är bosatt utom riket 
eller är utländsk juridisk person, i 
annat fall än då den försäkrade 
sysselsatts vid skötseln av här i 
riket belägen fastighet eller i rö
relse som bedrives från här beläget 
fast driftställe. Vad i detta stycke 
sägs skall icke gälla beträffande 
lön till svensk medborgare, så
framt svenska staten eller, där lö
nen härrör från utländsk juridisk 
person, svensk juridisk person, 
som äger ett bestämmande infly

tande över den utländska juridiska 
personen, enligt av riksförsäkrings
verket godtagen förbindelse har 
att svara för avgift till försäk
ringen för tilläggspension enligt 1 9 
kap. 1 §. 

Vid beräkning av inkomst av 
anställning skall hänsyn icke tagas 
till lön eller annan ersättning, som 
försäkrad åtnjutit från arbets
givare, vilken är bosatt utom riket 
eller är utländsk juridisk person, i 
annat fall än då den försäkrade 
sysselsatts vid skötseln av här i 
riket belägen fastighet eller i rö
relse som bedrives från här beläget 
fast driftställe eller tjänstgjort som 
sjöman ombord på svenskt han
delsfartyg. Vad i detta stycke sägs 
skall icke gälla beträffande lön till 
svensk medborgare, såframt svens
ka staten eller, där lönen härrör 
från utländsk juridisk person, 
svensk juridisk person. som äger 
ett bestämmande inflytande över 
den utländska juridiska personen, 
enligt av riksförsäkringsverket 
godtagen förbindelse har att svara 
för avgift till försäkringen för till
läggspension enligt 19 kap. 1 §. 
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Nzo•arande lydelse Föreslagen lydelse 

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från 
främmande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från 
arbetsgivare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och 
icke är swnsk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla 

beträffande lön till svensk medborgare eller den som utan att vara svensk 
medborgare iir bosatt i riket, såframt u't!iindsk beskickning här i riket 

enligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för 
avgift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §. 

Den som åt!lgit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall 

anses såsom arbetsgivare. 

19 kap . 

. 4 §3 

Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § eller sjukförsäkringsavgift enligt 

2 § skall utgå med åtta procent av det belopp, varå avgiften skall 

beräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt 11 kap. 7 § 

ej omfattas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäkringen enligt 

3 kap. 11 ~ gäller med karenstid, beräknas dock avgift enligt 2 § efter 

den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndi

gande, myndighet fastställer med hänsyn till den inverkan undantagandet 
eller karenstiden bedömes få pä försäkringens utgifter. Influtna avgifter 

fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täckande av deras 
utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de utgifter 

för läkemedel och kostnader enligt lagen ( 1974 :5 25) om ersättning för 

viss födelsckontrolkrandc verksamhet m. m., som åvila kassorna, samt 
för förvaltning, till den del utgifterna icke täckas av statsbidrag enligt 7 §. 
Influtna avgifter skola även täcka de kostnader som under året uppkom

mit för centrala studiestödsnämnden i anledning av att återbetalnings
pliktiga studiemedel, som belöpa på studerandes sjukperiod, enligt 
studkstödslagen ( 1973 :349) icke skola återbetalas, till den del kostnader
na icke skola täckas med statliga medel enligt 7 § andra stycket. För 
reglering av över- och underskott skall finnas en fond, benämnd a 11-
m ~i n n il s j u k f ö r s ä k r i n g s f o n d e n. Regeringen fastställer 

grundcrn:.i för överförandet :.iv medel till och från fonden. 

I fråga om siidan arbl:'tstagare 
hos redare som avses i I § första 

stycket lagen (1958:295) om sjö

mansskat t beräknas avgiften till 

sjukförsäkringen enligt procent

sats som regl'ringen fastställer. 

Procentsatsen skall för visst år' ut-

I fråga om sjöman som avses i 

I § 1 mom. första stycket lagen 

(1958:295) om sjömansskatt be

räknas avgiften till sjukförsäk

ringen enligt procentsats som rege

ringen eller, efter regeringens be

myndigande, myndighet faststäl-

J Sen<Jsk lyddse l'nligt förslag i prop. 1975:92. 
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Nuvarande lydelse 
göra bestämd andel av den i första 

stycket angivna procentsatsen. 

Nämnda andel skall svara mot för

hållandet mellan antalet svenska 

sjömän och hela antalet sjömän på 

svenska handelsfartyg i medeltal 

för den 31 oktober under de tre 

är, som närmast föregått det år då 

procentsatsen fastställes. Hänsyn 
tages härvid ej till fartyg med en 

bruttodräktighet understigande 

trehundra registerton. Procentsat

sen beräknas med två decimaler. 

8 

Föreslagen lydelse 

ler. Procentsatsen skall för visst år 

utgöra bestämd andel av den i 

första stycket angivna procentsat

sen. Nämnda andel skall svara mot 

förhållandet mellan antalet svens

ka sjömän och hela antalet sjömän 
på svenska handelsfartyg i medel

tal för den 31 oktober under de 
tre år, som närmast föregått det år 

då procentsatsen fastställes. Hän
syn tages härvid ej till fartyg med 

en bruttodräktighet understigande 

trehundra registerton. Procentsat

sen beräknas med två decimaler. 

4 a §4 

Avgift till folkpensioneringen 

enligt 1 eller 3 § skall utgå med 

sex och två tiondels P[Ocent av 

det belopp, på vilket avgiften skall 

beräknas. I fråga om sådan arbets

tagare hos redare som avses i I § 
första stycket lagen (1958:295) 

om sjömansskatt beräknas dock 

avgiften efter den lägre procent
sats som regeringen fastställer med 
motsvarande tillämpning av 4 § 
andra stycket. Avgifterna tillföras 

staten. 

6 §5 

Avgift till folkpensioneringen 

enligt I eller 3 § skall utgå med 

sex och två tiondels procent av 

det belopp, på vilket avgiften skall 

beräknas. I fråga om sjöman som 

avses i I § I mom. första stycket 

lagen (1958 :295) om sjömansskatt 

beräknas dock avgiften efter den 

lägre procentsats som regeringen 

eller, efter regeringens bemyndi
gande, myndighet fastsUiller med 
motsvarande tillämpning av 4 § 
andra stycket. Avgifterna tillföras 
staten. 

Saknar annan arbetsgivare för 
sjöman än redare fast driftställe i 

riket annorstädes än på fartyg, 
svarar redaren för att arbetsgiva

ren fullgör sina förpliktelser enligt 

denna lag som om förpliktelserna 

ålegat redaren själv. liar redare till 
följd hära1• erlagt avgiftsbelopp, 
äger han söka beloppet åter ar sjö
mannens arhetsgi11are. 

4 Senaste lydelse enligt förslag i prop. 1975 :92. 
s Förutvarande 6 § upphävd genom 1974:775. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

20 kap. 

I § 

I denna lag avses, där ej annat framgår, med är kalenderår och med 

månad kalendermånad. 
Med sjöman avses. där ej annat 

framgår, arbetstagare som enligt 
sjömans/agen (I 973:282) anses 
som sjöman. 

Med anställning på sFenskt han
delsfartyg likställes anställning på 
utländskt handelsfartyg som 
svensk redare förhyr i huvudsak 
obemannat, om anställningen sker 
hos denne eller någon ai• honom 
anlitad arbetsgfrare. Uthyres 
svenskt handelsfartyg till utländsk 
redare i huvudsak obemannat, äga 
bestämmelserna i denna lag till
lämpning om anställningen sker 
hos fartygets ägare eller någon av 
denne anlitad arbetsgivare. 

Bestämmelserna i 1 kap. 3 § 

andra stycket äga icke tillämpning 
i fall då lagen (1958:295) om sjö

mansskatt enligt beslut jämlikt 
36 a § nämnda lag icke skall till
lämpas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1976. Äldre bestämmelser äger 

alltjämt tillämpning beträffande avgift som belöper på tid före ikraftträ

dandet. 
Beträffande avgifter till försäkringen för tilläggspension skall vad i 

övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973 :481) om ändring i lagen 
(1962 :381) om allmän försäkring förordnas om redares avgifter för ären 

1976 1980 tillämpas även på annan arbetsgivare för sjöman än redare. 

Procentsats som avses i nämnda övergångsbestämmelse fastställes av 

regeringen eller av myndighet som regeringen bemyndiga.r därtill. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (J 953:272) 

Härigenom föreskrives att J §, 2 ~ 4 mom. och 27 \:\ I mom. upphörds

lagcn ( 1953 :272) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse 

Med skatt förstås i denna lag, 

där icke annat angives, statlig in

komstskatt, statlig förmögenhl!ts

skatt, utskiftningsskatt, crsätt

ningsskatt, kommunal inkomst

skatt, landstingsmedel, skogsvårds

avgifter, sådana socialförsäkrings

avgifter till folkpensioneringen 

och tilläggspensionsavgiftcr som 

avses i J 9 kap. 3 § lagen om all

män försäkring, sjukförsäkringsav

gifter enligt 19 kap. 2 ~ sistnämn

da lag, sådana arbetsgivaravgifter 

enligt förordningen angäende upp

börd av vissa avgifter enligt lagen 

om allmän försäkring, m. m., av

gifter enligt lagen om allmän ar

betsgivaravgift och redarea11gifter 

enligt lagen om redareai•gift för 

sjöfolks pensionering vilka icke 

uppbäras av riksförsäkringsverket, 

avgift som avses i 116 a eller 

116 c § taxeringslagen, ävensom 

annuitet å avd ikningslån. 

Föreslagen lydelse 

Med skatt förstas i denna lag, 

diir icke annat angives, statlig in

komstskatt, statlig förmögenhets

skatt, utskiftningsskatt. crsätt

ningsskatt, kommunal inkomst

skal L landstingsmedcl, skogsvards

avgifter, sådana socialförsäkrings

avgifter till folkpensioneringen 

och tilläggspensionsavgifter som 

avses i 19 kap. 3 § lagen om all

män försäkring, sjukförsäkringsav

gifter enligt I 9 kap. 2 § sist nä rnn

d:.i lag, sådana arbetsgivaravgifter 

enligt lagen om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen· om allmän 

försäkring, m. m., avgifter enligt 

lagen om allmän arbetsgivaravgift 

och enligt lagen om a1-'gift för 

sjöfolks pensionering vilka icke 

upphäras av riksförsäkringsverket, 

avgift som avses i I 16 a eller 

116 e § taxeringslagen, ävensom 

annuitet å avdikningslån. 

Regeringen må, om särskilda omständigheter därtill föranleda, föreskri

va all i samband med uppbörden av skatt må uppbliras jämv~il .annan 

avgift än sådan som i första stycket sägs. liar dylik föreskrift meddelats 

skall. där ickl' annat angivits, vad i denna lag stadgas angående skatt äga 

motsvarande tillämpning beträffande avgift som med förl'skriftcn avses. 

I Lagen omtryckt 1972:75. 
2 Scn~~lc lyllclse 1973 :J 119. 
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N11rara11dc lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

4 mo m. 3 Skattereduktion åtnjutes 

av ogift skattskyldig, som har hemmavarande barn under 18 år, och av 

gift skattskyldig, vars make saknar taxerad inkomst enligt lagen ( 1947: 
576) om statlig inkomstskatt, med 1 800 kronor, 

av gift skattskyldig, vars make har taxerad inkomst enligt nämnda lag 

som understiger 4 500 kronor, med 40 procent av det belopp som 

motsvarar skillnaden mellan 4 500 kronor och den taxerade inkomsten. 

Ha gifta skattskyldiga var för sig till statlig inkomstskatt taxerad 

inkomst. som understiger 4 500 kronor, atnjutes skattereduktion endast 

av den som har den högsta taxerade inkomsten. Äro de taxerade 

inkomsterna lika stora. tillkommer skattereduktion den äldre av de 

skattskyldiga. 

Skattereduktion enligt första stycket åtnjutes endast av skattskyldig, 

som varit bosatt här i riket under någon del av beskattningsåret. För gift 

skattskyldig gäller dessutom följande. För att skattereduktion skall få 
åtnjutas. skall maken ha varit bosatt här i riket under någon del av 

beskattningsåret. Avser makens bosättning här i riket större dt'len av 

beskattningsåret, sker skattereduktionen enligt första stycket. Avser 

makens bosättning här i riket endast en mindre del av beskattningsåret, 

åtnjuter den skattskyldige skattereduktion, om maken saknar taxerad 

inkomst enligt lagen om statlig inkomstskatt, med 900 kronor, och om 

maken har taxerad inkomst enligt nämnda lag som understiger 2 250 
kronor, med 40 procent av det belopp som motsvarar skillnaden mellan 

2 250 kronor och den taxerade inkomsten. 
Vid tillämpningen av bestämmelserna i första, andra och tredje 

styckena skall som ta.xerad inkomst anses även under beskattningsåret 

uppburen beskattningsbar inkomst enligt lagen ( 1958 :295) om sjömans
skatt samt enligt 1 § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning. 

Skattereduktion som tillkommer skattskyldig enligt nämnda bestämmel

ser skall minskas med en tolftedel för varje period om trettio dagar, för 

vilken den skattskyldige uppburit inkomst som förut nämnts. 

Skattereduktion sker icke i frå- Skattereduktion sker icke i frä-
ga om statlig förmögenhetsskatt, 

socialförsäkringsavgift till folkpen

sioneringen enligt 19 kap. 3 § la

gen (196 2 :3 8 1) om allmän försäk

ring, tilläggspensionsavgift, sjuk

försäkringsavgift, arbetsgiva rav

gift. allmän arbetsgivaravgift, reda

reav[!ift och förseningsavgift enligt 

J Senaste lydelse 1974:771. 

ga om statlig förmögenhetsskatt, 

socialförsäkringsavgift till folkpen

sioneringen enligt 19 kap. 3 § la

gen ( 1962 :381) om allmän försäk

ring, !illäggspensionsavgift, sjuk

försäkringsavgift, a rbe tsgiva ravgifl, 

allmän arbetsgivaravgift, al'gift fiir 

sjöfolks pensionering och förse-
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Nui,arande lydelse 

116 c § taxeringslagen samt annui

tet å avdikningslån. 

12 

Föreslagen lydelse 

ningsavgilt enligt 116 c § taxc
ringslagen samt annuitet å avdik
ningslån. 

Bestämmelserna om skatkreduktion iakttagas vid debitering av slutlig 

skatt, tillkommande skatt och preliminär B-skatt samt vid fastställande av 

preliminär A-skatt. Öretal som uppkommer vid beräkning av skattereduk
tion bortfaller. 

27 § 

mo m.4 Uträkning av de särskilda skatteposter som ingå i slutlig 

skatt samt debitering av sådan skatt sker med ledning av uppgifter i 

taxeringslängd eller annat beslut om taxeringen. I övrigt iakttages: 

att för skattskyldiga, som avses i I 0 § I mom. lagen om statlig 

inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av 

grundbcloppet, som fastställts att gälla för den preliminära skatt, vilken 
skall avräknas mot den ifragavanmde slutliga skatten; 

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel uträknas med ledning 

av den utdebitering för skattekrona och skatteöre som för inkomståret 

gäller i beskattningsorten; 

att kommunal inkomstskal t och landstingsmedel uträknas i en gemen

sam post, därvid skattebeloppet vid öretal över fomtio avrundas uppåt 

och vid annat örctal avrundas nedåt till helt krontal; 

att skogsvårdsavgift uträknas med tillämpning av det promilletal, som 

enligt vad därom särskilt är stadgat bestämts för det år då den slutliga 

skatten debiteras; 
att ti!Higgspensionsavgift uträknas med tillämpning av den för inkomst

året fastställda procentsatsen för avgiftsuttaget, därvid öre tal bortfaller; 
att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel debiteras med belopp 

som uträknats av lokal skattemyndighet i det fögderi där beskattningsor

ten är belägen; 
att i 1 § omförmäld sjukförsäk

ringsavgift debiteras enligt I 9 kap. 
lagen om allmän försäkring oclz 

med beakta11de av avgiftsbelopp 

som uträknats av allmän försäk-

att i I ~ omförmäld sjukförsäk
ringsavgift debiteras enligt 19 kap. 

lagen om allmän försäkring på 

grundrnl aii uppgifter om försäk

ringsförlzållanden som lämnas av 
ringskassa; allmän försäkringskassa; 

<1tt socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen såvitt gäller person 

med inkomst av annat förvärvsarhcte än anställning debiteras med 

tillämpning av bestämmelserna i 11 kap. 4 § samt 19 kap. 3 och 4 a § § 
lagen om allmän försäkring; 

att i I s omförmäld arbetsgivar

a1•gift och redareavgift debiterns i 

4 Senaste lydelse 1974:771. 

att i I ~ omförmälda arbetsgi-

1•aravgifter debiteras i en gemen-
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

en gemensam post; samt sam post; samt 

att i I ~ omförmäld annuitet eller, därest skattskyldig har att erlägga 

flera annuiteter, summan av dt:ssa påföres i helt antal kronor, därvid 

öretal bortfallt:r. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1976. /\Idre bcstiimmelser äger 

alltj1imt tillämpning i fraga om avgift som har påförts eller hort piiföras före 
ikraft trädandel. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 
lagen om allmän försäkring, m. m. 

Härigenom föreskrives att 2 och 6 §§ lag_en (_1959:552) om uppbörd av 

vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring m. m. 1 skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

I denna lag förstås med 

a r b e t s g i va r a v g i f t: summan av arbetsgivarens avgifter enligt 

§ första stycket; 

av g i f t s u n d e r 1 a g: belopp varä avgift, som avses i 1 § första 

stycket, skall beräknas för arbetsgivaren; 

u t g i f t så r: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestäm-

1has; 

s I ut 1 i g avgift: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga 

avgiftsdebitcringen för nästföregäende utgiftsår; 

p r e I i min är avgift: belopp som enligt debitering skall erläggas 

eller eljest erlägges i avräkning på slutlig avgift; 

k v a r s t ä e n d e a v g i f t: avgiftsbclopp som återstår att erlägga 

sedan preliminär avgift avräknats från slutlig avgift; 

t i 11 k o m m a n d e avgift: arbetsgivaravgift som skall erläggas 

enligt beslut om debitering fattat sedan den ilrliga avgiftsdebiteringcn 

avslutats. 

Såvitt gäller beräkning av avgiftsundcrlag för avgift till sjukförsäk

ringen, folkpensioneringen och försäkringen för tilläggspension, för löne

garantiavgift samt för arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen och 

det kontanta arbetsmarknadsstödet skall med lön enligt denna lag förstås 

jämväl sådan ersättning, som enligt 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten 

eller· 11 kap. 2 § andra stycket lagen (1962 :381) om allmän försäkring 

anses såsom inkomst av anställning. 

I La!!cn omtryckt 1974:938. 

Vad i 19 kap. 6 § lagen om 
al/mä11 försäkring ji"ireskril'es um 

al'gift som där ill'Ses äger 1110/S1'a

ra11de tillämp11i11g på a1111a11 argijt 

som upphäres enligt jiirel'ara11Je 

lag. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

6 § 

Arbetsgivaruppgift skall av annan arbetsgivare än som i andra stycket 
sägs avlämnas till den lokala skattemyndighet, inom vars tjänstgöringsom

rådc han skall taxeras till statlig inkomstskatt eller, om han icke skall 

taxeras till sådan skatt, han bedrivit sin huvudsakliga verksamhet. 

Redare. som har att redovisa 

sjömansskatt, skall avlämna ar

betsgivaruppgift till sjömansskat

tekontoret. 
Arbetsgivaruppgift skall vara av

lämnad före utgången av januari 

månad eller. i fråga om redare som 

Arbetsgivare, som har att rr

dovisa sjörnansskatt, skall avlämna 

arbetsgivaruppgift till sjömans

skattekon toret. 

Arbetsgivaruppgift skall vara av

lämnad före utgången av januari 

månad eller, i fråga om arbetsgiva-
avses i nästföregående stycke, före re som avses i nästföregående styc-

utgången av kbruari månad året ke, före utgången av februari må-

näst efter utgiftsåret. nad året näst efter utgiftsåret. 

På ansökan av arbetsgivare, som visar att i följd av särskilda omständig

heter hinder möter alt avlämna arbetsgivaruppgift inom föreskriven tid, 

må myndighet, till vilken arbetsgivaruppgiften skall avlämnas, utsätta 

annan tid, inom vilken uppgiften skall vara avlämnad. 

Denna lag triider i kraft dt:!n 1 januari 1976. Äldre bestämmelser äger 

alltjiimt tillämpning i frilga om avgift som belöper på tid före ikraftträdan
dt:t. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1961 :300) om redareavgift för sjöfolks pensio
nering 

lfärigenom föreskrives att lagens rubrik och 1 3 § § lagen ( 1961 :300) 

om rcdarcavgift för sjöfolks pensionering1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse 

Lag 0111 redareavgift för sjöfolks 

pensionering 

Redare skall i den omfattning 

nedan sägs erlägga avgift (reJare

ai1gijt) för beredande av pension 
enligt grunder, som bestämmas av 

regeringen och riksdagen, åt sjö

män, vilka siisorn manskap varit 

för utrikes fart påmönstrade 

svenskt handelsfartyg. 

Redarea~·gift utgår för varje år å 
vad redaren sammanlagt under 

året utgivit i lön till sådana arbets
tagare, som avses i 1 § första styc
ket lagen (1958:295) om sjömans

skatt. 
Avgiften beräknas för varje re

dare i\ lön i penningar och natura

förmåner i form av kost eller bo

stad. 

Vid beräkningen skall bortses 

från arhetstagare, vars lön under 

året understigit femhundra kro

nor, och arbetstagare som icke är 

obligatoriskt försäkrad enligt la-

1 Lagen omtryckt 1968:612. 

§ 

2 §2 

Föreslagen lydelse 

Lag om avgift för sjöfolks pen

sionering 

Arbetsgil>are skall i den omfatt

ning nedan sägs erlägga avgift för 

beredande av pension enligt gnm

der, som bestämmas av regeringen 

och riksdagen, åt sjömän, vilka 

såsom manskap varit för utrikl'S 

fart piimönstrade svenskt handels

fartyg. 

Avgift utgår för varje år å vad 

arbetsgivaren sammanlagt under 
året utgivit i lön till sjöman, som 
avses i 1 § 1 mom. första stycket 
lagen ( 1958:295) om sjömansskatl. 

i\ vgiften beräknas för varje ar

betsgivare å lön i penningar och 

naturaförmåner i form av kost el

ler bostad. 

Vid beräkningen skall bortses 

från sjöman, vars lön under året 

understigit femhundra kronor, 

och sjöman som icke är obligato

riskt försäkrad enligt lagen (I 9 54: 

2 Senaste lydelse c•nligt förslag i prop. 1975:92. 
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Nuvarande lydelse 

gen (1954 :243) om yrkcsskadcför

säkring. 

Avgift erlägges icke för arbets
tagares lön vid sjukdom eller ledig

het för vård av sjukt barn eller 

med anledning av barns födelse till 

den del lönen motsvarar sjukpen

ning eller föräldrapenning, som ar

betsgivare äger uppbära enligt be

stämmelserna i 3 kap. 16 § lagen 

(I 962:38 I) om allmän försäkring. 

Avgift erlägges ej heller för lön 

som arbetsgivare utgivit till hem

mavarande barn för arbete utfört i 

hans förvärvsverksamhet i de fall 

avdrag för lönen ej får ske vid 

inkomsttaxeringen. 
Regeringen fastställer procent

sats för redareavgiften med hän

syn till det avgiftsbehov som för

anledes av de enligt I § bestämda 

eller eljest gällande gmnderna för 

sjöfolks pensionering. rastställd 

procentsats får tillämpas tidigast 

för året näst efter det år vamndcr 

den fastställts. 

I fråga om tkbikring och upp

börd nv redareavgift enligt denna 
lag äger förordningen den 18 de
cember I 959 (nr 552) angående 
upphörd av vissa avgifter enligt 
lagen om allmän försäkring, m. m. 
motsvarande tillämpning. Vid fär
delning enligt 51 § första eller 
andra stycket förordningen skall 
redareai•giften jämställas med de 
avgifter som avses i 1 § förord
ningen. 

17 

Föreslagen lydelse 

243) om yrkcsskadeförsäkring. 

Avgift erlägges icke för ljömans 
lön vid sjukdom eller ledighet för 

värd av sjukt barn eller med anled

ning av barns födelse till den del 

lönen motsvarar sjukpenning eller 

föräldrapenning, som arbetsgivare 

äger uppbiira enligt be

stämmelserna i 3 kap. 16 § lagen. 

(1962:381) om allmän försäkring. 

Avgift erlägges ej heller för lön 

som arbetsgivare utgivit till hem

mavarande barn för arbete utfört i 

hans förvärvsverksamhet i de fall 
avdrag för lönen ej får ske vid 

inkomsttaxeringen. 

Regeringen fastställer procent

sats för ai'giften med hänsyn till 

det avgiftshehov som föranledes av 

de enligt 1 § bestämda eller eljest 

gällande grunderna för sjöfolks 

pensionering. Fastställd procent

sats får tillämpas tidigast för året 

näst efter det är varunder den 
fastställts. 

I fråga om debitering och upp

börd av avgift enligt denna lag 
gäller i tillämpliga delar lagen 
(1959 :552) om uppbörd av vissa 
avgifter enligt lagen om allmän 
försäkring, m. m. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1976. Äldre bestämmelser äger 

alltjämt tillämpning bl'träffande avgift som belöper på tid före ikraftträ

dandet. 

3 Senaste lydelse 1971 :93. 

]* RiksdaKell 1975. I sam/. Nr I 09 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( l 968 :419) om allmän arbetsgivaravgift 

Härigenom föreskrives att 2 S lagen ( 1 968 :419 l om allmän arbetsgivar

avgift skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Arbetsgivare alägger allmän ar

betsgivaravgift med belopp mot

svarande fyra procent av summan 

av vad arbl'tsgivan:n utgivit under 

året som lön till arbetstagare i 
pengar eller naturaförm~iner 

form av kost t~lkr bostad. l fraga 

om sådan arbetstagare hos redare 
som avses i 1 § första stycket la

gen (1958:295) om sjömansskatt 

beräknas dock allmän arbetsgivar

avgift efter den lägre procentsats 

som regeringen fastställer med 

motsvarande tillämpning av 19 

kap. 4 § andra stycket lagen 

(1962:381) om allmfo försiikring. 

Föreslagen lydelse 

Arbdsgivare erlägger allmän ar

betsgivaravgift med belopp mot

svarande fyra procent av summan 

av vad arbetsgivaren utgivit under 

<\rct som lön till arbetstagare i 

pengar eller naturaförmåner i 

form av kost eller bostad. I fråga 

om sjr)man som avses i l § 1 

mom. första stycket lagen ( 1958: 
295) om sjömansskatt b.::räknas 

<fock allmän arbetsgivaravgift dtn 

den Higre procentsats som rege

ringen eller. efter regcringens be

myndigandi', myndighet fastställer 

med motsvarande lilllimpning av 

19 kap. 4 § andra stycket lagen 
( 1962 :381) om allmlin försäkring. 

Vid beräkningen av avgiften tages icke hänsyn till arbetstagare vars lön 

under äret understigit femhundra kronor, eller arbetstagare. som ej iir 

obligatoriskt försäkraLI enligt lagen ( 1954:243) om yrkt~sskaddörsiikring, 

eller till fall, som avSL'S i 3 kap. 2 ~ andra styckd sista punk ten lagen 
( 1962 :38 n om allmän försiikring. 

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet för 

van! av sjukt barn elkr med ~rnkdning av barns födelse till den del lönen 

motsvarar sjukpL'nning eller föräldrapenning, som arbetsgivare ~iger upp

bära enligt b~stämmelsnna i 3 kap. 16 ~ lagen om allmän försäkring. 

Avgift erlägges ej helkr för lön som arlwtsgivare utgivit till hemmavaran

de barn för arhde utfört i hans förvärvsv~rksamhct i de fall avdrag för 

löncn ej fiir ske vid ink:omsttaxeringL'll. 

Denna lag trädcr i kraft den 1 januari 1976. i'i.!Jre bestämmelser äger 

alltjämt tillämpning betriiffande avgift som beliipi:r p~i tid fi.ire ikraftträ

dandet. 

I S~nast~ lyckts~ 1974:794. 
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Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, 

Holmqvist, Aspling, Geijer. Bengtsson. Norling, Lötberg, Lidbom, Carls

son, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjdm-Wallen. 

Föredragande: statsrädd Aspling 

Proposition med förslag om rätt till tilläggspension och sjömanspcnsion 

för entreprenöranställda på svenska handelsfartyg, m. m. 

Inledning 

Enligt huvudregeln i l kap. 3 § lagen (196 2 :381) om allmän försäkring 

är svenska medborgare och de som utan att vara svenska medborgare är 
bosatta i rikl't försäkrade för tilläggspension (ATP). Sjömän av svensk 

nationalitet anställda om bord pa svenska handdsfartyg förvärvar alltsä pii 
grund av inkomsten från anställningen ombord r:itt till ATP oavsett bosätt

ningsort. 
Utländska sjömän anställda på svenska handelsfartyg kunde tidigare 

inte förvärva rätt till ATP om dl! inte var bosatta i Sverige. Genom en 
fodring i nyssnämnda lagrum. som trädde i kraft den I januari 1974 

(1973 :481 ), blev dt'I emellertid möjligt för utländska sjömän att förv~irva 

rätt till ATP trots att de inte var bosatta i Sverige. Villkoret för sådan rätt 
är att sjömannen ~ir ansUilld i redarens tjänst omhord p:i svenskt 
handelsfartyg. 

Dl't förhilllandet att sjömannen är anställd i redarens tjänst får 
betydelse även i andra avseenden än för rätten till ATP. Sälunda erläggs 
sjömansskatt av den som är anställd i redarens tjänst omhord om fartyget 
är på minst 100 bruttoregisterton och gfrr i närfart t>llcr tjärrfart. Vidare 
är rätten till sjömanspension vilken är en komplrtterande pension för 
tiden före 67 års alder - knuten till anställning hos redare. Som 
seglationstid, vilken ligger till grund för rätten till sjömanspension. riiknas 

enbart tid under vilken den anställde som manskap i svenskt hundelsfar

tyg betalat sjömansskatt och följaktligen endast tid da sjömannen varit 

anställd hos redare. 

Pa handelsfartyg förekommer emellertid i viss utsträckning arbets

tagare anställda av annan arbetsgivare än redaren. Det gälkr anställda hos 

arbetsgivare som anlitats av redaren som entreprenör för viss del av 

fartygets drift. Som exempel pä s:l.dan verksamhet kan nämnas restaura-
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tions: eller tvättcrirörelse liksom försäljning ombord på färjor m. m. 
Dessa ombon.lanställda förvärvar f. n. rätt till ATP endast under förut

sättning att de är svenska medborgare eller bosatta i Sverige. De 

entreprenöranställda omfattas inte av sjömansskattelagens bestämmelser 

och kan till följd därav inte heller kvalificera sig för sjörmnspension. 
En särskilt tillsatt urbetsgrupp (S 1973 :04) 1 har i ett i januari l 975 

avgivet betänkande ( Ds S I 97 5 :I) Pensions- och beskattningsfrågor för 
cntrcprenöranställda på fartyg föreslagit alt ombordanställda i tjänst hos 

ent rcprcnör skall få rätt till ATP och sjömanspension samt omfattas av 

sjömansbeskat t ningcn på samma sätt som redaranställda. 
Efter remiss har yttranden över betänkan<lct avgdts av riksförsäkrings

verkct. riksskatteverket. sjöfartsverkct, statens järnvägar (SJ), arbcts
marknadsstyrdsen, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Svenska 

arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges redareförening, Landsorganisatio

nen i Sverige (LO), Svenska sjöfolksförbundct. Hotell- och restaurangan
ställdas förbund, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Svenska 

maskin befälsförbundet, Sveriges fartygsbd'älsförening, Fiirsäk ringskasse
förbundet, Handelsflottans pcnsionsanstalt, Svenska Pcrsonal-Pensions

kassan (SPP), Sjöbefälets pensionskassa och Trafikrestauranter AB (TR). 

2 Gällande bestämmelser m. m. 

2.l Lagen ( 1962:381) om allmän försäkring 

1 nom den allmänna försäkringen utgar folkpension och tilläggspcnsion 

(i\ TPl. Biida slagen av pension utgår i form av alderspension, förtidspen

sion och familjepension (änkepension och barnpension). Dessutom före

kommer inom folkpensiLlneringen vissa särskilda förmåner. 
Försäkringen för tilHiggspension avser att bereda illderspension, förtids

pension och fomiljcpt'llsion utöver folkpensionen. Rätten till tilläggspcn

sion grundas på inkomsten av det förvärvsarbete som den försäkrade 

utför under sin aktiva tid och pensionen är avvägd i förhållande till denna 
inkomst. 

Tilläggspcnsion omfattar i princip alla som är försäkrade enligt lagen dvs. 

svenska medborgare nch de som utan att vara svenska medborgare är 

bosatta i riket. Vidare omfattas den som inte är svensk medborgare men 

är anställd i redarens tjänst ombord pa svenskt handl'lsfartyg. Detta gäller 

dock inte den som är anställd uteslutande för fartygs iståndsättande eller 

uppläggning eller för tillsyn eller betjäning vid fartygs uppehåll i hamn. 

Med svenskt lwndctsfartyg likställs utländskt handelsfartyg, som svensk 

redare förhyr pa s. k. bare-hoat basis. dvs. obemannat. Tilläggspension 

utgär oavsett var den bnättigade är bosatt. 

I Riittschel'L'n Björn Sjöberg. .1ocialdq>:1rle111cntl'!. ordförande. kansliradl'I 
Gunnar l:ljörnc, finansdt•parknwntc•t. dirt·ktören i Sw·rigcs rcdard'örc.ning Nils 
Grcnamkr. förbundsurd foranden i Svenska sjöfolksförbundet l;unnar Karlsson. 
förhandlingsch<'kn i Sveriges fartygsbefälsförening Karl Rmk, byrachcfl'n Hans 
Sjöquist. riksförsäkringswrket. uL"l1 hovrättsriidct Lennart Sjöstedt. ko111munika
tionsdc par te nwntd. 
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Den inkomst som blir pcnsionsgrundande inom tilläggspensionerillgen 
är den försäkrades inkomst av förvärvsarbete under åren fr. o. m. det då 
han fyller 16 år t. 0. m. det d{1 han fyller 65 år. rörvärvsinkomsterna 
indelas i inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete. 

Den pensionsgrundandc inkomsten motsvarar summan av inkomst av 
anställning och inkomst av annat förvärvsarbete i den mån summan 
överstiger en viss minimigräns, nämligen det vid årets ingång gällande 
basbeloppet, vilket avräknas i första hand mot inkomst av anställning. 
Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst bortses från inkomst som 
överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande basbelop
pet. Den pensionsgrundande inkomsten omräknas till pcnsionspoäng som 
utgör den pensionsgrundande inkomsten delad med basbeloppet vid 
inkomstårets ingång. Omräkningen av pensionsgrundande inkomst i 
pensionspoäng ingår i systemet för värdesäkring av pensionerna. 

Tilläggspensioneringen finansieras hdt genom avgifter. rör den som är 

anställd betalar arbetsgivaren avgift. Den som haft inkomst av annat 
förvärvsarbete än anställning erlägger själv tilläggspensionsavgift. Avgifter
na för tilläggspcnsioneringcn utgiir enligt en procentsats som bestäms i 

särskild lag. Procentsatserna har för är 1975 bestämts till I 0,75, för år 
1976 till 1 I och för vart och ett av åren l 977 I 979 till 1 I, 7 5. 

Före den I januari 1974, från vilken tidpunkt utländska sjömän erhöll 
rätt till tilläggspension för den tid de varit anställda på svenska fartyg 

även om de inte varit bosatta i Sverige, gällde särskilda regler för redarnas 
avgift. Fran nämnda tidpunkt gäller de allmänna reglerna även för redare. 

Den skillnad i avgiftssats som tidigare gällt avtrappas successivt enligt en 
särskild övergångsregel under tiden fram till år 1981. 

Underlaget för arbetsgivaravgift utgör summan av vad som utbetalts i 
lön till arbetstagarna sedan därifrån dragits dels ett belopp motsvarande 

det beräknade antalet arbetstagare multiplicerat med det vid årets ingiing 
gällande basbeloppet, dels för varje arbetstagare sådan del av lön, som för 
år räknat överstiger sju och en halv gånger basbeloppet. Arbetstagare so111 
varit anställd hela året nwd full arbetstid räknas som en arbetstagare och 
arbetstagare som varit anställd i mindre omfattning medräknas i förhiil

landc därtill. 

2.2 Sjömansbeskattningen 

Bestämmelserna om sjömansskatt är intagna i lagen ( 1958 :295) om 
sjömansskatt. Skatten uttas i stället för statlig och kommunal inkomst
skatt. Ärendl'n angående sjömansskatt handläggs av riksskatteverkct. 

Inom verket handläggs ärenden angående sjömansskatt i första hand av 

sjömansskattekontoret och sjömansskattenämndcn. 
Sjöm:msskatt erläggs som definitiv källskatt av den som är anstiilld i 

redarens tjänst ombord pa svenskt handelsfartyg med en bruqodr;iktighd 
av minst I 00 registerton, om fartyget huvudsakligast nyttjas i närfart 
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eller fjärrfart. Utländskt fartyg som av redaren förhyrs på s. k. bare-boat 
basis likställs med svenskt handelsfartyg. Med närfart avses linjefart 

mellan svenska hamnar utanför öppen kust eller utomskärs vid kusterna 

samt linjefart mellan svensk och utländsk hamn, dock ej linjefart bortom 

linjen Hanstholm- Lindesnäs eller bortom Cuxhaven. Med fjärrfart avses 

annan fart än inre fart och närfart. 

Lagen är ink tillämplig vid anställning på fartyg i inre fart. Med inn:: 

fart förstås fart inom Sverige huvudsakligL'll i hamnar elkr pa floder. 

kanaler eller insjöar eller inomskärs vid kusterna eller i Kalmarsund. 

Den som är anställd uteslutande för fartygs istrrndsättande eller 

uppläggning eller för tillsyn elkr betjäning vid fartygs uppehiill i hamn 
anses enligt lagen inte vara anställd ombord pf1 fartyget. 

Det åligger redare att till sjömansskattekontoret för varje period av två 

månader inbetala och redovisa under perioden innehållen sjömansskatt. 

Sjörnansskatt utgar för månad och beräknas enligt endera av två 

sjömansskattetabcller, den ena vid anställning på fartyg i fjärrfart och den 
andra på fartyg i närfart. För sjöman som inte är bosatt i Sverige är 
sjömansskatten lägre än för den som är bosatt här. Om sjömannen på 

godtagbart sätt visar att han är skattskyldig i annat land för inkomsten 

ombord kan han av sjömansskattenämnden befrias från skyldighet all 
erlägga sjömansskatt. 

Sjöman som är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge skall 
betala sjömansskatt enligt de bestämmelser som gäller för här i riket 
bosatt sjöman. 

Eftersom sjörnansskatten är en definitiv skatt skall inkomst ombord 

inte redovisas i självdeklaration. För annan inkomst än sjöinkomst är 

däremot sjömannen deklarationsskyldig enligt vanliga regler. Inkomst 
ombord sambeskattas inte med inkomst i land och påverkar i stort sett 

inte beskattningen av landinkomst, bortsett från att grundavdraget 
minskas med 1/12 för varje månad som sjömansskatt erlagts. 

Fr. o. rn. llf 1972 tillämpas - beträffande sjömän bosatta i de nordiska 
länderna -· ett särskilt ADB-systern för sjörnansskattens administration. 
Systemet innebär bL a. att redarnas uppgifter om uppburen sjöinkomst 
och erlagd sjömansskatt bearbetas maskinellt. Därefter får de lokala 
skattemyndigheterna uppgifter i erforderliga hänseenden direkt friin 
sjömansskattckontoret. Dessa uppgifter skall vidarebefordras till taxe

ringsnämnderna som bL a. föranstaltar om att sjömannens beskattnings

bara inkomst enligt sjömansskat te lagen noteras i inkomstlängden. An

teckningen i inkomstlängden är en taxeringsiltgärcl. Uppgifterna utgör 
vidare heslutsunderlag när lokal skattemyndighet fastställer sjömannens 

pensionsgrun<landc inkomst. 

För övriga sjömansskattcpliktiga sjömän sker endast en kontroll i 
riksskattcverket av <1tt skatteavdraget är korrekt me<l hänsyn till sjöm;in

nens inkomst. 
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2.3 Kungörelsen (1972:412) om sjömanspension 

Nu gällande regler om sjömanspension trädde i kraft den 1 juli 1972. 

Reglerna innebär i huvudsak följande. 
Rätt till sjömanspcnsion tillkommer sjöman i manskapsställning som 

varit verksam inom yrket under hela eller större delen av sin aktiva tid. 

För att rätt till pension skall inträda krävs minst 1 :w seglationsmiin:.idcr 

på svenskt handelsfartyg fr. o. m. den månad då han fyllt 30 år. 

varav minst 80 eftl'r månaden närmast före den dä han fyllt 40 år. 

Kvalificering kan ske t. o. m. månaden närmast fön; den dii han fyllt 
60 år. Befälstid får i viss utsträckning gälla som kvalifik::!tionstid. Som 

anställningstid räknas tid under vilken sjömansskatt erlagts. Pension kan 

tidigast utgå fr. o. m. dm månad då sjömannen fyller .55 tlr. Pensionen 

upphör med månaden innan 67 års ålder uppnås. 
Pensionens storlek bestäms av antalet manskapsmfoadcr och pensio

nen utgår med lika belopp oavsett arbetsinkomsten under intjänande
tiden. De 40 först fullgjorda manskapsmiinaderna inverkar inte på 

pensionens storlek. för var och en av de därpå följande månaderna 

beräknas pensionen efter viss procent av basbeloppet enligt AFL. Pen

sionsnivån har lagts så att full pension vid 55 års ålder ger maximalt ett 
och ett halvt basbelopp medan pensionsuttag vid högn: ålder ger en 
pension motsvarande maximalt tre basbelopp (vid uttag fran 62 ftrs 

ålder). Sjömanspcnsionen blir värdebeständig genom att pensionsbelop

pet följa förändringarna i basbeloppet. 

Genom att ett tidigare krav för utländska sjömän om mantalsskrivning 

i Sverige tagits bort i nuvarande regler, har de utländska sjöm1innen 
numera samma möjlighet att erhålla pension som de svenska. 

Sjömanspensionen samordnas med allmän pension i form av förtids

pension (sjukbidrag), änkepension, livränta från yrkesskacleförsäkringen 

och annan livränta som bestäms av eller utbetalas från riksförsäkringsver
ket. Pensionen samordnas ocksfi med utländsk förmän som motsvarar 
någon av nyss angivna förmåner. Samordningt'n sker så alt, om det 
sammanlagda förmånsbdoppet överstiger den högsta sjömanspension som 

kan utgå fr. o. m. 60 ars ålder. sjömanspensionen minskas med det 

överskjutande beloppet. Minst en tredjedel av sjömanspcnsion skall dock 

alltid utgå. 
Som nämnts kvalificerar för sjömanspension endast säd an anställnings

tid p:i svenskt handelsfartyg under vilken sjömansskatt erlagts. Befrias 

sjöman enligt beslut av sjiimansskat tenämndcn frftn skyldighet att erlägga 

svensk sjömansskatt på grund av att han har visat att han är skattskyldig i 

annat land för inkom:;t av tjänstgöringen på svenskt fartyg, saknas regler i 

sjömanspensionskungörclsen som ger honom rätt att räkna denna tjänst

göring som kvalificcrandc för sjömanspension. Hiir föreligger skillnad 

mellan reglerna om rätt att räkna kvalifikationstid för ATP och sjömans

pension. TiJI ATP kvalificerar sig som nämnts under 2.1 den anställdL· 
genom anställning på svenskt handelsfartyg. 
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Också en annan skillnad mellan reglerna om rätt till ATP och till 
sjömanspension bör nämnas i detta sammanhang. Motsvarighet till de 
under 2.1 och 2. 2 nämnda reglerna om likställande med svensk~ handels

fartyg av utländskt sådant fartyg som förhyrs på bare-boat basis av svensk 
redare saknas i sjömanspcnsionskungörelsen. Rätt till sjömanspension kan 
endast förvärvas genom tjänstgöring på svenskt handelsfartyg. 

Sjömanspensioneringcn administreras av Handelsflottans pensionsan

stal t. 

2.4 Vissa andra författningar 

Sjö mans I agen ( 1973 :282) reglerar bl. a. sjömäns anställningför
hållandcn och sociala grundskydd. Lagen avser arbetstagare som är 
anställd för fartygsarbete på svenskt fartyg. När det gäller arbetsgivarens 
sociala förpliktelser, t. ex. sjukvård, sjuklön, fri hemresa, omfattar lagen 
arbetstagare som under den tid han tjänstgör ombord har befattning på 
fartyget, i lagen benämnd sjöman. Med uttrycket befattning på fartyg 
avses att sjömannen har sådan befattning ombord som huvudsakligen 
avser fartygsarbete och gäller annat än enbart tillfälliga göromål. Lagens 
bestämmelser är tillämpliga både på redar- och entreprenöranställda 
sjiimän. Ansvaret för att den anställde garanteras det sociala skydd som 
han har att begära åvilar arbetsgivaren. När det gäller redarens ansvar för 
att entreprenören fullgör sina förpliktelser gentemot sina anställda gäller 
att den entreprcnöranställde kan vända sig direkt mot redaren. Denne har 
i sådant fall regressrätt mot entreprenören. 

Enligt sjölagens (1891 nr 35 s. 1, omtryckt 1974:621) nu 
gällande regler om sjöpanträtt, 267 §, tillkommer sådan rätt på fartyg 
anställd person på grund av tjänsteavtal med redaren eller befälhavaren. 
Riksdagen har emellertid godkänt nya regler om sjöpantriHt (prop. 
I 973:42, LU 22, rskr 272) som ännu inte har trätt i kraft (se 244 §i SFS 
1973 :I 064). Enligt de nya reglerna gäller bl. a. att sjöpanträtt uppstår i 
fartyget oavsett om gäldenären i fordringsförhållandet är fartygets ägare, 
redare eller befraktare eller eljest har hand om fartygets drift i redarens 
ställe, t. ex. en självständig restauratör ombord. Panträtten gäller bl. a. till 
säkerhet för fordran som avser lön och annan gottgörelse till befälhavaren 

eller annan ombordanställd på grund av dennes tjänst på fartyget. 
Sjöpanträtt gäller sål'edcs även för lön till entreprenöranställd. 

Sjöarbetstids I agen (1970:105) är tillämplig på skeppstjänst. 
Härmed förstås enligt 1 § arbete som person, vilken är anställd på svenskt 
fartyg, för fartygets räkning eller eljest på grund av förmans uppdrag 
utför ombord på fartyget eller på annat ställe. Från lagens tillämpning 
undantas vissa högre befattningshavare ombord och vidare läkare och 
musiker. Medlemmar i redarens familj undantas i det fall fartygets 
brul lodräktighet understiger 500 registerton. 

Enligt förarbetena till lagen bör inte den omständigheten att arbetsta-
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gare har anställts av någon annan än redaren utesluta tillämpning av 
lagen, om arbetstagaren anställts för att utföra rutinarbete ombord som 
annars brukar skötas av den som är anställd direkt av redaren. Som 
exempel nämns ·ekonomipersonal anställd av en självständig restauratör 
som arrenderar restaurationen ombord. Den som är anställd av annan än 
redaren för att utföra tillfälligt arbete till sjöss. som inte består av 
rutingöromål. bör däremot i lagens mening betraktas som anställd på 
fartyget endast om vistelsen ombord har s:ldan varaktighet att den 

avsevärt inskränker möjligheterna att utnyttja fritiden. För arbetstagare 
med tillfällig och avgränsad arbetsuppgift ombord, t. ex. leveransservice 
eller maskinreparation, bör tiden överstiga en vecka. Arbetar arbetstaga
ren under längre tid till sjöss men byter fartyg ofta och med korta 

mellanperioder till lands, bör även arbete kortare tid än en vecka på ett 

fartyg kunna betraktas som skeppstjänst. 
M öns t rings förord ni n gen ( 1961 :87) reglerar mönstring av 

såväl svenska som utländska sjömän. Mönstringspliktiga enligt förord

ningen är alla som är anställda i någon befattning ombord och medföljer 

fartyget för att utföra arbete för fartygets räkning. 
Enligt 11 § mönstringsförordningen skall beträffande registrering av 

utländska sjömän och om sjöfartsbok för dem gälla vad särskilt stadgas. 
Med stöd av denna bestämmelse har beslutats att utländska sjömän som 
tjänstgör på svenska handelsfartyg skall vara förtecknade i sjömansn:gist

ret. Registreringen, som föranleddes främst av den utvidgadt' rätten till 
ATP för utländska sjömän, piibörjadt·s den I juli 1973. 

Utredningen om mönstring av sjömän har nyligen framlagt sitt be
tänkande (Stencil Ds K l 974: l 1) Mönstring av sjömän. I det förslag till 
kungörelse om mönstring och registrering av sjömän m. m. som kommit

ten lägger fram bibehålls mönstringsplikten i huvudsak för den person
krets, för vilken sådan f. n. föreligger. Mönstringsskyldighelrn omfattar 

sålunda alla som har befattning på fartyg, oavsett om arbdsgivare är 
redaren eller entreprenör. Begreppet befattning på fartyg används 
samma betydelse som enligt sjörnanslagen. 

I fråga om registrering av sjömän anför utredningen bl. a. följande. 
Då svensk sjöman första gången anställs på mönstringspliktigt fartyg, 

dvs. på fartyg om minst 20 bruttoregisterton, skrivs han in i sjömansre
gistret och får sjöfartsbok. Sjöfartsboken utfärdas av mönstringsförrätta
ren som även ger den inskrivne ett registernummer. Därvid används 
dennes personnummer. Sedan sjömansregistret underrättats om inskriv

ningen, fullbordas denna genom att ett registerkort läggs upp. 

Registreringen av utländsk medborgare sker däremot direkt i registret 
utan föregående inskrivning hos mönstringsförrättare. Till grund för 

registreringen ligger uppgifterna i sjömannens tjänstgöringsbeskcd. I 

förfarandet ingår att den utländske sjömannen tilldelas ett särskilt 
registreringsnurnmer. För nordisk medborgare rekvirerar sjömansregistret 

i särskild ordning ett svenskt personnummer hos riksskatteverket. Övriga 

utländska medborgare tilldelas registernummer, hämtade ur en särskild 
nummerserie i sjömansregistret. 
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Utredningen föreslår att alla utländska sjömän förses med en bok som 
innehållsmässigt är av samma karaktär som sjöfartsboken, dock utan att 

som denna ha funktionen av nationell identitetshandling. Tjänstgörings
boken ersätter det nuvarande registreringsbeviset men tjänstgör även som 

arbetsbok för sjömannen. Boken skall innehålla vissa av de registrerade 

personuppgifterna samt uppgifter om innehavarens tjänstgöring på svens
ka fartyg. 

2.5 Förhållandena i övriga nordiska länder 

2.5. I Sjömansskattereg/er 

De svenska reglerna om sjömansskatt har i huvudsak sin motsvarighet i 

övriga nordiska länders skattelagstiftning utom den isländska som saknar 

särskilt sjömansskattesystem. 

I Danmark skall var och en som är anställd på danskt fartyg med 

bruttodräktighet över 100 registerton som nyttjas i utrikes fart eller 

närfart betala sjömansskatt. Sjömansskatt skall således. till skillnad frän 

vad som gäller enligt de svenska bestämmelserna, betalas även av den som 

är anställd ombord hos annan än redaren. Är sjömannen anställd hos 

annan arbetsgivare än red<Jren blir ansvarsbestämmelserna för redare i 
motsvarande mån tillämpliga på denne arbetsgivare. 

I Finland erläggs sjömansskatt endast av dm som är <Jnställd i red<Jrens 
tjänst ombord pa finskt handelsfartyg med bruttodräktighet av minst 100 

registerton som används i utrikes fart eller kustfart. 

Enligt de norska bestämmelserna betalas sjömansskatt <JV den som är 

anställd ombord i redarens tjänst eller hos arbetsgivare som driver 

näringsverksamhet ombord. Sjömansskatt betalas dock inte av vissa 
entreprenadanställda på kryssningsfartyg, se närmare avsnitt 2.5.2. 

Liksom i Sverige finns i de övriga nordiska ländernas författningar 

regler som i skattehänseende likställer utländskt fartyg som förhyrs på 
bare-boat basis med inhemskt handelsfartyg. 

2.5.2 Hntreprenöranställdas rätt till pension 

Pensionssystemen i stort för sjömän i de olika nordiska länderna 

gestaltar sig på följ an de sätt. 

Danmark har ingen särskild sjömanspension. Sjömännen är <mslutna till 

Arbejdsmarkedets Tillaegspension i likhet med övriga arbetstagare. DL'nna 

pensionsordning ger ett standardiserat tillägg till folkpensionen. I Dan

mark finns inte nägra speciella regler för entrcprenöranställdas rätt till 

Arbejdsmarkedcts Tillaegspension. För dessa tillämpas lagens bestämmel

ser sa att utländska medborgare som är anställda av dansk entreprenör för 

kiosk- eller restaurangverksamhet pa ett danskt fartyg anses omfattade 

enligt de allmänna 1·eglerna. Utländska medborgare som är anställda pil 

danskt fartyg för utländsk entreprenör anses inte omfattade av pensions

ordningen. Om en dansk medborgare är anställd av en dansk entreprenör 
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ombord på utländskt fartyg, omfattas han av pensionsordningen om han 
är bosatt och betalar skatt i Danmark. 

Finland har en sjömanspensionering som ingär som en bland arbetspen
sioneringens olika grenar. Den ger en pension som är ställd i relation till 
arbetsinkomsten. Vid sidan härav utgår folkpension. Fnligt lagL'n om 
sjömanspensioner är alla personer i sjömanstjänst på finskt handelsfartyg 
pensionsförsäkracle oberoende av om de är anställda av redaren eller 
någon annan, t. ex. en utländsk entreprenör. Med "sjömän" avses alla 
ombordanställda som följer med fartyget. 

Till isländska sjömän utgår, förutom folkpension, tilläggspension på 
grund av medlemskap i pensionskassa. Sådant medlemskap är obligato
riskt. Det finns en särskild pensionskassa för sjömän och fiskare. 
Avgörande för kassatillhörigheten är att sjömannen är påmönstrad som 
bi;sättningsmedlem. Entreprenöranställning förekommer inte i elen is
ländska handelsflottan. Utländsk arbetstagare kan medgi;s befrielse fran 
försäkringsplikten orn han är omfattad av en pensionsanordning i sitt 

hemland. 
1 Norge har sjömännen, förutom grundpension och tilläggspension 

enligt folkctrygdslagen, särskild sjömanspension som utgår frän lägre 
ålder än den allmänna pcnsionsaldern till dess normal pcnsionsälder 
uppnas. Övergångsvis pä grund av sjötjänst före införandet av folke

trygdslagen den I januari 1967 - utges också älderspension efter fyllda 
67 år samt dtalevandepensioncr. Av de nordiska länderna har Norge det 
största antalet entrepr.enöranställda. Den I november 1973 uppgick 

bemanningen på den norska handelsflottan till 41 500 man. Därav var 
8 200 utländska mc.clborgare. Härtill kommer entreprenadanställd ut

ländsk personal på kryssningsfartyg. Antalet sådana entreprenadanställda 
uppgick till ca 3 100 personer. Av det totala antalet utländska medborga

re anställda på norska fartyg var 500 bosatta i Norge. 
Oavsett om arbctsgivaro:n är redaren eller entreprenör gäller att norsk 

medborgare omfattas av siiväl tilläggspensioncringen som sjömanspcnsio
neringen. Detta gäller oberoende av var han är bosatt. lJt ländsk medbor
gare omfattas däremot av dessa pensionssystem endast om han är bosatt i 
Norge. Ett ytterligare villkor för rätt till tilläggspension som gäller bäde 
norska och utländska medborgare är att den anställde betalar medlemsav
gift till folketrygdcn. J\vgiftsskyldighet till båda pensionssystcmen åvilar 
också arbetsgivare. dvs. redaren eller entreprenören. Huruvida arbetsgiva
ren fullgör denna skyldighet är dock inte avgörande för den anställdes 
rätt till pensionsförmån. 

Norska medborgare och utländska medborgare som är bosatta i Norge 
omfattas salunda av pensionssystemen oavsett om redaren eller entrepre

nör är arbetsgivare. I fråga om vissa kryssningsfartyg gäller dock särskilda 

regler för entreprenöranställda. Dessa särskilda regler iir tillämpliga på 
kryssningsfartyg som inte utgilr från Norge. Pa s<idana fartyg erlägger de 

entrcprenöranställda inte sjömansskatt och avgifter till pensionssystl!mcn 
utgar inte. De entreprenöranställda omfattas inte av tilläggspcnsione-
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ringen och sjömanspcnsioneringcn. Motivet för dessa undantagsregler har 
angivits vara att entrnprenör.:rna på de fartyg det här gäller vanligen inte 
har någon anknytning till Norge och att det är ogörligt att driva in skatter 
och avgifter från entreprenören enär man saknar tvängsmcdel mot denne. 

Om emellertid en person som i och för sig skulle kunna omfattas av 
tilläggspcnsioncringcn dvs. en norrman eller en utländsk medborgare 
bosatt i Norge är anställd av sådan entreprenör kan den anställde själv 
betala avgifter och omfattas då därav. År 1972 uppgick antalet fartyg där 
dessa regler gäller till ca 20 och antalet entreprenöranställda på sådana 
fartyg till ca 3 I 00. 

3 Betänkandet 

3.1 Allmänt 

Arbetsgrnppcn konstaterar att om man vill genomföra en likställighet i 
pensionshänseende mellan redar- och entreprenöranställd personal sa bör 
detta ske genom att de regler som f. n. gäller för redaranställd personals 
rätt till ATP och sjömanspen sion liksom reglerna om sjömansskatt görs 
tillämpliga på den cntrcprenöranställda personalen. Arbetsgruppen kon

staterar att det råder ett nära samband mellan ATP resp. sjömanspension, 

å ena sidan, och erläggande av sjömansskatt, å den andra. Systemet för 
intjänande av ATP för utländska sjömän anställda på svenska fartyg har 

anknutits till sjömansskattesystemct. Erläggande av sjömansskatt är 

vidare avgörande för rätten till sjömanspension. Pensionen är nämligen 

beroende av antalet seglationsmånadcr och som scglationstid räknas tid 
för vilken sjömansskatt erlagts. 

Från denna utgångspunkt föreslär arbdsgruppen att avgränsningen av 
den personkrets som omfattas av reglerna om sjömansskatt, ATP och 
sjömanspension inte längre görs genom anknytningen till redaranställ
ningen. I stället bör sjömanslagens sjömansbegrepp användas. Detta 
begrepp omfattar all personal. oavsett arbetsgivare, som är anställd för 
fartygsarbete och som under sin tjänstgöringstid på fartyget innehar 
befattning ombord. Genom en övergång till detta sjöm;insbcgrepp ut
sträcks automatiskt pensions- och skattebestämmelser till att omfatta den 
entrer>renöranställda personalen. 

Arbetsgruppen finner emellertid att det i vissa gränsfall kan förcligg;i 

· behov av en dispensregel. Detta gäller i första hand där ett praktiskt 
genomförande av systemet knapp;ist är möjligt, l. ex. i sadan;i fall då 

utländsk entreprenör tillfälligt ställer arbetslag till förfogande och inte 
lämnar sädana namn- och övriga uppgifter på personalen att registrering 
kan ske. 

Även för vissa andra fall hör enligt arbetsgruppen dispens kunna 
meddelas. Arbetsgruppen pekar i detta sammanhang pii att man i Norge 

funnit det nödvändigt att införa särskilda regler för vissa kryssningsfar
tyg. 

lnlll·hördt•n av att dispens meddelas blir att sjönwnsskatt intt• sbll 
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erläggas. Vidare kan ATP (enligt reglerna för sjömän) och sjömanspension 

inte tjänas in under den tid dispensen omfattar och avgifter för dessa 

pensionsanordningar skall inte tas ut. 

Dispensprövningen föreslås ankomma på sjömansskat te nämnden. In

nan nämnden avgör dispensärende bör enligt förslaget yttrande inhämtas 

från redare- och sjöpersonalorganisationer och, om det anses påkallat, 

annan svensk organisation som berörs av beslutet. 

3.2 Administrationen 

fråga om administrationen av den vidgade rätten till ATP och 

sjömanspension samt de nya bestämmelserna om sjömansskatt konstate

rar arbetsgruppen att hela den personkrets som föreslås omfattad av de 

nya bestämmelserna registreras i sjörnansregistret enligt gällande regler i 

mönstringsförordningen och sjömanslagen. Någon förändring i detta 

avseende torde inte uppkomma i anledning av de nya mönst ringsbestäm

mclser som f. n. övervägs. Den personregistrering som salunda sker även 

av cntrL'prenöranställd personal kan, på samma sätt som när det gäller 

den redaranställda personakn, utgöra grund för administrationen beträf

fande s[1väl beskattningen som pensioneringen. Den registrering som 

erfordras för dessa ändamål kommer alltså att bygga på den personregist

rering som sker första gången den entreprcnöranställde börjar tjänstgöra 

pil ett svenskt fartyg. Systemet blir detsamma som f. n. gäller för 

redaranställd personal. 

I fräga om sjömansskatt föreslås att entreprenören registreras hos 

sjömansskattckontoret enligt samma regler som gäller för redare. Entre

prenören jämställs sedan med redare i fråga om skatteavdrag, skatteredo

visning, uppgiftsskyld ighet etc. 

I lönl'fedovisningarna beträffande sjömän som omfattas av sjönrnns

ska t tel agen anges sjömannens identi tctsnummer. Dessa löneredovisninga r 
-- som enligt riksskatkverkets anvisningar skall ::ivges även om sjömunnen 

är befriad frän skattskyldighct ··- insänds till sjiimansskattekontoret, 

varefter de ADB-bdiandlas. De uppgifter som bd1övs för att bestämma 

den pensionsgrundantk inkomsten för Å TP kan därcftl'f lämnas direkt 

till lokal skattemyndighet frän riksskatteverket. Eftersom den person
krets som föreslås omfattad av rätt till ATP överensstämmer meJ Jen 

som lönereJovisningarna avser. täcks hela den grupp som har rätt till ATP 

genom detta förfarande. Likaledes registreras den seglationstid som ligger 

till grund för sjömanspension pii grundval av dessa lönercdovisningar. 

I de undantagsfall då sjömansskattelagen·inte är tillämplig och sjöman

nen inte heller är skattskyldig i Sverige enligt de vanliga rl'glerna om 

inkomstskatt skall l'lltreprenören. i likhet med vad som f. n. gäller rL·darc, 

avge särskild inkomstuppgift enligt 3 § förordningen ( 19 59 :551) angäen

de beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän 

försäkring. 

Sedan lokal skattemyndighet bestämt den pensionsgrurnlandc inkoms-



Prop. 1975:109 30 . 

ten lämnas medddandc härom till den försäkringskassa som skall n:gistre

ra pensionspoängen. Även i sädant medddande skall identitctsnumrd 

anges. Genom att idcntiktsnunm.:t bygger på sjömannens födelsedata kan 

registreringen integreras i· det nuvarande ADB-systemet för registrering av 

pensionspoäng efter personnummer. 

Efter mönster av vad som f. n. gäller för utländska redaranställda 

sjömän föreslår arbetsgruppen att <len pcnsionsgrun<lan<lc inkomsten för 

alla arbetstagare på SVl'nska fartyg som inte är mantalsskrivna eller 

bosatta i riket skall bestämmas av den lokala skattcmyndighekn i 

Göteborg. Vidare föresläs att pensionspoängen för dessa arbetstagaw 

registreras hos försäkringskassan i Göteborg. Motivet härför är att det 

behövs ett nära samarbete mellan sjömansregistret och sjömansskattekon

toret, båda belägna i Göteborg, och den lokala skattemyndighet och 

försäkringskassa som skall bestämma resp. registrera den pensionsgrun

dande inkomsten. 

3.3 Avgiftsfrågor 

Arbetsgruppens förslag om likställande av entreprenör- och redaran

ställd personal innebär att entreprenörernas skyldighet att erlägga social
försäkringsavgifter för sina anställda avgörs enligt samma regler som f. n. 

gäller för redare. Detsamma blir fallet med den allmänna arbetsgivaravgif

ten. Dcs<"! 1--estämmelser innebär följande. 

Redare betalar f. n. socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen och 

sjukförsäkringen efter en lägre procentsats än som annars tillämpas. Den 

procentsats som gäller för redare utgör en andel av den procentsats som 

gäller för övriga arbetsgivare. Denna amid skall svara mot förhållandet 
mellan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän pii svenska 

handelsfartyg i medeltal för den 31 oktoher under de tre är som närmast 
föregått det år dii procentsatsen fastställts. Motsvarande regler gäller för 

allmän arbetsgivaravgift. 

Samma reduktionsrcglcr gällde intill den 1 januari 1974 för socialför
säkringsavgiften till ATP. (;l,110!11 den lagiindri ng som dii trädde i kraft 
fick även utländska sjömän rätt till ATP. Redarnas avgift till ATP skall 

därför i fortsättningen vara densamma som övriga arbetsgivare erlägger. 

Under åren 1974·· 1980 gäller övergiingsvis regler som anknyter till de 

ältlrc bestämmelserna, varvid dock dd nyss nämnda medelantald svenska 

sjömän ökas med l'n åttondel för varje ar. Innebörden är att procentsat

sen under övergangstiden gradvis trappas upp så att redare från är 1981 

betalar socialförsäkringsavgift till ATP <·nligt den procentsats som gäller 

för övriga arhetsgivare. Övriga arbetsgivaravgifter. dvs. avgifter till yrkes

skadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statlig lönegaranti vid konkurs 

och arbetarskydd (tillhopa f. n. 0, 77 % av löneunderlaget) betalas av 

redare efter samma procentsats som övriga arbetsgivare. 
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3.4 Arbetsgivaransvar 

Förslagen i fråga om likställighet mellan redaranställda och entrepre

nöranställda leder som redan berörts till att även entreprenörer blir 
skyldiga att leverera in sjömanssbtt och lämna den redovisning för 

anställdas inkomster som fordras för pensionsändam~l. Förslagen berör 
också skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgifter bl. a. till ATP och 

sjömanspensioneringen. 
Arbetsgruppen har diskuterat frågan om ansvarigheten för att dessa 

skyldigheter fullgörs och därvid övervägt om redaren bör il.läggas detta 

ansvar. I sjömanslagen har arbetsgivaransvaret lagts på arbetsgivaren, dvs. 

entreprenören för den cntreprenöranställde. Emellertid har redaren ålagts 

ett ansvar för att entrL'prenörcn fullgör sina förpliktelser. Arbetstagaren 

kan vända sig direkt mot redaren som då har regressrätt mot entreprenö

ren --· arbetsgivaren. Vidare gäller enligt sjölagen samma sjöpanträtt för 

lön vid konkurs för de entreprenöranställda som för redarens egna 

anställda. 

Arbetsgruppen konstaterar att redare i sjömanslagen har ålagts ett 

vittgående ansvar för att entreprL'nör fullgör sina skyldigheter, dock ej så 

vittgående att hela ansvaret lagts på redaren. Enligt sjömanslagL'n är det 

fråga om ett direkt utkrävande från arbetstagarens sida av prestationer. 
Arbetstagaren kan t. ex. kräva att arbetsgivaren skall svara för vård vid 

sjukdom. När det gäller ATP, sjömansskatt och sjömanspension omfattar 

arbetsgivarens ansvar en skyldighet att lämna myndighet redovisning för 

utbetalda löner och betala skatter och avgifter. Arbetstagaren berörs inte 

direkt på samma sätt. 

Bland entreprenörerna finns sådana som har endast ett fåtal anställda 

och kvaliteten på deras kamerala administration kan vara bristfällig. 

Pramför allt för att säkra cn så tillförlitlig registrering som möjligt av de 

cntreprcnöranställdas pensionsgrundandc inkomst kunde det enligt ar
betsgruppen finnas sk1il att lägga tkn redovisningsskyldighet dl'l här gäller 

på redarna som har etabkrade redovisningsrutincr. Motiv har cmellertid 
inte ansetts föreligga för en så langtgiicnde överflyttning av ansvaret utan 

det förordas att man prövar en lösning med ett begränsat ansvar för 

redaren i vissa situationer. 
När dct gäller entreprenörer som driv

0

er sin verksamhet från fast 
driftställe inom Svcriges landgränser finns det enligt arbetsgruppens 

mening inte ankdning att :i.lägga rl'darcn ett ansvar vid sidan om 

entreprenören. 1 fall Llä entreprenören inte fullgör sina skyldigheter finns 

möjligheter att. tillgripa tvångsmedel. Berörda myndigheter kan i dessa 

fall utan svårigheter kommunicera med entreprenören och Lk administra

tiva problemen skiljer sig inte från de som annars kan göra sig gällande. 

Atskilliga entreprenörer driver emellertid sin verksamhet från utlandet 

och är ofta bosatta långt från Sverige. I di:ssa fall kan enligt arbetsgrup

pens mening problem uppst~I vid kontakten mellan myndigheter och 

entreprenörer. Av väsentlig bdydelse är att svenska myndigheter inte har 
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möjlighet att tvångsvis utkräva av entrepn:nören vad dl.'nne försummat. 

Bl'träffande de nordiska länderna finns visserligen handräckningsavtal 

som ger svenska myndigheter möjlighet till verkställighetsiitgärder i dessa 

länder. Det innebär emellertid av naturliga skäl ett betydande administra

tivt merarbete att <inlita sådan handräckning. För att del föreslagna 

systemet skall kunna fungera föreslår därför <irbelsgruppen att redarna 

itläggs ett ansvar för att deras utländska entreprenörer varmed avses alla 

entreprenörer som inte uppenbart driver sin verksamhet från fast drift
stiille inom svenskt landterritorium fullgör sina skyldigheter. Det 

förhållandet att entreprenören driver rörelse på svenskt fartyg anser 

arbetsgruppen inte böra leda till bcfritdse från ansvar för redare. 

Ansvaret föreslås så utformat att vederbörande myndighet skall kunna 

vända sig direkt mot redaren, dvs. entrL·prenören och redaren åläggs ett 

solidariskt ansvar för att skyldigheterna fullgörs. 

Arbetsgruppen föreslår :itt de nya bestämmelserna skall träda i kraft 

den 1 januari 1976. 

4 Remissyttrandena 

Arbetsgruppens förslag att L'ntreprenöranställd personal skall fä rätt till 

tilläggspension och sjömanspL·nsion samt omfattas av sjömansskattcregler

na på samma s1itt som rL·daranställda sjömän tillstyrks eller lämnas utan 

erinran av nästan samtliga remissinstanser. Hit hör riksförsäkringsverket, 

riksskatteverket, sjiifartsi•erket, arbetsmarknadsstyre/sen, länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bvhus län, SAF, S11eriges redaref'örening, 1,0, TCO, 

Srenska sjiifolksförbundet, Svenska maskinbefälsförbundet, S1>eriges far
tygshefä/sj("irening, llandclsflottans pcnsionsansta/t, Försäkringskasseför
bundet och S/'P. Svenska sjöfolksförbundet uttrycker sin tillfredsställelse 
över att anställda ombord kommer att likabehandlas i pensions- och 

skattd1änseenclc oavsett arbetsgivare. AMS uttalar att det i allmänhet inte 
hör vara någon skillnad pa arbetstagarnas sociala rättigheter beroende av 
om arbetsgivaren är rl'dare eller entreprenör. Sjöfartsverket finner det 

framlagda förslaget väl överensstämma med vad verket i tidigare samman

hang framfört i denna fräga. Försäkringskasseförbundet finner förslaget 

väl motiwrat. Riksskatteverket ställer sig av administrativa skäl och mot 

bakgrund av att reformen torde få effekt endast för ett fåtal personer 

något twksamt till förslaget men tillstyrker av rättviseskäl gentemot de 

entreprcnöranställda att det genomförs. 

TR avstyrker de förL~slagna i1tgärderna eller föreslår i andra hand att 

holagels anställda pa SJ :s färjor skall undantas frän Lk föreslagna 

regkrna. TR yttrar sig i egenskap av entreprenör för restaurationen 

ombord p:i SJ :s färjor och inskränker sitt yttrande till de delar av 

befänkandl't som berör TR :s verksamhetsornrildl'. TR konstaterar att 

bolagets personal på SJ :s färjor har fast bosättning i Sverige och därmed 
:ir tillförsäkrade riitt till tilläggspension. Vidare skulle ytterst fä av dessa 



Prop. 1975:!09 33 

anställda kunna tillgodogöra sig den vidgade rätten till sjömanspension. 

Förslagen till ändringar i sjömansskattclagen skulle enligt TR kunna leda 

till högre skatll'uttag med hänsyn till ek speciella förhållandena för 

bolagets anställda. Förslag om undantag för dessa anställda förs också 

fram av riksskattew:rket, SJ och Hotell- och restauranganstti"lldas för

bund. 

Beträffande personkretsen önskar länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 

län ett klargörånde uttalande hur sjömansbegrcppet bör tolkas och 

nämner fall Jä det är sviirt att avgöra om vissa personer som tjänstgör 

mera tillfälligtvis ombord, t. ex. artis!t'r och musiker, är att anse som 

sjömän i sjömanslur,ens mening. Liknande synpunkter förs fram av 

riksskatte1•erket. 
I fråga om den föreslagna dispensregeln anser riksförsäkrings1·erket att 

även verket bör beredas tillfälle att yttra sig i tveksamma fall, särskilt 

med hänsyn till ingångna konventioner om socialförsäkring. Verket utgår 

fran att dispens kommer att lämnas endast i undantagsfall. Länsstyrelsen 

i Göteborgs och Bohus län anmärker att det inte e1ibart är för den 

anställde som ett beslut om dispens kan få negativa verkningar. Länssty

relsen erinrar om att uttagande av sjömansskatt beträffande vissa entre

prenöranställda torde vara den enda framkomliga vägen att över huvud 

taget utfä skatt. Även fran dd allmännas sida kan det därför föreligga ett 

berättigat intresse av att dispensinstitutet inte tillgrips annat än i 
undan tags fall. 

Arbetsgruppens förslag i fråga om utformningen av administrationen 

föranleder ink några erinringar. 

I bdänkandet föreslås att i fråga om sjöman liksom hittills avgifterna 

till sjukförsäkringen och folkpensioneringen skall beräknas enligt pro

centsatser som regeringen fastställer enligt 19 kap. 4 \i och 4 a § lagen om 

allmän försäkring. Riksförsäkringn·erket ifrågasätter om inte fastställan

det av dessa procentsatser i fortsättningen bör anförtros verket. Motsva
rande bör di\ giilla i fruga om all män arbetsgivaravgift och ATP-avgift som 

tas ut från arbl't ~givare för sjöman. 

I fråga om den föreslagna utformningen av arbetsgivaransvaret ifräga

sätter länsstyrelsen i c;öreborgs och Bo/lus län och riksskatteverket om 
inte redarl' alltid bör ha l'lt ansvar för att av honom anlitad entreprenör 

fullgör sina skyldigheter. Länsstyrelsen ifriigasätkr t. o. m. starkt om inte 

reclovisnings;irhctct i sin helhet borde åläggas redaren som i n:gel har väl 

etablerade rcdovisningsrutiner. Dl' entrcprenöranställda utgör en relativt 

liten grupp och en utvidgning av redovisningsarhetet för red<.1rcn torde 

därför enligt länsstyrelsens mening i och för sig inte bli alltför betungan

de. 

Riksfi>rsäkringsi•erket fäster uppmärksamheten på att arbcle, som 

utförs av anställd ombord på fartyg under svensk flagg. enligt praxis inom 

yrkesskadeförsäkringcn jämställs med arbete inom riket. Vidare har 

verket ansett sada1rn verk sa n,ihetn som exempelvis restaurang- och 

kioskrörelser ombord på fartyg under svensk flagg vara bedrivn<i från fast 

J Riksdat;('/1 1 '175. I sam/. Nr I 09 
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driftställe i Sverige. Denna uppfattning har fått stöd i ett flertal domar av 
försäkringsdomstolcn. Verket påför i enlighet härmed redan nu restau
rang- och kioskentreprenörer såväl yrkcsskadc- och sjukförsäkringsavgif

ter m. m. som avgifter till försäkringen för tilläggspension. För att 

undvika missförstånd om lagstiftningens innebörd föreslår verket därför 

en redaktionell ändring i den föreslagna 19 kap. 6 § lagen OJil allmän 

försäkring. 

5 Föredraganden 

5.1 Allmänt 

Det förekommer sedan länge att en redare överlåtit viss del av 

handelsfartygs drift till andra arbetsgivare, i fortsättningen kallade entre

prenörer. Under senare år har systemet med entreprenörer, framför allt i 
samband med färjetrafikens tillväxt, fått ökad betydelse. Totalt sett är 

emellertid entreprenörsystemet av relativt liten omfattning inom den 

svenska handelsflottan. Det sammanlagda antalet cntreprenöranställda 

uppgår till ca 550. Denna siffra skall ställas i relation till hela antalet 

anställda på svenska fartyg som är ca 24 000. 

Entreprenörsystcmet förekommer inom en begränsad del av sjöfarten. 

nämligen inom färjetrafiken och pil kryssningsfartyg. Ett flertal rederier 

driver dock färjetrafik utan att använda sig av entreprenörer. Den svenska 
handelsflottan består f. n. av ca 560 fartyg med en bruttodräktighet av 

100 registerton och däröver. På ca 20 av dessa fartyg anviinds entreprenö

rer. Huvudsakligen tillämpas entreprenader i fråga om restaurations- och 
kioskrörelser på färjor och tvätteriverks;,mhet på kryssningsfartyg. M,>n 
även inom andra verksamhetsgrenar kan förekomma entreprenörer och 
entreprenöranställda. Här kan nämnas hadmästarc, bank- och växlingsper
sonal, croupicrer, danslärare, fotografer, hårfrisörer och massörer. Anta
let sysselsatta i dessa senare verksamhetsgrenar är dock ringa. 

Genom att använda entreprenörer för verksamhet som nyss nämnts 
avlastas redaren vissa speciella uppgifter. Dessutom befrius redaren från 

de särskilda probkm som ofta hänger samman med drift av personalkrä

vande rörelser, t. ex. i fråga om administration. 

Som redovisats i det föregående har de en treprenöranställda arbetsta
garna i sjömanslagen och sjöarbctstidslagen likställts med de redaranställ

da. Det sociala skyddet enligt dessa författningar är sälcdes ddsamma för 

arbetstagarna oavsett vem som är arbetsgivare. Också i sjölagen har de 

entrcprenöranställda likstälits med de redaranställda när det gälkr sjö

panträtt i fartyg till säkerhet Wr lön eller annan gottgörelse på grund av 

fartygstjänst. Vid t. ex. redarens konkurs har även de entreprenöranställ
da panträtt i fartyget till säkerhet för sin lön. 

Utöver vad som nu sagts i fråga om de entreprenöranslälhlas ställning 

enligt lagstiftningen på området bör erinras om att Svenska sjöfolksför

bundet för fiertalct av de entrcprenöranställda har träffat överenskom-
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mdse med arbetsgivarna om löner och andra anställningsvillkor som 
tillförsäkrar de entreprenöranställda samma kollektivavtalsförmåner som 
gäller för redaranställda i motsvarande befattningar. 

Såväl på kollektivavtalsomradet som i lagstiftningen har man alltså 
strävat efter att komma ifrån en kategoriklyvning av den ombordanställ
da personalen. När det gäller rätt till tilläggspension och sjömanspension 

föreligger dock olikhet mellan redaranställd och entreprenöranställd 
personal. 1 fråga om utlänningar som inte är bosatta i Sverige är det så
lunda enbart den redaranställda personalen som kan kvalificera sig för 
tilläggspension (enligt de fr. o. m. 1974 gällande reglerna för sjömän). 

Endast redaranställda kan erhåll:.i sjömanspcnsion. 

I prop. 1973 :98 som låg till grund för den lagändring, varigenom 

utländska sjömän på svenska handelsfartyg tillerkändes rätt till ATP, 
uttalade jag att det var angeläget att lösa pensionsfrågorna även för den 

kategori ombordanställda som har tjänst hos entreprenör. Jag ansåg 
emellertid att denna fråga måste ses i samband med beskattningsfrågorna 
för dessa anställda och med frågan om finansieringen av förmånerna från 
tilläggspensioneringen. I syfte att fä en samlad bedömning av dessa frågor 
tillkallade jag en särskild arbetsgrupp (S 1973 :04). 

Arbetsgruppen har i sitt nyligen avgivna betänkande (Ds S 197 5 :1) 
Pensions- och beskattningsfrågor för entreprenöranställda på fartyg före
slagit att de bestämmelser som reglerar de redaranställda sjömännens rätt 
till ATP och sjömanspension görs tillämpliga även på den personal som är 
anställd av entreprenör. förslaget är kombinerat med ett förslag att också 
bestämmelserna om sjömansskatt skall utsträckas att gälla för de entre
prenöranställda. 

Förslaget har allmänt tillstyrkts under remissbehandlingen. I likhet 
med praktiskt taget samtliga remissinstanser ansluter jag mig till arbets
gruppens mening att entreprenöranställda bör få samma ställning som 
arbetstagare i tjänst hos redare. Det förhållandet att förslaget - som 
riksskatkverket piipckat i sitt remissyttrande berör ett jämförelsevis 
ringa antal anställda och kan leda till visst administrativt merarbete 
rubbar in te detta ställningstagande. Som jag nyss anfört har man såväl i 
lagstiftningen som inom avtalsområdet strävat efter en likställighet 
mellan de ombordanställda oavsett nationalitet och arbetsgivare. Ett 
viktigt steg i dessa strävanden var den lagändring som trädde i kraft den 1 
januari 1974, varigenom av redaren anställda utländska sjömän på 
svenska fartyg tillerkändes rätt till ATP även om de inte var bosatta i 

Sverige. Genom förslaget att även de entreprenöranställda på samma sätt 

som de redaranställda sjömännen skall kunna kvalificera sig för ATP och 
sjömanspension kommer samtliga ombordanställda att omfattas av enhet
liga pensionsregler. Även i fråga om beskattning kommer enhetliga regler 

att gälla. 

SJ, Ak tiebolagct Trafikrl'staurantcr (TR) och Hotell- och restaurangan
ställdas förbund har under remissbehandlingen tagit upp frågan om 
förslögets verkningar för anställda hos TR, som bolaget i egenskap av 
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entrcprL~nör sysselsätter i restaura! ionen ombord pti SJ :s färjor. Det fram
hålls alt dessa entreprenöranställda redan till följd av bosättning i 
Sverige - har rätt till tilrnggspension och att ytterst fä skulle kunna till
godogöra sig rätten till sjömanspcnsion. När det gäller beskattningen an
ses en övergång till sjöm:msskatt för dessa anställda kunna leda till ogynn
samma verkningar. Enligt min mening bör de speciell:i förhållanden som 
gäller för TR:s personal på SJ:s färjor kunna lösas genom de möjligheter 
till dispens som berörs i det följande. 

Jag finner således arbetsgruppens förslag väl ägna! att läggas till grund 
för lagstiftning. Jag förordar därför - efter samriid med chefen för kom
munikationsdepartemcntet beträffande fr[igorna om sjömanspension och 
chefen för finansdepartementet såvitt gäller beskattningsfr:lgorna ···att 
lagstiftningen på området utformas i enlighet med förslaget. 

5 .2 Personkretsen 

F. n. anviinds sjiilva red:iranstiillningen för alt avgränsa den person

krets som vid anställning ombord på svenskt handelsfartyg äger rätt till 
ATP och sjömanspension samt erlägger sjömansskatt. för att de entrepre
nöranställda skall omfattas av samma regler som de redaranställda 
föreslår arbetsgruppen att sjömanslagens sjömansbegrepp läggs till grund 
för lagstiftningen på hela det h~r behandlade omritdct. 

Med sjöman avses i sjömanslagen den som är anställd för fart)rgsarbete 
och under sin tjänstgöringstid på fartyget har befattning ombord. Som 
fartygsarbcte betecknas allt arbete som utförs för ett fartygs räkning 
under förutsättning att dct utförs av arbetstagare som följer med 
fartyget. Det görs inte någon skillnad mellan arbetstagarna beroende på 
vem som är arbetsgivarl'. Den som ansHillts för fartygsarhetc och som 
utför arbetsuppgifter ombord av annun än tillfällig art -- dvs. den som 
fullgör det rutinmässiga arbetet för fartygets drift anses ha befattning 
på fartyget. Arbete som här avses utförs i de flesta fall av redaranstiilld 
personal men i de fall redaren överlåtit en dd av fartygsdriften till 
entreprenör kommer också dennes arbetstagare att anses som sjömän. 
Arbetstagare ombord med göromål av mera tillfällig karaktär, t. ex. 
resereparatörer, garantipersonal eller rederiets fä rtygsinspektörer, omfat

tas däremot inte av sjömansbegreppet. 
Jag ansluter mig till arbetsgruppens mening att någon annan begräns

ning av personkretsen än den som följer av användandet av sjl'>manslagens 
sjömansbegrepp inte bör ske. Inom gruppen entrcprenöranställda finns 
visserligen, som arbetsgruppen påpekat, yrkesgrupper som det är tvek
samt om man enligt allmänt sprakbruk kan hänföra till sjömän. Dd gäller 
t. ex. musiker, croupierer och frisörer. Med den nya sjömanslagens 
synsätt betraktas emellertid även dessa som sjömän om de har befattning 
på fartyget. Det förekommer redan att personal med lika ringa anknyt
ning till traditionella sjömansyrken är anställd i tjänst hos redare för 
sådana arbetsuppgifter. Dessa redaranställda betraktas som sjömän i de 
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avseenden som nu är aktuella. Det måste därför anses konsekvent att en 

entreprenöranstiilld behandlas på samma sätt. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän har i sitt remissvar önskat ett 

klargörande uttalande i vilka fall entreprenöranställda av typen artister 

och musiker l'lc. kan anses ha arbetsuppgifter av sådan art att de kan 

betraktas som sjömän i sjiimanslagens mening. Även riksskatteverket har 

pekat på detta problem. Med anledning härav vill jag erinra om att 

arbetsgruppen föreslagit att viss möjlighet till dispens från det föreslagna 

syskmd bör finnas. Dispens bör kunna komma i fråga i fall av den typ 

TR m. fl. rL·missinstansL'r pekat på, dvs. då tillämpning av det föreslagna 

systemet skulle leda till försämring för de anställda i jämförelse med 

nuvarande system. Vidare torde det som arbetsgruppen p[tpekat kunna 

uppstå situationl'f där ett praktiskt genomförande av systeml't ställer sig 

svårt. I sådana fall bör dispens kunna meddelas, dvs. ett särskilt organ bör 

kunna besluta att reglerna om sjömansskatt och om rätt till i\ TP och 

sjömanspL,nsion inte skall tillämpas. 

Äv.:n utöver fall av d.:n typ som jag nyss berört bör, som arbetsgrup

pen förordat och som Svcrig.:s redareförening understrukit i sitt re

missvar. viss dispensmöjlighet finnas. Det kan hänvisas till att man /i 

Norge som förut beskrivits har funnit det nödvändigt att införa särskilda 

regler för cntreprenöranstiillda på vissa kryssningsfartyg. 

Praktiskt torde dispensfrågan kunna prövas som ett undantag från 

skyldighet att crliigga sjömansskatt med kompletterande föreskrift att 

pensionsförmän inte tillgodoriiknas om sådant undantag fdn sjömans

skatteplikt medgetts. Vid dispensprövningen måste självfallet stor vikt 

fästas vid det förhitllandet att det är fråga om bortfall av pensionsr1ittig

hder. Disprns bör därför meddelas endast under förutsättning att 

noggrann utrt'dning förl'iiggn i dt'l enskilda fallet och dispensmöjligheten 

hör anviindas restriktivt. 

Dispensprövningen bör som arbetsgruppen förordat ankomma på 
sjömansskallt'niimnden, i vilkcn ing[H representanter för både arbets

givare och arbetstagar.:. 

!-. n. likställs i fri1ga om riitt till tilläggspension och betrJrfande 

rcgkrna om sjömansskatt sjöman som iir anstiilld pa utländskt fartyg som 

svensk rt'dare förhyr obemannat (på s. k. bare-hoat basis) mL·d sjöman 

som iir anställd pil svenskt handelsfartyg. För att de entreprcnöranstiillda 

p(1 s~tdana fartyg skall likställas med de rcdarnnställda fordras vissa 

lagiindringar. Arbetsgruppen har lagt fram förslag härtill, vilka förslag 

även inndattar en anpassning av bestämmt'lserna till den praxis som 

utbildats. 1 dessa delar hiinvisar jag till specialmotivt:ringrn. 

5.3 Administrationen 

Fnligl g1ill:rnd<' hcstämml'iser r.:gistreras samtliga ombordanställda på 

svcnskt fartyg i sjömansregistret. Registreringsreglerna täcker hda den 

personkrl'ts som här föresliis omfattad av di.: nya bestämmelserna, sil.ledes 
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även entrcprenöranställda och oavsett nationalitd. I den man mönstring 

intc förekommer, tillförs registrd uppgifter om sjömannen genom dd 

tjänstgöringsbevis som enligt sjömanslagrn skall upprättas för den som 

tillträder befattning på fartyg. Således tillförs sjömansregistret uppgifter 

om samtliga sjömän enligt sjömanslagen. Någon förändring i detta avseen

de torde inte uppkomma i anledning av de nya mönstringsbestämmelser 

som f. n. övervägs. 

Genom den n:gistrering av all ombordanställd personal - även entre

prenöranställd som sålunda sker finns underlag för att de entreprenör

anställda skall kunna inordnas i nuvarande administrativa system. Jag 

hänvisar i detta avsel'nde till redogörelsen för arbetsgruppens förslag och 
förordar att administrationen anordnas i enlighet med vad som där har 

föreslagits. 

5.4 Avgiftsfrägor m. m. 

Ht likställande av entreprenör- och redaranställd personal leder som 

arbetsgruppen framhall it till att ~i ven de särskilda bestämmelser i fdiga om 

socialforsiikringsavgiftn till folkpensioneringen, sjukförsäkringen och 

ATP som f. n. gäller n:dare bör göras tillämpliga beträffande entreprenö

rer. En motsvarande iindring behövs i fråga om allmän arbetsgivaravgift. I 

fr[1ga om den närmare innebördt:n härav hänvisar jag till redogörelsen för 

bdiinkandd. Entreprenön:n bör vidare t:rliigga avgift till sjömanspensio

neringen och övriga avgifter som bnäknas p{1 utgivna löner enligt samma 

regkr som f. tl. gälkr för redare. 

Arbetsgruppcn har ingående diskuterat fdgan om att ;!Ugga redaren 

ett ;msvar för att entreprc·nört'll fullgör sina skyldigheter i fråga om 
uppgiftsskyldighct, erläggande av avgifter och skatt ek. När det giiller 

t•ntrc1.>rcnörcr som drivt'r sin verksamhl'l fdn fast driftställe inom 

Sveriges landterritorium har arbetsgruppom ansett att det inte finns 
anlt:>tlning att åliigga rL'daren t'tt ansvar vid sidan om entreprL'l1Örcn. Då 

cntr..:prenören inte fullgör sina skyldighekr finns i Lkssa fall möjligheter 

att tillgripa tvfogsmt·del. De administrativa problemen skiljer sig inte fran 
dem som annars kan göra sig gällande. 

Däremot föresli\r arbetsgruppen att redarna skall åläggas ett ansvar för 

att deras utliindska entreprcnörer varmL'd avSL'S alla entn:prenörl'r som 

inte driver sin verksamhet frän fast driftställe inom svenskt landterrito

riurn fullgör sina skyldigheter. l dessa fall kan problem uppstå vid kon

takten mellan myndigheter och t:ntreprcnör och svenska myndigheter har 

ink möjlighet att tviingsvis utkräva av entreprenören vad denne försum

mat. Ansvarsregl'ln hör enligt arbetsgruppen utformas så alt vederböran

de myndighet skall kunna vända sig dirt'kt mot redaren, dvs. entreprenö

ren och reda rl' n :iliiggs ett sol itb risk t ansvar for :1 t t skyldigheterna full

görs. 

Riksskatkvo=rkct od1 liinsstyrl'lsen i c;öteborgs och Buhus län har 

uttryL·kt tveksamhet om tid föreslagna systt'mt'I kan anst's tillfyllest för 

<Jtt <1dministratio11e11 skall fungera viil. Länsstyrt'lsen har ifriigas<1tt om 
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inte reJarl'n alltid borde ha ett ansvar för att av honom antagen entrepre

nör fullgör sina skyldigheter ellt:r om inte redaren t. o. m. borde ha dt 

primärt ansvar för skyldigheternas fullgörande. 
I likhet med arbetsgruppen anser jag att man bör pröva den föreslagna 

anordningen med et l begränsat redaransvar. Om de praktiska erfaren

heterna skulle visa att ett mera omfattande ansvar för redaren är 

nödvändigt för att redovisning och uppbörd skall fungt•ra väl avser jag att 

pii nytt ta upp denna fråga. 

5.5 Vissa frägor om sjömanspension 

detta sammanhang vill jag ocks~1 beröra de skillnader som f. n. finns 

mellan lagen om allmiin försäkring och lagen om sjömansskatt, å ena, 

sJml sjömanspensionskungörelsen, å andrJ sidan. i fråga om rätt att räkna 

kvalifikationstid. Enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen om allmän 

försiikring likställs i fråga om rätt till ATP tjänstgöring på utländskt 

fartyg som svensk redare förhyr obemannat ml'd tjänstgöring i)a svenskt 

fartyg. Detsamma gäller i frf1ga om skyldighet alt erlägga sjömansskatt 

enligt anvisningarna till 1 § lagen om sjömansskatt. 1 fråga om kvalifice

ring för sjömanspcnsion riiknas diirl!mot endast tjiinstgöringstid på 

svl·nskt fartyg. Förhyr svensk rl'dare utländskt fartyg obemannat kan 

alltså anställd hos n:darrn under tjiinstgöring pa detta fartyg inte 

kvalificera sig för sjömanspension. 

ErI:igger sjöman skatt i annat land kan han av sjömansskattenämnJen 

befrias från svensk sjömansskatt. Han kan då inte rit tillgoJoriikna sig den 

anstiillningstiden för sjömanspensionsbcriikning. Där.:mot kvalificL:rar han 

sil! L'nligt lagen om allmiin försiikring för ATP. 
Handelsflottans pensionsanstalt har i skrivelse till cheL:n för kommu

nikationsdepartemL·ntet pi1talat dessa skillnader och hemställt att sjö
manspcnsionskungörelsen fodras sii all enhetlighet uppnås i dessa 

avSL'cnden. l'ramsCillningen har remissbl'liandlats och diirvid i huvudsak 

tillstyrkts. Ve inviindningar som framförts frfrn arbetsgivarhilll har när

mast giillt Ji:t faktiska behovet av en fodring. I fruga om finansierings

aspekkn har vid remissbehanJling.:n erinrnts om att Handelsflottans 

pensionsanstalts inkomster under ndnga iir har övi:rstigit utbetalade 

pl·nsiont'r. varför en betydande fonduppbyggnad ägt rum inom sjömans

Pl'nsioneringens ram även om fonJtillviixkn numc·ra har upphört. Det 

bokförda viirdd av fondmcdkn är ömkring 190 milj. kr. Kammarkolk

gio:t, som förvaltar fonderna för sjömanspensioneringL'n, har funnit alt ett 

gennmförandt: av förslaget inte kan fä några mer vittgående finansiella 

följder. 
1-:ftcrsom nilgon saklig grund för Je pätalade skiljaktighell'rna inlt! 

torde finnas och någon ol:igcnhet från finansieringssynpunkt inte kan bli 

följd.-:n. förordar jag - efter sarnri1J med chefen för kommunikations

departcml·ntet -- all d.-: av pensionsanstallen föreslagna fodringarna ge

nllmförs. 
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5 .6 Ikraftträdande 

Med hänsyn till systemd för beräkning av pensionsgrundande inkomst 

för ATP bör de nya bestiimmelserna gälla från ett årsskifte. Jag förordar 

att bestämmelserna träder i kraft dt'n l januari 1976. Det innebär att 

pensionsgrundande inkomst enligt Jessa bestiimmelser första gången 

kommt·r att beriiknas på 1976 ärs inkomster. Vidare blir de entreprcnör

anställda sjörnansskattepliktiga fran den l januari 1976 och far tillgodo

räkna sig seglat ionstid för sjömanspension fr[111 niirnnda tidpunkt. 

6 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom socialdepartementet 

upprättats förslag till 
I. lag om ändring i lagen ( l 9 5 8 :2 9 5) om sjömansska t t, 

2. lag om ändring i lagen ( 1962 :381) om allmän försäkring, 

3. lag om iindring i uppbördslagen (1953 :272), 

4. lag om ändring i lagen (1959:552) om uppböru av vissa avgif'Lcr 

enligt lagen om allmän försäkring, m. m., 

5. lag om ändring i lagen ( 1961 :300) om redareavgift för sjöfolks 

pensioncring, 

6. l<1g om ändring i l<1gL·n 11968 :419) om <1llmän arbetsgivaravgift. 

Försl;Jgo:t under 5 har upprättats i samråd meu t'hefrn för kornmunika

tionsdepartcmento:t och förslagen under I, 3 od1 6 i samdd med chefen 

för finansde part emc·ntct. 

Sjömanspensioneringen regleras i kungörelsen ( 1972 :412) om sjömans

pt>nsion. Om riksdagen godkänner de föreslagna utvidgningarna <tv rätt till 

sji:\manspension ankomm.:-r det på n:gcringen at! besluta de :indringar 

som behövs diir. 

7 Specialmotivering 

7.l Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1958 :295) om sjömansskatt 

l § l mom. 

Andringen i första styt'kct iunebär att det för tillämpningen av sjö

mansskatklagen blir bctyddsdöst om den ombordansLillde har redaren 

dler ~v denne anlitJd entreprenör som arbetsgivare. I h:'ida fallen om

fattas den anstiillde av sjömansskattelagt•ns hestämmdsn förutsatt alt 

han är att anse som sjöman i sjömanslagens !11L'lling (jfr 2 § l. Fn följd

ändring har gjorts i tredje stycket. 

De pt•rsonalkategorier som enligt andra si ycket i gällande lydelse 

undantas från sjömansskatteplikt, dvs. pasonal som är anställd uteslutan

de för fartygs iståndsättande eller uppHigg:ning eller för tillsyn eller 

betjiining vid fartygs uppehflll i hamn, falkr utanför s_iömanslagens sjö-
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nwnsbegn:pp. Den nuvarande undantagsbestämmelsen i andra stycket är 

Jiirför obehövlig och föreslås upphävd. 

I detta sammanhang bör anmärkas att mcd sjöman i sjörnanslagcns 

mt·ning inte förstf1s s. k. supercargo som är anställd av lastägare eller 

ht'fr:.Jktare för att ha tillsyn över lasten. Däremot omfattar sjömanslagen 

arhdstagare som inte har befattning pä fartyg men utför arbete åt 

arbetsgivaren eller står till dennes förfogande för arbete (väntetid). Här

under faller även den som för arbetsgivarens räkning tjiinstgör som 

kontrollant under visst fartygs byggande eller biträder vid fartygets 

utrustning för att senare tilltriida befattning på fartyget. 

2 § 

paragrafrn har nuvurande definition av begreppet sjöman ersatts med 

en hänvisning till sjömanslagens motsvarande begrepp. 

19 a § 

Som angivits i den allmänn:i motiveringen innebär förslagi:t bl. a. att 

arbdsgivarc för sjöman skall lrn samma skyldigheter enligt sjömansskatle

lagen oavsett om han är redare eller av denne anlitad entreprenör. En 

bcstämmdse som vid tilliimpning av lagen likställer entreprenör med 

redare har intagits i första stycket. 

Av den allrniinna nH>tivt'fingt•n följer vidare att redaren skall svara för 

att entn:prenör som inte har fast driftställe inom Sverigl"S landterritorium 

fullgör sina aligganden enligt sjömansskatklagen. Enbart det förhållandet 

att entreprenören driver rörelse på svenskt fartyg bör inte leda till att 

redaransvarl't bortfaller. Det är endast då entrepn:nörcn har fast drift

ställe inom svenskt landtcrritorium som redaren befrias från sitt ansvar. 

Bes!iimmdst'n innebär att redaren och entreprenören står solidariskt 

ansvariga i lkt fall entrcpl'<'llÖren inte har fast driftstälk t!nligt vatl nu 

sagts. V1:derhörandc myndighet kan alltså vända sig direkt mot redaren 

vid försummelse från entreprenörens sida. Om emellertid ansvar för 

redaren görs gällande först sedan vederbörande myndighet under kanske 

jämförels<:'vis lång tid sökt förmii entreprenören att fullgöra sina åliggan

den kan redaren sakna praktiska möjligheter att svara för redovisningen. 

entreprenören kan t. ex. ha bytt personal dkr enireprenadförhållandet 

ha upphört. Vid försummelse från entrepr1:nörens sida i fråga om redovis

ning för utbdalda löner och betalning av skatter oeh avgiftn miiste 

reJarcn därför kunna ingripa omt>delbart och, om entreprcnörrn inte kan 

förmås att fullgöra sina skyldigheter, träda i dennes ställe. 

Ofta torde det mest praktiska vura att redaren är entreprenören be

hjälplig J]led redovisningsarbetet eller helt sköter detta arbete. Det torde 

kunna förutsättas :itt siidana överenskommelser i många fall kommn att 

träffas. För övriga fall bör enwlkrtid redaren ges möjlighet att löpande ta 

del av entreprenörens redovisning för att utan dröjsmiil kunna gripa in vid 
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försummt•lse från dennes sida. Det är diirför lämpligt att entreprenören 

aläggs en skyldighet att lämna redaren kopior pii de redovisningar som 

entreprenören skall avge. Sådana föreskrifter bör med stöd av 14 § I 

inom. andra stycket sjömansskattelagen utfärdas av rikssbt!L'verht. 

Redarens ansvar hör inte åberopas vid sm:irre ft:l fr<\11 entreprenörens 

sida. I allvarligare fall av underlåtenhet att betala in skatt eller ävgift eller 

då den anställde till följd av utebliven redovisning kan g~i miste om sin 

rätt till pension för viss anställningsperiod hör däremot redaransvaret 

göras gällande. Även om redaren och entreprenören enligt förslaget skall 

ha dt solidariskt ansvar bör vidare myndigheterna i största möjliga 

utsträckning söka förmå entreprenören att fullgöra sin:i skyldigheter. 

Myndigheterna bör också underrätta redaren omgående n:ir det uppkom

mer friiga om att en entreprenör brister i sina åligganden. 

I paragrafon har tagits in en bestämmelse om regressrätt. Regeln inne

bär att redaren har rätt att av entrenören utfå belopp motsvarande skatte

belopp som redaren till följd av den särskilda ansvarsregeln erlagt i en

treprenörens stalle. Det bör påpekas att redaren givet vis h:ir möjlighet att 

i entreprenadavtalet skydda sig för de utgifter och besvär som han kan 

belastas med till följd av att entreprenören inte fullgör sina i1ligganden. 

36 a § 

Om särskilda skäl föreligger får sjömansskattt:n:imnden besluta att 

sjörrnmsskattdagen inte skall tillämpas pil entrL·prenör od1 den som är 

anställd ombord av denne. En best:immelse hiirom har tagits in i första 

styckt"t i denna paragraf. Bestämmelsen har n:irmare berörts i den allmän

na motiveringen. 
I andra stycket har givits regler om förfarandet vid dispL·nsprövningen. 

Innan n:imnden avgör ett :irende skall yttramit: alltid inhämtas friin de 

svenska redare- och sjöpersonalorg;:111isationer som berörs. Är ~11111an 

svensk organisation berörd hör yttrandL' inhämtas :iven fr;ln denna om 

det anses piikallat. Det kan t. ex. gälla organisation för rcstaurangansliill

da om pnsonal som iir organiserad i svensk sådan organisation skulle 

omfattas av dispensheslutd. l'ftersom mn!Jelad dispens iiVt'n far effekt 

p;'1 pensionsomradet bör, som riksförsäkringsverket piipekat i sitt remiss

yttrande, verket beredas tillfälk att avge yttrande i tveksamma fall. 

Dispensbeslut är avsett att ha karakliir av avgörande i L'tt särskilt fall. 

Beslutet kan t. ex. gälla anställda som en i beslutet angiven entreprenör 

sysselsätter på fartyg tillhörigt visst rederi. I sakens natur ligger alt en 

dispens kan förbindas med preciserade villkor. t. ex. i friiga om viss fart 

eller viss tidsperiod. Det är viktigt att :indradc förhallanden omedelbart 

anmäls för förnyad prövning av dispensens bestimd. Dispens skall givetvis 

kunna iitcrkall:.is om däri föreskrivna villkor inte iakttas eller om förhitl

landena :indrats. 
Dispens kan sökas av bi:rörd:.i parter, dvs. redare. entreprenör i:lkr 

anställda. Fråga om dispens bör ockS:1 kunna aktualis1:ras pii sjömans

skattekontorets initiativ. I likhet med vad som g:iller för jämförliga 
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dispensärenden, bör talan inte få föras mot sjömansskatknämndens be

slut. 

Anvisningarna till I § 

Med svenskt handelsfartyg jämställs enligt anvisningarnas nuvarande 

lydelse fartyg som av svensk redare förhyrs på s. k. bare-boat basis. 

Benämningen åsyftar egentligen att fartyget förhyrs obemannat varefter 

det ankommer på den förhyrande redaren att bemanna fartyget. Sjöman 

som anställs av den swnske redaren ombord på sådant fartyg omfattas 

enligt anvisningarna alltså av sjömansskattelagens bestämmelser under 

förutsättning att villkoren härför i övrigt är uppfyllda. 
Numera torde knapp<Jst förekomma att fartyg förhyrs helt obemannat. 

Regelmässigt ställer uthyraren bi;fiilhavarc till förfogande och ofta iiven 

överstyrman, maskinchd och förste maskinist. Fartygsägaren kan även 

ställa viss annan pi;rsonal till förhyrarrns förfogandt~. Ddta förhållan.de 

har i gällande praxis inte föranlett att karaktären av förhyrning pii. 

bare-hoat basis gått förlorad. Praxis, som berörts i prop. 197 3 :98 s. 28, 

innebär i fall då utländskt handelsfartyg hyrs in av svensk redan:, att den 

personal som den svenske redaren anställer omfattas av sjömansskatte

lagens bestämmelser. I det mots<Jtta fallet, dvs. att svenskt handelsfartyg 

hyrs ut till utländsk redare, anses den personal som är anställd av 

fartygets ägare och medfölji:r fartyget omfatt;.1d av nyss nämnda bestäm

melser. 

Med hänsyn till rådande praxis innebär en likställighet mdlan redar

anställd och entrcprcnöranställd personal vid förhyrning på bare-boat 

basis att - då svensk redare hyr in utländskt handelsfartyg - även 

personal som anställs av entreprenör anlitad av den svenske redaren 

omfattas av de svenska sjömansskattereglerna. Hyrs svenskt handelsfartyg 

ut på bare-hoat basis till utländsk redare, komrn.:r på motsvarande sätt 
personal som är anställd av entreprenör anlagen av den svenske ägaren att 

vara omfattad av bestämmelserna i enlighet med vad som nu gäller för 

ägarens egen personal. Anvisningarna till I ~ har ändrats i enlighd här

med och anpassats till riidande praxis. 

7 .2 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1962 :38)) om allmän försäkring 

I kap. 

3 § 

Anställning i rl'darens tjänst iir enligt andra stycket första punkten f. n. 

t'tt villkor för att sjöman som inte fallt:r under ht!stämmelsern:i i första 

stycket skall omfatt<1s av tilHiggspensioncringen. På samma siitt som i I § 
sjömansskat te lagen anknyts hiir i stiillct till anställning som sjöman i dcn 

hetydelse som avses i sjömanslagen (jfr 20 kap. I § andra stycket). 
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Andra stycket andra punkten har i samband härmed kunnat utgå. Här 

hiinvisas till vad som för motsvarande fall anförts i specialmoiiveringt'n 

till I § I 1110111. sjömansskattelagen. 

Bestämmelserna om förhyrning pii s. k. baro;:-boat basis i andra styckd 

tredje punkten har med vissa fodringar flyttats till 20 kap. I § andra 

styckl'I. 

11 kap. 

2 § 

tredje stycket regleras f. n. de undantagsfall då lön eller annan 

ersättning är pensionsgrundande inkomst av anställning oavsett att den 

uppburits friin arbetsgivare som är bosatt utom riket eller är utländsk 

juridisk person. Alt ersättningen anses som inkomst av anställning enligt 

1 I kap. 2 § medför att ATP-avgift skall erläggas av arbetsgivaren och inte 

av den försäkrade. Enligt förslaget skall lön eller ersättning vara pc::nsions

grundandc som inkomst av anställning även då den utbetalats från ut

ländsk entreprenör till sjöman på swnskt handelsfartyg. Ddia har föran

lett ett tillägg i tredje stycket. 

19 kap. 

4 §och 4 a § 

I dessa paragrafer ges bl. a. bestämmelser om de procentsatser enligt 

vilka arbetsgivare för sjöman skall erlägga avgift till sjukförsäkringen och 

till folkpensioneringen. I paragraft::rna har i enlighet med tidigare berörda 

principer begreppet "arbetstagare hos rc::dare" ändrats till "sjöman". 

Liksom hittills skall dock vid fastställande av procentsatserna hiinsyn t:is 

enbart till sjömän som avses i I § I mom. sjömansskattelagcn. Delta 

innebär att bt,räkningcn skall grundas pii antalet sjömän anställda på 

fartyg som går i närfart eller fjärrfart. Vid beräkningen bortses från fartyg 

under 300 bruttoregisterton. 

I enlighet med förslag från riksförsäkringsverket under remissbehand

lingen har i paragraferna intagits bemyndigandt!n för regt::ringen att dele

gera fastställandet av procentsatserna till myndighet. 

6 § 

Beträffande denna paragraf hänvisas till vad som anförts i specialmoti

veringen till 19 a § sjömansskattclagen. 
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20 kap. 

§ 

ett nytt andrn styck\.! har beträffande begreppet sjöman intagits rn 

hänvisning till sjömanslagl'n. Hiirom hänvisas till vad som anförts i den 

allmänna motivningen. 

Tredje styckt-t innd1Jlkr bcstämmt:lscr avsl·cnde förhyrning av fartyg 

på bare-hoat b::1sis och anslull:'r till anvisningarna till I ~ sjömansskattc

lagcn. 

I fraga om det nya fjärde stycket hänvisas till specialmotiveringen till 

36 a § sjömansskattelagen. Ml·ddelad dispens enligt nämnda lagrum får, 

som anförts i den allmänna motiveringen, bl. a. till följd att den entrepn:

nöranställdc för den tid dispensen omfattar inte blir berättigad till ATP. 

Vidare befrias entrqm:nören fn\n att erlägga avgift till tilläggspensio

neringen och sjömanspen~ior.ering,~n samt övriga socialförsäkringsavgifkr 

och allmän arbl'lsgivaravgift. )'rkesskadl·skyddet består dock oavsett dis

pens och följaktligen skall avgift till yrkesskadeförsäkringrn alltid er

läggas. 

ö11ergångsbestämmelserna 

I sam band ml'd den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 197 4 

varigenom utländska sjömän tillerkändes riitl till ATP meddelades vissa 

övergiingshl'stämmdsi.:r bt'lräffandi.: redarnas avgifter till ti!Higgsprnsione

ringrn. Bestämmelserna innL·bär att redareavgiften till tilläggspl'nsione

ringi.:n anpassas till den vanliga avgiftsniviln i sådan takt att redarna först 

friin det iittonde året eftt:r lagändringens ikraftträdande, alltsii iir 1981, 

får betala avgift enligt vanliga n::gler. 

Som konsekvens av förslaget 0111 likställighet mi.:llan redaranst1illd och 

entreprcnöranställd personal pii svenska handelsfartyg samt mellan resp. 

arbetsgivare avses nyssnämnda övergångsbestämmelser tillämpas även pil 

l'ntreprenör som antagits av rcdart!. Procentsats för avgiftsuttagel bör i 

likhet med vad som förl'slagits för avgifterna till sjukförsäkringen och 

folkpensioneringen kunna fastställas av myndight!t eftt!r rt!geringens bl.!

myndigande. 

7.3 Förslaget till lag om ändring i uppbördslagen (1953 :272) 

Avgiftsbdopp såvitt avser sjukförsäkringsavgiften uträknas numera inlt! 

av allmän försäkringskassa utan av lokal skattemyndighet. Försäkrings

bssa himnar dock fortfarande vissa uppgifkr till ledning för uträkningen. 

Dessa ändrade förhiillandcn har föranlett en ändring i 27 § 1 mom., 

iittonde punkll:n. 

Ändringarn;i i öv•igt i 1 och 2 ~~ s:imt 27 § I mom. är föranledda av 

att rubriken till lagen ( 1961 :300) om redarcavgift för sjöfolks pensione

ring föresliis ändrad till lag om avgift för sjöfolks p~nsionning. 
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7 .4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1959 :552) om uppbörd av vissa 
avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m. 

ett nylt tredje stycke' har L'n h:invisning till 19 k:.ip. 6 § lagen 
( 1962 :3811 um J/lmiin försiikring i<iµits in. Innebörden av hiinvisningen är 
alt bestämmelserna om rc·darcs solidariska ansvar och regressrätt blir till
Eimpliga 1iven beträffan<.k andra <Jvgif!L'r som åvilar L'lltreprenörcn och 
som uppbiirs enligt fön:varandt· lag (se vidare specialmotiveringen till 

l<J a ~ sjömansskuttl'iagen). 

7.5 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1961 :300) om redareavgift för 

sjöfolks pensionering 

Lagens rubrik samt 1. 2 ud1 3 ~~liar ändrats sum en konsekvens av att 
iiven entreprrnör blir :Jvgiftsskyldig enligt lagen för löner till de sjömän 

som iir anstiillda av honom. Beträffan<.k 2 § liiinvisas vi<.IJn: till speci:.!1-
motivcringcn till l ll kap. 4 s uch 4 a § lagen om ;i/lmfo försäkring. 

BL'Stämmelsen i 3 § sista punkten har ansdts kunna utgii som en kon
St'kvens av tidigare vidtagna iindrinµar i den undn 7.4 angivna Jagl'n. 

7.6 Förslaget till Jag om ändring i lagen (1968:419) om allmän arbets
givaravgift 

J 2 s har vidtagits en iindring föranledd av tidigare berörda förslag om 

likställighc! mellan redaranställd och entn:prenöranställd personal. Be
träffande innebörlkn av denna ändring hiinvisas till specialmotiveringen 

till 19 kap. 4 ~ och 4 a ~ lagen om allmän försäkring. Detsamma gäller den 
ändring, varigrnom regeringen tillagts möjlighd all låta myndighet 
fastställa proccntsatsc~n för arbetsgivarL' för sjiiman. 

8 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört· hemst1illcr jag att regeringen 
föreslär riksdagen 

dels <ltl antaga förslagen till 
1. lag om ändring i laµL'll (I <J58 :295) om sjömansskatl. 
1 lag om ändring i lagen ( 1962 :381 I om allmiin försäkring, 

3. lag om ändring i upphördslagl'n ( 1953:2721, 
4. lag om ändring i lagen (I 959:552) om uppbörd av vissa :ivgifkr 

rnligt lagen om ;illmän försäkring, m. m .. 
5. lag om ändring i lagL'll ( 1%1 :300) om redareavgift för sjöfolks 

pl'nsioncring, 
6. lag om iindring i lagen ( 1 %8 :41 LJ) om ullm1in arbetsgivaravgift. 
Jef.1· alt godkänna de av mig förordade rikllinjcrna för ändring av 

grnndnna för sji"111anspensioneringen. 
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9 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

alt genom proposition föreslå riksdagen att an t:iga de förslag som 

föredraganden har lagt fram. 
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