
Regeringens proposition 

1978/79: 56 

om ändring i sj(imansheskattningcn, m. m.; 

heslutad den 2 november 1978. 

Regeringen föreslär riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

hifogade utdrag av regcringsprotokoll. 

Pti regeringens viign:tr 

OLA ULLSTEN 

INGEMAR MUNDEBO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föresläs att ett inflationsskydd, motsvarande det som 

finns vid den statliga inkomstbeskattningen, införs även för sjömansskat

ten. Vidare föreslås att sjömansskaflen anpassas till de ändringar som 

tidigare har föreslagits i fråga om den statliga inkomstskatten för 1979 års 

inkomster. I propositionen föreslås också att det s. k. omkostnadsavdraget 

som innefattas i sjömansskattetabellerna höjs från 3 000 kr. till 4000 kr. i 

ljärrfart och frfm I 500 kr. till 2000 kr. i närt'art. Den särskilda mänatliga 

skattereduktionen för sjömän om 300 kr. i fjänfart och 125 kr. i närfart 

räkna-; upp till 400 kr. resp. 175 kr. Viirdet av fri kost föreslås justeras. 

Sjömansskatlen fore.\Uis också iindrad med hänsyn till nuvarande genom

snittliga kommunala utdebitering. Dessutom l:iggs förslag fram om vissa 

mer tekniskt betonade ~indringar, hl. a. i fråga om jämkningsmöjlighetema i 

vissa fall. 

Det föreslås också att det intas en bestämmelse i taxeringslagen 

( 1956: 623) som ger regeringen. eller den myndighet regeringen förordnar, 

rätt att vidta ändringar i taxeringar m. m. i de fall någon har beskattats i 

strid med avtal som Sverige har ingått med annan stat för att undvika 

duhhelheskattning. 
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Fiirslag till 

I .ag om iindring i lagl'n ( 1958: :?1>5) 11111 sjiimansskatt 

~brigcrinm fiircskrivs i fr:tga Lllll lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt' 
dels att 2 och lJa~~. 10~ l nwm .. 12~ I och J 11111111 .. 13~. 14* I mom .. 

15 ~ 2 rn1•m .. 16 ~ I nwm .. 17 ~ J mom. och 36 ~ I mom. samt anvisningarna 
till 2. 7. 11 och 12 ** skall ha nedan angivna lydelse. 

del.I' att i lagen skall infiiras nya hestiimmelscr. 8 a ~. 12 s 5 mom. och 36 ~ 
4 morn .. av nedan angivna lvdelsc. 

dl'is alt de tabelk:r so111 avsc::s i 7 ~ l 1110111. och 8 ~skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Fi"irn/ugt'll lrdl'i.l'e 

I denna lag forstils med 
-~Fi111t111: arbetstag;1rc som enligt sjiimanslagen I 197.1: 282) anses som 

sj1)man. 
lw11de/sf;11"1yg: fartyg, som nyttjas till handelssjiifart eller resandes fort

skaffande eller till annat iindam~tl. som iiger gemenskap med handcls
sjilfarten. 

11ii1ji1rr: linjefart mellan svenska hamnar utanför öppen kust eller utom
skiirs vid kusterna samt linjefart mellan svensk och uthindsk hamn. dock ej 
linjefart bortom linjen Hanstholm- Lindcsniis eller bortom Cuxhaven . 

. f.f1"ir1:fi1r1: annan fart iin inre fort 11ch niirfart. 
i11ko111.1·1 0111/>ord: lön eller annan gottgörelse. som sjöman uppbiir på 

grund av sin anstiillning ombord och som skulle hava utgjort intiikt av 
tjiinst enlil,!l kommunalskattclagen. 

heskattningsbar inkomst: 
ko111a111 inkomst ombmd. i före
kommande fall minskad med be
lopp. som faststiillts l,!enom beslut 
om jiimkning och. i den 111:111 det 
medgivits av rel,!eringen eller myn
dighet som n~l:!eringen hestlimmer. 
med belopp som enligt avtal mellan 
arhetsgivar- och arbehtagarorl,!<llli
sat ioner utgör krigsrisktilfögg eller 
motsvarande ersiittning. 

beska1tningshar inkomst: 
inkomst nmbonl med 1111d1111t11g .fi"ir 
s1/d1111.fi"i kos/ .10111 har he11k1111s 1·id 
!J1'.1f1i11111i11ge11 111" whel/crn11 i 7 § I 
1110111. och 8 * sa1111 ji-irr logi, i före
kommande fall minskad med he
lopp, som hur faststiillts genom be
slut om jiimkning och, i den mån 
det liar medgivits av regeringen el
ler myndighet som regeringen be
-;tiimmer. med bclllpp som enligt 
avtal mellan arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationer utgör krigs
riskti!Higg eller motsvarande ersätt
nmg. 

i>cs/w1111i11gsdr: det kalender{1r, under vilket sjiimansskatt erfagges. 
(Se vidare anvisningarna.) 

1 Lagen omtryckt 1970: 933. Scna'ile lydelse av lag.ens ruhrik 1974: 777. 
Scnasle lydelse 197.'i: 948. 
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Fiin·.1/or..:1·11 /rdd11· 

8 11 !i 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen hcstlimmer fast
sttiller. med ledning av de vid denna 
lag fogade tabellerna. de sjömans
skattetahcller som hehövs för he
räkning av sjömansskatt. 

f)l' tllh1•/la .111111 111·11•1 i 7 !i I 
11111111. ,1ch 8 .~ skt11/ .. lrlir..:n1 <111/l(IS
.l'll.\ I i I/ /Jt1.ll' 11/ie 11 'Il l'll / ig I ill '.; < '11 

I 1977: 1071 J 0111 ht1.1t'lr/1,•11•11/i.;1 /Il !i 
I 11111111. lllgl'll ( 19../7:57()) 11111 S/llllig 
i Il/.;_, 111/ .\ /.\Åll //. 

l>l't t111k11111111l'r 111/ rl'gt'ri11ge11 1111 
111/i"irda dl' tah..ller .1·0111 /iirl/11/nls 
il I. il 11/11/.l'.l'/li 11.t:l' Il. 

Regeringen i::llcr den mrndighet 
som regeringen best;immer fast
st:iller. med ledning av de vid denna 
lag fogade tabellerna. de sji\mans
skattetabeller stim behiivs för bc
riikning av sjömanssk;1tt. I for rege
ringl'n 11(ti"ir,/a1 lllhdlcr enligt S a ~ 
skall dessa ta/Je/ler ligga till grund 
.fi"ir sjii111a11s.1kat1e1a/Jdlen111. 

10 ~ 

/ 1110111. Det t1liggcr sjöman. som ~ir bosatt h;ir i riket. att omedelhart efter 
mottagandet av debetsedel å prcliminiir A-skatt uppvisa densamma för 
redaren. Uppvisar sjömannen icke stldan debetsedel. ~digger det redaren 
att från lokal skattemyndighet införskaffa dehetsedeln eller erforderliga 
uppgifter om dess innehi\.11. 

Ska1teavdrag skall verksriillas med ledning av anteckningarn;1 ;i dcbche
deln för det löpande [1ret angt1cnde den kolumn. snm jiimlikt uppbiirdsla
gen skall rilliimpas vid avdrag för giildande av prcliminiir /\-skatt. 

Har sji.iman icke erhb.llit dehetse
del. som nu sagts. eller har redare 
icke kunnat infi.irskaffa debet~cdeln 
eller erforderliga uppgifter om dess 
innehäll. mii skatteavdrag: under ja
nuari och februari mrinader ske en
ligt den kolumn som senast ti!Him
pats under niistfiiregående bcskatt
nings{1r. Om Jet senare av debebe
dcl eller på annat sätt tillförlitligcn 
framgår, att avdrag riitteligen bort 
ske enligt annan kolumn skall det 
aligga redaren att vid diirniist föl
jande löncavriikning företaga erfor
derlig riittelse. Riittelse 1111/ dock 

"Senaste lydebe 1974: 777. 

Har sjiiman icke erhallit dehei-e
del. som nu sagts, eller har redare 
icke kunnat införskaffa debetsedeln 
eller erforderliga uppgifter om dess 
innehi'ill. ml\ skatteavdrag under ja
nuari och februari mrinader ske en
ligt den kolumn som senast ti!Wm
pats under niistfiiregäendc beskatt
ningS:1r. Om det senare av debetse
del eller pt1 annat siitt tillfi.irlitligen 
framgtir. att avdrag riittcligen bort 
ske enligt annan klllurnn skall det 
:digga redaren att vid diirni.ist föl
jande liineavriikning fiiretaga erfnr
derlig riittelsc. I lur .1kllllea1·drag 
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N11rnr111ulc lydelse Fiifl'slagen lydl'i.1<' 

ickl' ske senare iin vid löneavriik- 1111derja111wri oc!t .fi•hmari skcll 1•11-

ningen för mars rrn'inad. ligl kol1111111 2-3 clla 4 111ecl lcd11i11g 
111· Jehe1scdl'i11 .fi'ir 11ii.1·(fl'iregtie11de 
heska1111i11gsår. skull rii11eis<' 1ill 
kolumn I 11/l!id Jf'irl'l11ga.1·. 0111 i111e 
dl'helsedel 11pp1·isa.1 eller 0111 del 
i111e f}(l a1111111 .1ii11 k1111 111rii1111s 1·i/
ke11 ko/1111111 so111 sk11/I tillii111p11.1. 
Riittelse skull ske .\'l'11as1 vid li.ine
avriikningen för ar>ri/ mfmad. 

Sjöman m;'1jiimviil med intyg fr{111 lokal skattemyndighet eller heslut frt111 
sjömansskatteniimnden eller pti annat siitt som hestiimts av sjömans
skatteniimnden visa enligt vilken kolumn i sjiimansskattetabell .ivdrag 
skall ske. Besked om sälunda tilHimplig kolumn skall av redaren iakttagas 
fri'tn och med den löneavriikning, som sker niist eftt=r det att beskedet 
uppvisats for redaren. 

I:!~ 

/ 1110111. 1 Gör sjöman, som har att erfagga sjömans skatt cnligt 7 s. sanno
likt att han äret efter beskattningsåret vid taxering enligt lagen om statlig 
inkomstskatt skulle kunna pt\riikna avdrag för 

a) underskott t1 egen eller makes forvUrvskiilla, 
hl utbetalning av periodiskt understöd, 
c) avgift för s~idan pensionsflirsäkring. som avses i 46 ~ :! mom. första 

stycket 6) kommunalskaHelagen ( 19:!8: 370), 

dl sädant underhtill av icke hem
mavarandc barn. som avses i 4() ~ 2 
mom. 4) kommunalskattelagen, el
ler 

e) nedsatt skattefiirmf1ga 

d) stidant underh:'l.11 av icke hem
mavarande barn, som avses i 46 ~ 2 
mom . . /i"irsla s1yckc1 4) kommunal
skattclagen, eller 

m{1 genom beslut om jiimkning föreskrivas, att den eljest beskattningsha
ra inkomsten skall minskas med belopp motsvarande vad av sådant avdrag 
kan antagas icke hliva utnyttjat vid nu niimnd taxering. 

Jämkning i fall som avses vid a)-d) ma dock endast medgivas. om den 
till sjömansskatt beskattningshara inkomsten diirigenom nedsiittes med 
minst 600 kronor. 

3 1110111. Sjöman. som har att erliigga sjömansskatt enligt 7 *· må genom 
beslut om jiimkning medgivas nedsättning i skUlig mån av skatten under 
förutsättning. 

att den tid under beskattningsärct 
da han haft inkomst ombord, i före
kommande fall tillsammans med 
den tid under samma ~tr då han haft 

·1 Senaste lydelse 1975: 1>5 I. 

att den tid under heskattningsf1rct 
då han haft inkomst ombord, i före
kommande fall tillsammans med 
den tid under samma ftr då han haft 



Prop. 1978/79: 56 

Ntffara11de lydelse 

inkomst i land av eget arhete. upp
grir till hiigst sex mtinader. 

<11/ lian 1111di:r mer ii11 //"l' 111ii11a
iler a1· i'm•t hed1-il'i1 s111dier. fit!l-
gjor/ 111i/i1iirljii11.11giiri11g eller 1·uril 
.1j11k 11/t111 1111 1//1(j11Tt1 1j11k/ii11 och 

Fiireslage11 /_\'de/se 

inkomst i land av eget arbete. upp
gM till högst sex mtinader och 

att under t1rct erlagd sjömansskatt och beriiknad slutlig skatt p<'i inkomst 
i land sammanlagt viisentligt överstiger den slutliga skatt som han kan 
heräknas hli pMiird om iiven inkomsten ombord utgjort intiikt av tjänst 
enligt kommunalskattel<tgen. 

Slutlig skatt skall. om icke siirskilda skiil föranleda annat. vid skattejiim
flirelsen beriiknas med ledning av den för bcskattningstiret giillande skatte
tabell för heriikning av prcliminiir A-skatt som niirmast motsvarar den 
utdebitering till kommunal skatt som utgör grund för sjömansskattetahel
lerna. Vid heriikning av slutlig skatt för gift sjöman skall hiinsyn tagas iiven 
till makens inkomst. 

5 111o111. .S:ii'i1111111 som har dd1id.1-
1jii11s1giiri11g, 11ch som h11r .fi/11 1·id
kii111111s 1·iise111/ig1 .fi'ir hiigt skat-
1e111·drag. får genom hes/111 om 
jiimkning medgirns nedsiiltning 111· 

.1k1111e11 i skiilig 1111/11. Diin·id giill11 
hestiim111elsem11 i 3 11111111. i 1illii111p
lig11 de/11r. 

(Se vidare anvisningarna.) 

IH 
Reslut om jiimkning meddelas av sjömansskattenämnden. Nämnden har 

riitt att, där s[i anses ptikallat, uppskjuta prövning av jiimkningsiirende till 
följande heskattningsär. 

Ansökan om jämkning skall vara inkommen till sji.imansskattekontorct 
före utgången av andra kalcnderi\ret niist efter beskattningsåret. 

Har under heskattningstiret änd- Har .fi'ire eller under beskatt-
ring intriiffat i förhitllamle. varom ningstiret iindring intriiffat i förhi\.1-
sjiimannen Jämnat uppgift i ansö- lande. varom sjömannen famnat 
kan omjiimkning, är han skyldig att uppgift i ansökan om jiimkning, iir 
omedelbart umlerriitta sjömans- han skyldig att omedelbart under-
skallekontorct. rätta sji.imansskattekontoret. 

I beslut om jiimkning skall angivas. under vilken tid detsamma skall 
iakllagas vid verkställande av avdrag för sjömansskall. samt vad sjöman
nen har att iakttaga. om iindring inträffar i fi.irhållandc. varom han liimnat 
uppgift i ansökan om jiimkning. 

IH 
I mom. 5 Det åligger redare att till sjömansskattckontoret för varje period 

om tvä månader. riiknat fri\n beskattningsårets början, inbetala och redovi
sa under perioden innehällen sjömansskatt. 

'Senaste lydelse 1972: 570. 
+ I Riksdagen IY78/79. I sam/. Nr. 56 
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N111·11r111ulc J_rdelsl' Fiires/11ge11 /ydefsl' 

Redovisning av skatten skall ske i den ordning riksskatteverket hest:im
mer. 

För v;uje redovisningsperioJ 
utom november ··Jecember skall 
redaren senast Jen sista Jagen i 
anJra mrmaJen efter perioden-; ut
gäng tt sjömansskattekontorets 
postgirokonto insiilta Jen skatt som 
skall inbetalas. För redovisningspe
rioden november-december skall 
inhetalning sl.;e senast den 15 d;irpit 
följande fehruari. .\jii11w11.1'.1·k11llc-
111·i11111dc11 111,/ efter J:irom gjord 
framst:illning bevilja ansttmJ meJ 
skattens inht:talning och redovis
ning. i regel dock högst en m?mad. 
Ansttmd för redovisningsperioden 
november-·december 111ii beviljas 
endast om synnerliga skiil föreligga. 

f.iir varje redovisningsperiod 
utom november -december skall 
redaren senast den sista dagen i 
andra m(maden efter perioden" ut
gfing ä sjömansskattckontorets 
postgirokonto insiitta den skatt som 
skall inhetalas. För redovisningspe
rioden novemher-decemher skall 
inhetalning ske senast den 15 därpå 
fiiljande februari. .\jiim1111.1sk111rc
kn11toret .filr efter d:irom gjord fram
st:illning bevilja ansttlnd med skat
tens inbetalning och redovisning. i 
regel dock högst en mfmaJ. An
st{md för redovisningsperioden no
vember - decemher .får beviljas en
dast om synnerliga sbl föreligga. 
lnhc111/11i11g m· .1ji.im1111s.1·k<lll ska 
ko.1·11wd.\fritt. 

15 ~ 
l 11w111. Har under heskattningstirel :indring intriiffat i förhållande. 

varom sjömannen liimnat uppgift i ansiikan om rättelse. ~ir han skylJig att 
omedelbart underriitta sjömansskattekontoret. 

I heslut om riittelse som avser 
befriel-;e frän ska\\. 111ei/girn11de 1111 

skatt skall Nliig).!11.1· enligt 8 { eller 
hesked om tilliimplig kolumn. skall 
angivas under vilken tid beslutet 
skall iakttagas samt vad sjömannen 
har att iakttaga. om lindring intr:if
far i f'örhällande. varom han bmnat 
uppgift i ansökan om riittelse. 

I mo m. Redare för handelsfar
tyg. som ornförmäle~ i I ~ första 
stycket. skall årligen enligt formu
Hir. som fastst;ilJes av sjömansskat
teniirnnden, före den I oktoher till 
sjömansskattekontorct Himna upp
gifter av-;eende niistkommandc lir 

a) 0111 storleken av de fartyg. 
som han avser all anviinda i sin rö
relse. 

h) 0111 den fart. i vilken fartygen 
:iro avsedda ;111 nyttjas. 

I beslut om ri"ittelse som avser 
befrielse frän skatt eller besked om 
tiförnplig kolumn, skall angivas un
der vilken tid beslutet skall iaktta
gas samt vad sjömannen har att 
iakttaga, om iindring intrMfar i för
hållande, varom han har famnat 
uppgift i ansökan om rättelse. 

I mo m. Redare för handelsfar
tyg. som omförmäles i I ~ första 
stycket. skall ärligen enligt formu
Hir. som faststiilles av sjömansskat
ten:imnden. fiire den I oktober till 
sjömansskattekontoret bmna upp
gifter avseende nästkommande ar 
(}/// 

a) storleken av de fartyg, som 
han avser att använda i sin rörelse, 

b) den fart, i vilken fartygen äro 
avsedda att nyttjas, 
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N111·ar111ull' l-"de/.1·1· 

c) 0111 antalet anstLillJa omhorJ. 
s;1ml 

d) om iivriga fiirhMlamlcn. som 
kunna vara av betydelse för sjö
mansskatten;imnden viJ handliigg
ning av iirenden enligt 2 I * I mom. 
vid I) och 2L 

7 

Fiircslagen /ydc/.1c 

c) antalet anstiillda omhorJ. 
d) c11tr1'{J/'<'llijr, .1·0111 han anlitur 

1;·;,. 1·1·rksamliet 0111hord. samt 
t'i övrig;1 förMllandt:n. som kun

na vara av betydelse för sjömans
skalleniimnJen vid handliiggning av 
iirenden enligt 21 ~ I mom. vid I) 
och 21. 

lntriiffar iindring i förhallande. varom uppgift Himnats. är redaren skyl
dig att ofördrL~jligen anm~ila detta till sjiimansskattekontorct. 

17 * 
3 mom. Rcvisionskrav skall, utom i fall som avses i andra stycket, riktas 

mot redaren. Sjömannen skall underrättas om krav mot redaren, om delta 
avser större belopp för hans del eller särskilda skäl eljest föreligga. 

Krav skall riktas mot sjömannen, 
11111 skattem·drag i }il/I som a1·.1e.1· 

i 10 ~ I 11111111. tre1Uc stycket verk
.l'fiillt.1 med .fi'jr ltlgt ht•lopf' och re
daren icke kunnat .fi'iretaga e1:fi11·
Jer/ig riiuelse, 

0111 krn1·l'f grundas pil felaktighet 
.10111.f('iranlctt h1•s/11t om rii11else en
ligt 15 ~ 3 11/(}/11.' 

om skatte111·drag i annat .fi1/I 1111-

derlårits /)(/grund ar oriktig uppgift 
111· .1jiima1111en. eller 

0111 skattem·drag icke kunnat 
1·erkstiil/a.1· pil grund a1· meddelad 
i1!fijrsc/fiir 11ndl'rlull/.1·l>idrag. 

Krav skall riktas mot sjömannen, 
om 11tehlil'l't eller fiir lågt skatte111·
drag beror t'd omstiindighet som 
redaren icke kan lu.1·ta.1· jår. 

3o * 
I 1110111.'; Jnncbiir heslut av sjömansskattenämndcn om j~imkning eller 

rLi1tclse att redare eller sjöman äger föcrfä erlagd skatt, skall återhetalning 
verkstiillas utan siirskild ansökan. Belopp under tjugofem kronor iHcrbeta
las dock icke. 

Återheta/11i11g i a11/ed11i11g 111· he
s/ut om jiimk11i11g enligt 12 ~ I 
1110111 . .filr icke ske med hiigre he
/opp iin rad som mot.1Tarnr jii111k-
11i11gshelof1f1et. 

Restiimmelserna i 68 * 3 och 4 mom. upphördslagen skall i den omfaltning 
riksskatteverkct hestiimmer iiga motsvarande tillämpning vid restitution av 
sjömansskatt. 

6 Senaste lydelse 1974: 8h2. 
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Fiircs/t1ge11 lrdd1c 

4 111o111. llt1r skall n·s1i1111'r11/s 
111ct! Fir /i(igt helot>f> skall redo ren 
<'ila siii111111111e11 till st11ts1·1·rket 
1/11·rhl't11/11 1·11d lr1111 ,id11/,1igt li11r 
11/'f.'/)ffrit. Beslut IJ/11 /)('t11/11i11g.1.1/;y/
.Ji:.:lic1 enligt t!ef/11 1110111c11t .fiir icke 
.fi11111s .11·1111re lin f\Tt1 1/r l'.iil-r 111-

,:.:1/11.:.:cn 111· i/('f 1/r. 1111t!a 1·i/ket sk111-
tc11 .fi-/aktigt liar rl'.ltit11er111s. Rc
st(i111111c/sem11 0111 r1·1·isio11skrr11· till
lii11111as i (i1Tig1 11/i hes/111 11111 l1<·tal-
11i11g.1skrldighet. 

Anvisningar 

till:. ~ 

Till gottgiirelse. som sjiiman urr
hiir ri1 grund av sin anstiillning om
bord. h~infores icke blott vad sjö
mannen upphiir frf111 redaren utan 
:iven st1dana ersiittningar som 
dricksrcnningar och dylikt. 

Till ko11t1111t inkomst ombord riik
nas icke sedvanlig kontant ersiitt
ninl,! för naturaformiiner i form av 
kost och bostad och icke heller sed
vanlig kontant crsiittning fiir koj
utn1.-;ining. flir fi_irlust av effekter 
vid fartygs förolyckande eller för 
slidan av redaren utbetald kontant 
crsiittning. som atg<'1tt fiir hest ridan
de av siirskilda med anstiillningen 
omhord förenade koqnader. 

Redarc. som utbctalat krigsrisk
tilbgg eller ll1ll\SVarandc ers~itt

ning. skall ange ersiittningens stor
lek i redovisning enligt 14 ~ 1 morn. 

Till !,!Oltgiircbc. snm sjiiman urr
biir r~·, grund av sin anstiillning om
bLlrd. hiinfön:s icke hlotl vad sjö
mannen urrbiir frim redaren utan 
iiven s~1dana ersättningar som 
dricksrenninf:!ar och dylikt. 

Till inkomst ombord riiknas icke 
scdvanlil! kontant crsiittning för na
turafiinn[mer i form av kost och bo
stad 111.:h icke heller sedvanlig kon
tant ersiittning för kojutrustning, 
för l"l\rlust av cffekter vid fartygs 
fiirolyckandc ellcr för s;idan av re
daren utbctald kontant ersiittning, 
som hor atg:'ttt fiir bestridandc av 
sjrskilda med anstiillningen om
bord förenade kostnader. 

Redare, som har utbetalat krigs
risktillägg eller motsvarande ers~itt
ning, skall ange ersiittningens stor
lek i redovisning enligt 14 ~ 1 mom. 

till 7 ~ 

Fri'igan hur11vida sjiiman iir bosatt hiir i rikct skall bediimas i enlighet 
med vad <Hirom stadgas i kommunabkattclagen. 

Ar sjöman svcn-;k medborf:!are. Fiir sjöman som iir svensk med-
skall sjömans~:katt alltid utg:'1 enligt bnrgare. skall sjömansskatt alltid 
de besliirnrnelscr. som giilla fiir h;ir utgf1 enligt de bestiimmclser. som 
i riket bnsatt sjöman. dlire.1t han giilla för hiir i riket bosatt sjöman, 
icke med beslut av sjiimansskattl'- 11111 han icke /'ii gmnd 111· 1111 skafl-
n;imnden visar att han iir .\k1111skrl- .d.yldigli<'l i 111111at la11d./i"ir i11ko111.1-
dig i 111111<1t /1111d.f('ir i11/..0111.1tl'11. /('// .fi"irdigg1'r med beslut av sjii

mansskatten~imndcn visar. 1111 sk111-
tc111·dr11g <'.i skall 1·l'/'/..stiil/11s. 
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,\'111·11w11d1· lrddse 

fi\r .scmeslerliin och semesrercr
siittning skall sji\mansskatt her:il--
nas enligt d..:n flir sjömannen i an
ställningen umhord senast g:illande 
tahellen. 

') 

/-'iirl'.1l11gl'11 lrdc/11· 

Fiir scmt'\fl'rlii11. .'>Clllt'.'>krcr
s:it t ning. 1·e.!t'rl11gs/ii11. 1·ccl!'l"l11,i.: 1-

ersiin11i11g, 1j1dlr'i11 od1 li/,111111,fr 
/iincr och 1·r11it111i11,i.:11r -.kall sjii-
111ans-.katt hcr:il--na' enli!:!f den fiir 
sjii111;111nen i ansliillningcn Pl11hPnl 
senast giill;1ndc tabellen. 

till 11 ~ 

Kvitt!' pi"i innehi'1Jkn sjiimans
skatt skall liimnas i den 111'1"iik11ini.:.1-
hok, 111ed i·ilken .1jii111a11 sk11//.fi'ir.11·.1 
Fi111likt 11 .~ .1j;i1111111sl11ge11. si1vit1 
icke ~jiimansskattcniimndcn efter 
ansi\kan av redaren medgiver. att 
k vi tio mit lämnas i annan ordning. 
Har riittelse. som avses i l<H I 
mum. tredje stycket eller 2 mom., 
företagits skall anteckning härom 
ske i arriik11i11gshoke11. 

K villo p:1 innt-h<"illcn sjii111ans
skatt -.kall J:i111na-. i /i1111·1nTiiA.11i11g. 
s{1vitt icke -.jii111anssl--attcnii111nden 
efter ansiikan av redaren medgivt-r. 
;1tt kvitto m:·1 J:inHW\ i annan ord
ning. Harr:itlelse, sornavsc-. i 10~ 
I rnom. tredje -.tycket eller 2 mo111 .. 
fiiretagits skall anteckning hiirum 
ske i lii11,.a1'l"1iA.11i11gt'11. 

till 12 ~ 

Jämkning i fall som avses i 12 * I 1110111. vid el m!1 för iir r:iknat medµivas 
med högst ett helopp, som motsvarar summan av icke utnyttjat grundav
drag och det belopp, med vilket avdrag fi.ir v:isentligen nedsatt skattdiir
mttga högst skulle hava kunnat medgivas vid taxering till statli!:! inkomst
skatt. 

I fri1ga om sjöman. som utan att vara hllsatt i Sverige har att hetala 
sjömansskatt enligt 7 *· mä vid j:imkning enligt I:!~ I nwm. hiinsyn tagas 
till sitdana i sistniimnda författningsrurn omförmiilda avdrag. vilka sjöman
nen med tilbmpning av grunderna för lagen om statlig inkomsbkatt skulle 
hava kunnat påriikna vid taxering i det land, diir sjiimannen :ir hosatl. Har 
vid niimnda taxering avdrag kunnat utnyttjas av sjömannen sjiilv eller hans 
make skall jiimkning dock ej mcdgivas. 

Vid jiimkning enligt 12 ~ 3 mom. 
fiir i Sverige icke bosalt sjöman 
skall slutlig skatt beriiknas med till
lämpning av svenska heskattnings
regler. 

Vid jiimkning enligt 12 ~ 3 och 5 
mom. flir i Sverige ide bosatt .sjö
man skall slutlig skatt hcriiknas 
med tilliimpning av svenska he
~kat t ningsreglo.:r. 

1'frd ddtidstjii11stgiiri11g enligt 
Il.~ 5 l//1J111. Ji'irst1/.1· 1j1i11stgiiri11g 
so111 l'llligt 1111stiil/11i11g.1·1n·1al skall 
.fi1lli.:iirn.1 ,,,; A.urt11rl' rid ii11 hl'irid. 
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N111·ara11de lydelse 

Tabeller för beräkning 3\' sjiimansskatt' 

Fjärrfart 
Tabell F kolumn I 
((}gift sjiiman utan hann 

Bcskanningshar 
mt1na1.hinkomst, 
kr. 

I 500- I 800 
I 800- 2 400 
2400- -1000 
3 000- 3 (,(10 
-1600- 4 200 

4200- 4800 
4800- 5400 
5400- 6000 
6000- l)l)(ll) 

6600-- 7 200 
7100- 7 800 
7 800- 8400 
8400- 9000 

9000- 9600 
9600-)()000 

I0000-12 600 
12 600-

Tabell I' kolumn 2-3 
!Gift sjöman) 

Beskattningsbar 
månadsinkomst, 
kr. 

2 030- 2 400 
2400- rnoo 
3 000- :i 600 
-' 600- 4 200 

4200- 4800 
4 800- 5 400 
5400- 6000 
6000- 6600 

6600- 7 200 
7 200 7800 
7 800- 8 400 
8400- 9000 

9000- 9600 
9600-10000 

10000-12 600 
12600-

7 Senaste lydelse 1977: 107'2. 

Skatt pa inkomst 
vid 'kiktets nedre 
griin,, kr. 

10.50 
99 

279 
492 
738 

I 029 
I -159 
1711> 
2 097 

2 514 
2949 
3 396 
-' 843 

4 308 
4 779 
5 093 
7 D4 

Skatt pli inkomst 
vid skiktets nedre 
grlins, kr. 

J0,15 
123 
336 
579 

870 
1200 
I 557 
1935 

2 352 
'.! 787 
3 234 
3 ()81 

4 143 
4614 
4928 
6969 

10 

Bilaga 

Sbtt pa inkomst 
utöver skiktets 
nedre griin s 

+29.5% 
+30,0% 
+35,5 r:;. 
t-41.or:.; 
+48,5 r;; 

+55.or,;_ 
+ 59,5 '.T 
+63,5 q, 
+()9,5<;(-

+T2,5<:i· 
+ 74,5 <;;. 
+ 74,5 ~'.(. 
+77.5 0(.. 

+78.5 '-''· 
+ 78,5 <_:} 

+78,5\:-f. 
+83,5 0; 

Skatt på inkomst 
utöver skiktets 
nedre grlins 

+30,5'::r 
+ 35,5 '-~ 
+40,5% 
+48,5 <;f.· 

+55,oq 
+59,5% 
+63,0'Jf 
+69,5% 

+72.5''.(_. 
+74,5% 
+74,5 r,;. 
t-77,0% 

+78.5r,-; 
+78,5 <:-;. 
+78,5 % 
+83,5 r,;, 
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Tabell F kolumn 4 
(Ogirt sjöman med barn) 

Bcskattningshar 
miina<hinkomst. 
kr. 

2 190-
2400-
.\000 
.\600-

2400 
.\000 
3600 
4 :wo 

4 200- 4 800 
4800- 5400 
5400- 6000 
6 000- 6 600 

6h00-
7 200 
7800-
8400-

7 200 
7800 
8400 
9000 

9000-- 9600 
9600- 10000 

10000-12 800 
12 800-

Tabell F kolumn ll 
( Utliindsk sjöman) 

Beskattningsbar 
m1madsinkomst. 
kr. 

1550- 1800 
I 800- 2 400 
2400- 3000 
31~)()- 3600 
3 60()- 4 200 

4200- 48tl0 
4800- 5400 
5400- 6000 
6000- 6600 

6600- 7200 
7 200- 7800 
7 800- 8400 
8400- 9ll00 

9000- 9600 
9600-10000 

10000-12 600 
126()()--

N11rt1ramle lvdel.H' 

Skatt p!'t inkomst 
vid skiktets nedre 
gräns. kr. 

10.05 
T2 

273 
510 

7iG 
I 104 
I 455 
1827 

2 23.~ 
2661 
3 108 
3 555 

4()1'l 
4 485 
4 799 
6997 

Skatt p5 inkomst 
vid skiktets nedre 
gr;ins, kr. 

10,25 
39 

111 
303 
522 

783 
I 080 
1401 
1740 

2118 
2 508 
2910 
3 312 

3729 
4152 
4436 
6269 

Skall pti inkomst 
utiiver skiktets 
nedre gr;ins 

-+-29.5 r;, 
t- 3.\,5 r:; 

-+- 39.5 t;( 
+45.5 '-i 

+ 5.\,5 (i 
i- 58,5 '-'( 
+62.0':;. 
1-68,0 r:; 

+71.0'i 
+74.5 r_:;. 
+74,5 r-; 
-r 76.5 'J 

+78.5 r·;. 
+78,5 ',:; 
+78.5<.:;. 
-H-L~.5 '-i 

Skatt pt1 inknmst 
utiivcr skiktets 
nedre griins 

~I J,5',1 
+ 12.0':-i 
+32.or_:;. 
+36.5'_:,;. 
+43,5% 

+49,5 Sf. 
+53.5'T 
+56,5% 
+63.0 7r 

+65.0r:'(. 
+67.0"'r 
+67.o<:;_ 
+69.5'>1-

+70,5 '.:; 
+71,0~;. 

+70.S<:-; 
+75.!Vii-

11 
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N111·11rc111lll' lrddse 

:'llärfart 
Tabell N kolumn I 
(Ogift sjöman utan barn l 

Beska11ningshar Skatt pi:i inkomst Skall pf1 inkomst 
mfrnadsinkumsl, vid skiktets nedre utiiver skiktets 
kr. griins. kr. nedre gräns 

740- 120\l 11,50 -\- 27 5 (,::;-.. 
I 200- 1800 138 +29.0';.;. 
1800- 2400 312 +30.5 r.i. 
2400 - 3000 495 +37,0% 
3000·- J 600 717 +42.00;.. 

3 600-- 4 200 %9 +50,0% 
4 200- 4800 I 269 +56.5 r;; 
4800- 5 400 1608 +6(),0'::i· 
5400- 6000 J %8 +M.5 r:; 
6000-- 6600 2 355 +70.5 ".·(. 

6600-- 7200 '2 778 + 73,(1'.;, 
7200- 78()\) 3 216 -t-74.5':·1. 
7800- 8400 3 663 + 74,5 r;;-. 
8400- 9000 4 I IO +78.5 r:-;.. 

9000- 9600 4 581 +78,5 '.'}. 
9600-10000 5 052 +78,5'.l 

JO 000- 12 600 5 .~66 +78.5 % 
12600- 7 407 +83.5% 

Tabell N kolumn 2-3 
(Gift sjöman) 

Beskattningsbar Skatt pa inkomst Skall pi\ inkomst 
miinadsinkomst. vid skiktets nedre utöver skiktets 
kr. gräns, kr. nedre gräns 

1300- 1800 11.00 +29.0<:,;. 
1800·- 2400 156 + 30,5 % 
2400- 3000 339 +36.5'.:'( 
3000- 3 600 558 +4:?..5% 
3600- 4200 813 +49,5% 

4200- 4800 I 110 +5b,0% 
4800- 5400 1446 +60,0% 
5400- 6000 1806 1 64.5 '?r-
6000- 6600 2 193 + 70,5 % 

6600-- 7200 2 616 +73,0% 
7200- 7800 3 054 +74,5<;{· 
7800- 8400 3 501 +74,5<7,. 
8400 .. 9000 3 948 + 78,0'::{, 

9000- 9600 4416 + 78,5 % 
9600- 10000 4887 1 78.5 ~;;. 

10000-12600 5 201 +78,5 '.'.;, 
12600- 7 242 +83.5 'i( 
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Tabell N koltunn 4 
rOgift sjiiman med harn I 

l:leskattnin~'har 
mana1hink~1mst. 
kr. 

1470- I XOO 
I XOO- 2400 
2400- 3000 
3 000-- 3 oOO 
3 oOO- 4 :'.00 

4 200- 4 xoo 
4800- 5400 
-'400 - 6 000 
0000- 116011 

(1000- 7200 
7 200- 71\00 
78011- 84011 
X400- 9000 

9000- %00 
%00 I 0 000 

10000-12 xon 
12XOO-

Tabell N kolumn ll 
(Utländsk sjöman) 

l:leskattningsl:iar 
mrtnmlsinkomst. 
kr. 

7o0- 1200 
1200- I XOO 
I 800- 2 400 
2400- 3000 
3 000-- 3 600 

3600- 4200 
4200- 4800 
4800- 5 400 
5400- 6000 
6000- 6hll0 

flf>OO- 7 200 
7:!00- 7 800 
7800- 8400 
8400- 9000 

9000- 9600 
%00. 10000 

10000- I 2f>00 
1:'.hOO-

Skall pt1 inkormt 
vid skiktets nedre 
griins. kr. 

11.30 
107 
2X4 
494 
737 

I 022 
I 352 
1700 
2 084 

2498 
2 930 
:i 377 
'X24 

4 2Xo 
4 757 
5 071 
72o9 

Skall pil inkomst 
vid skiktets nedn: 
griins. kr. 

10.20 
85 

193 
307 
502 

733 
I 000 
I 303 
I 627 
1975 

2 _,53 
2 749 
3 151 
3 553 

3 976 
4W9 
41181 
11514 

1' 2 RiksdaMen 1978/79. I .rnml. Nr 56 

Skall p!1 ink1Hll't 
utiiver skikte1' 
nedre griins 

~ 29.0':r 
-'-~9.5 r;.; 

+ 35.w; 
+40.:'i'";. 
~47.5 '.(. 

; 55.0''·; 
+ w .w·; 
+113.11'.:; 
-I h9.0'.:; 

+72.0(,; 
+ 74.5 ''."(. 
-74 . ." (;. 
+77.0'_:r-

+7x.5r·;. 
+ 78.5 ~-;. 
+78.5':; 
~ 83.5 •:; 

Skalf p:1 i11k11mst 
111i1vcr skiktet' 
ned rc gril n s 

+17,o•:c; 
t· IX.Il'_:; 
i-19,11'-i· 
+ :r~.s r; 
t 38.5 r:; 

+44.5'i· 
+_'iO.)'..:; 
+54,0 1 ;. 

+58.0•;; 
+63,0''i 

+hl>,11':( 
+1>7,0 1:; 

~h7 ,()':( 
+70 . .'i r_:;. 

+70.:'i 'i· 
+70,5'.'i 
+ 70.5 r; 
t-75.0'"i 
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Fiirc.1/11gc11 lycldse 

Tabeller för beräkning av sji)mansskatt 

Fjärrfart 
Tahcll F kolumn I 
I Ogift sjöman utan barn I 

lkskattningshar 
rnnnadsinkomst, 
kr. 

I 710-- 1800 
1800- 2400 
2400 - 3000 
3000- 3(1()0 
3 t-.00-- 4200 

4200- 4800 
4800 - 5 400 
5400- 6000 
t-.0(10- (1600 

6ti00- 7 200 
7200- 7800 
7800- 8400 
8400- 9000 

9000- 9600 
9600- IOOOO 

10 000- 13 800 
13800-

Tabell F kolumn 2-3 
!Gift sjöman) 

Beskattningsbar 
m!madsinkomst. 
kr. 

2200- 2400 
2400- 3000 
3000- 3600 
3600- 4 200 

4 200- 4800 
4800- 5400 
5400- 600() 
6000- 6600 

6600- 7 200 
7200- 7800 
7800- 8400 
8400- 9000 

9000- 9600 
9600- IOOOO 

10 000--13 800 
13 800-

Skatt pä inkomst 
vid sl\iktcts nedre 
griins. kr. 

10.20 
39 

231 
450 
702 

978 
I 293 
I 635 
1998 

2409 
2 847 
3 300 
3 762 

4224 
4 701 
5 025 
8103 

Skatt pi1 inkomst 
vid skiktets nedre 
griins. kr. 

11.00 
75 

294 
546 

822 
I 134 
1476 
1839 

2 247 
2685 
3 138 
3600 

4062 
4539 
4863 
7941 

14 

Bi/aJ.:a 

Skatt p:'l inkomst 
utöver skiktets 
nedre griins 

-,-32,0 <;(, 

+32,07' 
+36,5':-C· 
+ 42.0 1.:-;

+46.0% 

+52,5 r;;, 
+57.0% 
+60,5<:-; 
+68.5% 

+73.0% 
+75.5% 
+77,0% 
+77,0% 

+ 79,5 r;;-. 
+81.0% 
+81.0% 
+86,0~0r. 

Skatt pi'i inkomst 
utöver skiktets 
nedre griins 

+32.0% 
+36,5':-(, 
+42,0'7o 
+46,0% 

+52.00/. 
+57,0% 
+611,5% 
+68.0%-

+73,0% 
+75.5%-
+77,0% 
+ 77,or;;. 

+ 79.5 l/t 
+81,0'7<-
+81,0,,4· 
+86.0% 
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Tabell F kolumn 4 
10gift sjiiman med barnl 

Beskattningst>ar 
mitnadsinkomst, 
kr. 

2 370- 2 400 
2400- 3000 
3000- 3600 
3 600-· 4 200 

4200- 4800 
4800- 5400 
5 400 6000 
6000- 6600 

6600- 7200 
7 200- 7 800 
7800- 8400 
8 400- 9000 

9000- 9600 
9600- IO 000 

10000-14000 
14000-

Tabell F kolumn U 
(Utländsk sjöman) 

Fiire.1/age11 lydl'i.1c 

Skall plt inkomst 
vid ,kiktch nedre 
griin,. kr. 

12.40 

229 
472 

742 
I 042 
I 378 
1 735 

2 128 
2 563 
3010 
. H72 

3934 
4402 
4 726 
7966 

----------------------------· 
l:leskattningsbar 
månadsinkomst, 
kr. 

1790- 2400 
2400 3000 
3000- 3600 
3600- 4200 

4200- 4800 
4800- 5400 
5400- 6000 
6000- 6600 

6600- 7200 
7200- 7800 
noo- 8400 
8400- 9000 

9000- 96()() 
9600-10000 

10()()0-13 800 
13800-

Skall rit inkomst 
vid skiktets nedre 
griins, kr. 

10.05 
68 

263 
491 

740 
I 019 
I 328 
1655 

2 021 
2417 
2 822 
3239 

3656 
4085 
4 375 
7149 

Skatt ra inkomst 
utiiver skiktets 
nedre griins 

-;. 32.0':;-. 
+34.'':;. 
+40,5'.i
+-15.0''i 

+50,0':;. 
-r56.or;;. 
+59,5'.:; 
+65.5 r:;. 

+7'2.5 1
.:; 

+ 7-1.5 1:;.. 

+ 77 ,or:; 
+ 77.or:; . 

+ 78.0 r;.;. 
+81.0'.:; 
+81.0':·; 
+86.0'ii-. 

Skatt på inkomst 
utöver skiktets 
nedre gräns 

+ 9.5 '/i 
+:rur:.; 
+38.0'/;. 
+41.5 ':'i 

+46,5',;f
+51.5':-t 
+ 54,5 ~:;. 
+61.0 '!i 

+66,0'.,'( 
+67.5'>;. 
+69.5r:;
+69,5 r,;-

+ 71.5 ';( 
+72,5';;,. 
+73,0r;.;. 
+77,5'.!f 

15 
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Viirt'sl<1g<'11 lvdelsc 

Niirfarl 
Tabell N kolumn I 
(()gift sjöman utan barn) 

Beskar t ni ngsbar Skall p{t inkomsl Skall på inkomsl 
månadsinkom.;t. vid skiktets nedre utöver skiktets 
kr. griins. kr. nedre griins 

810- 1200 12.00 +30.0~T 
1200- 1800 129 + 31.5 '!(· 
I 800- 2400 318 + 32.5 ':·(, 
2400- 3000 513 -' 38.5 t;(, 
3000- 3oOO 744 +43.or:;. 

3h0\)· 4200 1002 +47.5':+ 
4200- 4800 1 287 ..I. 54,0 ~:-~ 
4801)- 5400 1611 +58,01/i 
5 4(10 - 600(1 1959 +62.5 '1 
6000- 6600 2 .134 +70,0'!i· 

6600- 7 200 2 754 +73,0% 
7200- 78110 3 192 +77,0<;;( 
7800-· 8400 3654 +77,0<;(. 
8400- 9000 4 116 +77,0% 

9000- 9600 4578 +80,5% 
9600-10000 5061 +81,0% 

10000-13 600 5 385 +81,0% 
13600- 8301 +86,0% 

Tabell N kolumn 2-3 
(Gift sjöman) 

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst 
manadsinkomst. vid skiktets nedre utöver skiktets 
kr. gräns. kr. nedre gräns 

I 330- 1800 11,60 +32.0% 
1800- 2400 162 + 32,5 ~~}, 
2400- 3000 357 + 38.o<;;. 
3 000- 3600 585 +43,0% 
3600- 4200 843 +48,0~·(, 

4200- 4800 I 131 +53,5% 
4800- 5400 1452 + 58,07' 
5 400 - 6000 1800 +62,0% 
6000- 6600 2 172 +70.0r;( 

6600- 7200 2592 + 73.0i;',( 
7200- 7800 3 030 + 76,5 ~:~ 
7800- 8400 3489 +77,0'.>(. 
8400- 9000 3 951 +77,0% 

9000- 9600 4413 +81.0<;.;,. 
9000-10000 4899 +81,0% 

10 000- 13 600 5 223 -t-81,0</( 
13600- 8 139 +86,0% 
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Fiireslagc11 lydelse 

Tabell N kolumn 4 
({)gift sjöman med barn l 

Beskattningsbar Skatt pil inkomst Skatt pil inkomst 
m:madsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets 
kr. gr~ins, kr. nedre gräns 

1490- 1800 10,35 +31.5% 
1800- 2400 I08 +32,0'7( 
2400- 3000 300 +36,5':;. 

3000- 3600 519 +42.or;;. 
3 600-- 4 200 771 +46.()'/{ 

4200- 4800 I 047 +52.or.;. 

4800- 5400 1359 +57,0'/i· 
5400- 6000 1701 +60.5<.>;. 

6000- h600 2064 +68.0<;;. 

6600- 7200 2472 +73,0'.>(. 
7200- 7800 2 910 +75,5<;; 

7800- 8400 3 363 +77,0~+ 

8400- 9000 3 825 +77,0';·(. 

9000- 9600 4287 +79.5% 
9000- IOOOO 4 764 +81,0'ib 

10000-13800 5088 +81,0C,C 
13 l'.100- 8166 +86,0%· 

Tabell N kolumn V 
(lJtliindsk sjöman) 

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skall på inkomst 
månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets 
kr. gräns. kr. nedre gräns 

830- 1200 10,70 +19,0% 
1200- I l'.100 81 +19.5% 
1800- 2400 198 +20,5% 
2400·- 3000 321 + 34,5 '« 
3000- 3 ()\)(l 528 + 38.5 <;-;, 

3600- 4200 759 +43,0 ~,,.. 
4200- 4l'.IOO I 017 +48,5':+ 
4800- 5 400 I 308 +52.0');. 
5400- 6000 1620 +56,01/'r 
6000- 6600 1956 +63,00(. 

6600- 7200 2.H4 +65,5 C,f 
7200- 7800 2727 +69,0'~;. 

7800- 8400 3 141 +69,0<>;-. 
8400- 9000 3 555 +69,5% 

9000- 9600 3972 +72,5% 
9600-10000 4407 +73,0r:;;;. 

10000-13 600 4699 +73,0'J·( 
13600- 7 327 +ny;-;, 
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l.knna lag triider i kraft den I januari 1979. Äldre lydelse giiller bctriiffan
dc sjömansskatt som har erlagts eller hade ;,kolat erliigga-, fore ikrafttrii
dandet. 

De nya tabellerna tilfampas fr(1n och med ikrafttriidandet vid redares 
avriikning med sjiirnan av belopp som utgi_ir heskattningshar inkomst. 
Äldre lydelse av tahellenw giiller drn.:k fortfarande i frtiga om sjöman;,-, katt 
st1rn har avriiknats eller hade bort avriiknas fr~111 hesk;1ttningshar inkomst 
före ikrafttriidandet av denna lag. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) 

Hlirigcnom före~krivs att 4() ~ 2 mom. och 48 ~ 3 mom. kommunalskallc
lagen ( 192~: 370) skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•ara11de lydclst' Fi>reslagen lydel.1c 

46* 

2 1110111. 1 I hemortskommunen iiger sk;1ttskyldig. som varit hiir i riket 
bosatt under hela beskattningsf1ret. diir:jiimte njuta avdrag: 

I) för periodiskt understöd eller diirmed jiimförlig periodisk utbetalning. 
som icke fär avdragas fr~111 inkomsten av särskild förvärvskiilla. i den 
utsträckning som framgtir av punkt .'i av anvisningarna; 

2) för pM'örda egenavgifter i den omfattning som anges i anvisningarna 
till 41 b *: 

31 för premier och andra avgifter. som skattskyldig erlagt för försäkring
ar av följande slag. vilka iigas av honom själv eller, i förekommande fall. 
hans make eller hans omyndiga barn. nämligen kapitalförsäkring. till den 
del avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av anvisningarna till 22 * 
eller punkt 9 av anvisningarna till 29 ~.arbetslöshetsförsäkring samt sridan 
sjuk- eller olycksfallsforsiikring. diirunder inbegripen avgift till sjukkassa 
för begravningshjiilp, som ej avses i 33 § och som ej utgör sjukförsäkring 
enligt 2-4 kap. lagen om allmän försäkring: 

4) för helopp som den skallskyldige i;:nligt vid självdeklarationen fogat 
intyg eller annat skriftligt bevis under beskattningsMet utgivit för eller 
tillgodoriiknats som underhåll av icke hemmavarande harn intill dess har
net fyllt 18 är eller intill dess det fyllt 21 i'tr om det genomgår grundskola. 
gymnasieskola eller diirmed jämförlig grunduthildning, dock högst med 
3 000 kronor för va1je barn; 

6) för under beskattningsäret av den skattskyldige erlagd avgift avseen
de annan pensionsförsäkring iin tj~instepensionsförsäkring, som äges av 
arbetsgivare. om forslikringen äges av den skattskyldige. 

Har skallskyldig under heskattningsåret varit skyldig erliigga sjömans
skatl, skall avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsförsäkring 

' 1.ydelse enligt prop. 1978/79: 50. 
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;\'11rnm11cli' /n/d.1e fi"ireslagen lyclcl.l"t' 

och underh{1llsbiJrag. som i första stycket 4) och fil h;ir ovan s;igs. ;'it njutas 
allenast i Jen män hhnsyn vid beriikningen av sjömansskatt icke tagits till 
undcr:--tiklet. avgiften eller underhi\llsbidraget. 

l.hrest skattskyldig enJast unJer en Jel av beskattningsåret varit hiir i 
riket bnsatt. skall avdrag, som nu sagts. {1tnjutas allenast i Jen m{m Jet 
beliiper r1 n;imnda tiJ. 

Avdrag för premier och andra avgifter. som avses i första stycket 3) h;ir 
ovan. mf1 ej för skattskylJig ätnjutas till högre belopp än 250 kronor; dock 
att. om skattskyldig under beskattr.: ,gsåret varit gift och levt tillsammans 
med andra maken. ifr{1gavarandc avdrag för dem båda gemensamt mf1 
åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag. som nu sagts, med hiigst 500 
krl;nor m~i vidare t1tnjutas om skattskyldig unJcr beskattningsåret varit 
ogift (varmed jiimstiilles änka. iinkling eller fränskilJ) och haft hemmava
rande barn under 18 är. 

Avdrag för avgift som avses i 
första stycket 6) far ej överstiga Jen 
skattskyldiges A-inkomst för an
tingen beskattningsäret eller {1ret 
niirmast dessförinnan och ber;iknas 
med hänsyn till storleken av sädan 
inkomst. I frf1ga om sådan A-in
komst som hiinför sig till jordbruks
fastighet eller rörelse eller som hän
för sig till anstiillning. om den skatt
skyldige helt saknar pensionsrätt i 
anstillning och icke är anställd i ak
tiebolag eller ekonomisk förening 
vari han har sådant hestiimmande 
inflytande som avses i punkt 2 e 
femte stycket av anvisningarna till 
29 ~. för avdraget uppgä till sam
manlagt högst 35 procent av in
komsten till den del den icke över
stiger tjugo gängcr det basbelopp 
som enligt lagen ( 1962: 381) om all
miin försiikring bestiimts for januari 
mtmad äret niirmast före taxe
ringsilret samt högst 25 procent av 
den del av inkomsten som över
stiger tjugo men ic.:ke trettio gånger 
nlimnda basbelopp. I fräga om öv
rig A-inkomst för avdraget uppgä 
till högst 10 procent av inkomsten 
till den del den tillsammans med A
inkomst enligt föregående mening 
icke överstiger tjugo gånger 
niimnda basbelopp. I stället för vad 
som angivits i andra och tredje me
ningarna av detta stycke fär avdra
get beräknas till högst ett belopp 
motsvarnnde angivet basbelopp 

Avdrag för avgift som avses i 
första stycket 6) rnr ej överstiga den 
skattskyldiges A-inkomst for an
tingen beskattningsf1ret eller flret 
niirmast dessförinnan och beriiknas 
med hiinsyn till storleken av sädan 
inkomst. I fd1ga om si1dan A-in
komst som hiinför sig till jordbruks
fastighct dlcr rörelse eller som hän
för sig till anstiillning. om den skatt
skyldige helt saknar pensionsriitt i 
anstillning och icke iir anst;illd i ak
tiebolag eller ekonomisk förening 
vari han har s{1dant bestiimmande 
inflytande som avses i punkt 2 e 
femte stycket av anvisningarna till 
29 ~. för avdraget uppgä till sam
manlagt högst 35 procent av in
komsten till den del den icke över
stiger tjugo gängcr det basbelopp 
som enligt lagen (I %2: 381) om all
miin försiikring bestiimts rör januari 
månad året nF1rmast före taxerings
året samt hi)gst 25 procent av den 
del av inkomsten som överstiger 
tjugo men icke trettio gånger 
nämnda basbelopp. I frftga om öv
rig A-inkomst för avdraget uppgf1 
till högst 10 procent av inkomsten 
till den del den tillsammans med A
inkomst enligt foreg.t1endc mening 
icke överstiger tjugo gäng.er 
niimnda basbelopp. I stlillet för vad 
som angivits i andra och tredje me
ningarna av detta stycke för avdra
get beriiknas till högst ett belopp 
motsvarande angivet basbelopp 
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jiimte .10 proi.:enl a\' inkomst som 
hiinfiir si).! till jordhrnksf;1stighct el
ler riirclsc intill en -,;1mmanbgd A-
inkt>mst motsvarande tre gi1nger 
samma hashelopp. Avdraget hcriik
nas i sin helhet <111tingcn pii i11k1>mst 
som skall upptagas till beskattning 
under heskat1 ning<1ret eller p:1 in
komst aret niirmast dessfiirinnan. 
Med !\-inkom't av-;es inkomst som 
enligt 9 ~-' rnom. andra stycket la-
gen ( 1947: 57<il lllll ..,latlig inkomst
skatt :ir att anse som :\-inkomst. 

2(1 

hirn/11,t.:1·11 /y,/l'f.11· 

jiimk 30 rroccnt av inkomst som 
h:inftir .,ig till _iordhrnksfastighet el
ler ri.irelse intill en s;1111111;1nlagd .'\
inkomst motsvarande tre g;·inger 
s;11nma hashelopr. :\ vdraget ber;·,k
na' i sin hdhct antingen pti ink11mst 
som skall upptagas till beskattning 
under heskattnings;·iret eller pf1 in
komst :1re\ niirmast dessförinnan. 
rvkd !\-inkomst avses inkomst som 
enligt 9 ~ 3 mom. andra stycket la
gen ( 1947: 576) om statlig inkomst
skatt iir att anse s1>m A-ini..omst. 
Till A-i11/..11111s1 rii/..11u.1 iil'l'll in/..11111.11 
11111hord !'11/igt lugl'll I 1958: 295 J 11111 
sjii1111111.1.1Å.utt su1111 t'llligt I~ 2 
1110111. 11ii11111du lag .1ku11e1>liktig 
dagpt'1111i11g. 

Om siirskilda skal föreligga. for riksskatlcverket efter ansökan besluta 
att avdrag flir avgift för pcnsionsförsiikring fftr ~ttnjutas med hiigre belopp 
iin s1l111 fiiljer av hestiimrnclserna i fiireg{1ende stycke. Diirvid skall dock 
följande giilla. Fiir skattskyldig. som redovisar inkomst som iir all anse 
spm /\-inkomst endast av tjiinst men som i huvudsak saknar pensionsriitt i 
anstiillning. för medges avdrag högst med belopp. beriiknat som för in
komst av jordbruksfastighet eller riirelse rt1 det siitt som föreskrivits i 
foreg:'1ende stycke. S;-1dant ;1vdrag far dock icke heriiknas fiir inkomst som 
hiirriir fr;·i11 aktiebola!! eller ekonomisk fiirening vari den ~katt skyldige har 
s:1dant bestiimmande inllytandc som avses i punkt 2 e femte stycket av 
anvisning;1rna till ::'.9:\. H:ir skattskyldig. som drivit jordbruk. skogsbruk 
eller riirelsc. upphiirt med driften i fiirviirvskiillan tKh har han under 
verksamhctstiden ej skaff;it sig ett betryggande pensionsskydd. för avdrag 
bcriiknas iiven p;i si'idan ink111nst som enligt 9 *-' mom. andra stycket lal,!Cn 
( 1947: 57<>> om statlig inkomstskatt iir att anse som B-inkomst. A vdragt~t far 
i detta foll her:iknas med beaktande av det antal ~1r varunder den skattskyl
dige drivit jordbruket. sk1>gsbruket eller ri.irelsen. doi.:k högst för tio i'tr. 
Hiinsyn skall \'id bnhimningen av avdragets storlek tagas till den skatl
skyldil,!es iivriga pensionsskydd tll:h andra möjligheter till avdrnl,! för avgift 
som avses i fiirsta styci..et <il. Avdraget for dock ej i.ivcrstiga ett belopp som 
for varje ar som driften p;·ig{1tt motsvarar tio gängcr det basbelopp som 
enligt lagen om allmiin fiirsiikrinl,! best;imls for januari m:inad det är var
under driften i fiirviirvskiillan urphiirt och ej heller summan av de belopp 
som under beskattningS:irct redovisats som nettointiikt av förviirvskiillan 
och s:'idan inkomst ;1v tillfollig fiirviirvsvcrksamhet som :ir att hiinfiira till 
vinst med anledning av iiverbtelse av fiirviirvsk:"1llan. Mot beslut av riks
sk;ittcverket i fraga som avses i detta stycke H'1r talan ej föras. 

Har ..,kattskyldig erlagt avgift som avses i forsla stycket 6) men har 
avdra!! fiir av)!it"ten helt clkr delvis icke kunnat i11njutas enligt bcstiimmcl
serna i femte styi.:ket. medgives avdrag for ej utnyttjat beil1pp vid taxering 
for del pflfi.iljandc beskattningsitrcl. s:·idanl ~tvdrag fär dock icke fttnjutas 
med belopp som tillsammans med erlagd avgift sistniimnda ;ir överstiger 
vad som angives i femte stycket. 
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N111'tll"wulc lydl'l.r1' Fiire.1/t1gl'11 /_rdc/.rl' 

Oav:-.err fiireskrif!erna i de föregtiendc styckena fru· avdrag för avgift som 
avses i första stycket fil ej i'\tnjutas till hi.igre belopp än skillnaden mellan 
sammanlagda beloppet av inklimstcr fri\n fiirviirvskiillor. som iiro skatlt:
pliktiga i hemortskommunen. och i.ivriga avdrag enligt denna paragraf. 
Kan avdrag fiir avgift som avses i första stycket 6J icke utnyttjas i hemorcs
kommunen. mtl avdrag för återstoden av vad s:'tlunda heriiknats ätnjutas i 
annan kommun med belopp intill den diir redovisade inkomsten. i före
kommande !'all efter andra avdrag enligt denna paragraf som ätnjutes vid 
taxeringen i kommunen. Vad som sålunda ej kunnat avdragas far den 
skattskyldige tillgodoföra sig genom avdrag senast vid taxering för sjiitte 
beskattningsåret efter det fa då avgiften erlades. Ej heller i sistniimnda fall 
Utr avdraget överstiga vad som i\terstttr sedan övriga avdrag enligt denna 
paragraf ätnjutits. 

48 * 
_1 mo m.~ Skattskyldig fysisk 

person. som varit hiir i riket bosatt 
endast under en del av beskatt
ningsaret. iiger i hemortskom
mtmen åtnjuta kommunalt grundav
drag som för vaije kalendermi\nad 
eller del diirav. varunder han varit 
hiir i riket bösatt. utgör en tolftedel 
av 4 500 kronor. Det avdragsbe
lopp, som salunda erhalles. avrun
das uppi\t till helt tiotal kronor. 

3 mo m. Skattskyldig fysisk per
son. som varit hiir i riket bosatt en
dast under en del av beskattnings
aret, äger i hemortskommunen ftt
njuta kommunalt grundavdrag som 
for va1je kalendermånad eller del 
därav, varunder han varit hiir i riket 
bosatt, utgör en tolftedel av 4 500 
kronor. Hiin·id giiller he.\'/iimmel
sema i 2 mom. andra stycket. Det 
avdragsbelopp. som sfllunda er
htilles, avrundas upptlt till helt tiotal 
kronor. 

Denna lag triiucr i kraft den I januari 1979 och tilliimpas första gfö1gen 
vid 1980 örs taxering. 

' Senaste lydelse 1974: 769. 
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3 Fiirslag till 

Lag om ändring i uppbiirdslagen <1953: 2721 

H;irigenom fiireskrivs att 2 * 5 mom. urrbiirdslagen ( 1953: 272~ skall ha 
neuan angivna lydelse. 

,'\'111·1//"llllcll' lyddl'l" Fiireslagc11 lyde/.1·1· 

2 s 
5 11w111." Skattskyldig fysisk rerson. som varit bosatt eller stadigvarande 

vista(S h;ir i riket under niigon del av beskattningsäret t1tnjuter s;irskild 
skattereduktion med det belorr varmed ll.4 basenheter. enligt lagen 
( 1977: 1071 lom basenhet enligt 10 * 1 mom. lagen ( 1947: 5761 om statlig 
inkomstskatt. iiverst i ger I t.00 krnmir. 

I f1«lga om s;!rskild skattcreduk
t ion ;iga bcsliimmelserna i 4 rnom. 
remte och sj;itte styckena motsva
rande tifömrning. 

I fr~1ga om s;!rskild skattereduk
tion iiga bcst;irnmelserna i 4 mom. 
.liiirde. femte och sjiitte styckena 
motsvaranue tifömpning. 

Denna lag tr;ider i kraft den I januari 1979 och tilhimpas första giingen i 
fraga om prelimin;ir ·skatt för ilr 1979 samt slutlig och tillkommande skatt 
p;i grund av 1980 ars taxering. 

1 Lagen omtryckt 197:!: 75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 
" Lydelse enligt prop. 1978/79: 50. 



Prop. 1978/79: 56 

4 Förslag till 

,, 
--' 

Lag om ändring i taxeringslagen I 1956: 623) 

Hiirigenom föreskriv~ att 127 * taxering~bgen (I 95fi: (i23 ~ skall ha nedan 
angivna lyJebe. 

N11rara11cle lyclclse 

127 f 

Regeringen iigcr meddela de före
skrifter med a1·see11cle ,/ taxerings
förfarandet, som finnas erforderliga 
för tilliimpning av iivcrenskom
melsc med främmande stat till före
kommande av eller lindring i duh
bclbeskattning. 

Tiimn/ct!<'r hestii111111d.1c i a1·11il 
.f("ir 11111h-if..w11fr <Il" clla lindring i 
tl11hhclhesf..i1ttni11g, so111 Si·aige 
har 1riifl;a 111cd a11n1111 s/<1/, all ii11d
ri11g .1f..al/ 1·idtaga.1 iji-1/ga 0111 111.rc
ri11gllr .10111 riir Slllllig cller li<.111111111-
nlll sf..lltl eller i.fi·ilgll 11111 w11u111 lit
giirt! 1·arig1'no111 s1/ilan sf..a// har f!ii
Firr.1. iiger rcgcringl'11 ellff ilen 
myllllighl'I regeringen .fi"1rort!nar 
ridt11gt1 siidan iint!ring. 

Regeringen ~igcr meddela de före
skrifter i _ti-ilga 0111 taxeringstlirfa
randet. SlJlll finnas erforderliga fiir 
tilliimpning av övercnskommd.~e 

med friimmande stat till förekom
mande av eller lindring i dubhelbe
skattning. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1979. 

1 Lagen omtryckt 1971: 399. Senaste ly<lelsc av lagens ruhrik 1974: 773. 
2 Senaste lydelse 1974: 773. 
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BU DCiETDEPA RTEM ENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

24 

vid regeringssammantr~ide 

1978-11-02 

Niinarandc: statsministern Llllsten, l1rdfiirande, och statsr;'1den Sven Ro

manus, Mundeho. Wikström. rriggebo. Wirtcn. Huss. Rodhe. Wahlherg. 

Hansson. Enlund. Lindahl. Winther. De Geer. Blix. Cars, Gabriel Ro

manus. Tham. Homkstam 

Fiiredragandc: statsri1dct Mundcho 

Proposition om ändring i sj(imansbeskattningen, m. m. 

I Inledning 

Genom lai;stiftning är 1977 infördes ett innationsskydd for den statliga 

inkomstskatteskalan (prop. 1977/78: 49. SkU 1977/7'tl.: 14. rskr 1977/78: 48, 

SFS 1977: 1070 och lll71 ). ln!lationsskyddet. som g;i!ler fr. o. m. 1979 ttrs 

taxering. erhWs genom att skatteskalan grundas pii en s. k. basenhet. 

Basenheten för taxeringstiret 1979 utgiir ett helopp av 5 000 kr. Denna 

hascnhct skall tll"ligen omriiknas med hiinsyn till konsumentprisindex. ren

sat frt1n effekten av :indringar i mervärdeskatteuttaget. För taxering.såret 

1980 har hasenheten numera best;imts till 5 400 kr. (SFS 1978: 687). 

I den nyssniimnda propositionen uttalade jag (s. 39--40) att iiven den 

siirskilda skatten fi.ir omhordanst:illda, sjömansskatten. borde omfattas av 

intlationsskyddet. Jag niimnde ocksf1 att den rent tekniska utformningen 

hiirav kriivde ytterligare iiverviiganden och att fr{1gan skulle tas upp sena

re. Jag avser nu att föresl~1 ett intlationsskydd for sjömansskatten. 

Sji.imansskatten iir bestiimd hl. a. genom sin anknytning till den statliga 

inkomstskatten. De förslag till ~indringar i frf1ga om den statliga inkomst

skatten för 1979 ars inkomster som jag tidigare har lagt fram förutsiittcr att 

iiven sjiirnansskatten justeras p{1 motsvarande s~itt. Vidare bör en anpass

ning till nu aktuella belopp ske i fr[1ga om de inslag i sjömansheskattningen 

som avser värdet av fri kost. det s. k. omkostnadsavdrag.et samt den 

mänatlig.a särskilda skattereduktionen for ~jömän. Detsamma g~iller hetriif

fande den kommunala utdebitering som r~iknas in i sjömansskatten. F. n. 

grundas sjömansskatten i dessa delar pti belopp som har hestiimts med 

hänsyn till förh[tllandena iir 1975 eller 1976. 
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Riksskatkverket. RSY. har i skrivelse den 12 arril 197X till hudgctderar

tcmentet föreslagit iindring:1r i sji.imanshesbttningen av mera teknisk na

tur. Till grund för skrivelsen ligger iindringsfiirslag som utarhetah i11LHTl 

sjömansskallekontoret. Sjiimansskatteniirnnden har yt1r:11 sig iiver försla

get. Fi.irslaget innehiir bl. a. att miijligheterna till .iiimkning av skatt vid 

korttidstjiinstgöring utvidgas och att jiimkningsmöjlighet infiirs för rerso

nal med koncentrerad deltidstjiinslgöring. Jag avser nu all la urr iiven 

dessa fr:)gor. 

Jag vill ocks:'I behandla en fr:1ga som inte har samband med sjömanshe

skattningen. Den giiller regler i anslutning till duhhdheskallningsavtal. 

Sverige har ingtill avtal med m~1ng;i .stater fiir ;1tl undvika dubbclheskatt

ning. I avtalen finns regler. som ger person riitt att göra framstiillning till 

ht:hi.irig myndighet i hans hemvi-,htat om :itgiin.l har vidtagits som medför 

beskattning i strid mot avr:tler. Om fr:1ms1iillningen anses grundad skall 

frägan om miijligt lösas. Oftast sker detta sedan överenskommt:lse har 

träffats med den behöriga myndigheten i den andra staten. Niir nytt avtal 

har ing{1tts fliresliis i proposition att riksdagen skall godkiinna det. I dessa 

rropositioner har regeringen hittills begiirt riksdagens bemyndigande att i 

den mim det föranleds av avtalet. meddela föreskrifter om iindring i taxe

ringar och i frf1ga om andra [1tgiirder varigenom skatt har påförts. Jag avser 

nu att föreslti att regeringen eller den myndighet regeringen förordnar fär 

bemyndigande i lag att vidta iindringar av nu angivet slag. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 lnflationsskydd för sjiimansskattcn 

Det inflationsskydJ för den statliga inkomstskalteskalan som infördes 

genom lagstiftning :'tr 1977 !pror. 1977/7X: 49, SkLJ 1977/78: 14, rskr 1977/ 

7X: 48. SFS 1977: 1070 och 1071 l, har i korthet följande utformning. Den 

beskattningsbara inkomsten i skalteskalans olika inkomstskikt uttrycks 

inte i krontal utan i hasenht:ter. Dessa utgör ett belopp av 5 000 kr. 

multiplicerat med ett jiimförelsetal. fämförelsetalet anger förhällandet mel

lan det allmiinna prisliiget i augusti manad andra äret fiire taxeringsåret och 

augusti mtmad 1977. De nya reglerna tilliimpas fi.irsta gtmgen vid 1979 :'trs 

taxering och basenheten utgör d~1 5 000 kr. Basenheten har för I 9XU ~trs 

taxering hestiimts till 5 400 kr. (SFS 1978: 6X7). 

I propositionen med förslag till intlationsskydd utt:ilade jag att iiven 

sji)mansskatten borde omfattas av inflationsskyddet men att den tekniska 

utformningen hiirav kriivde ytterligare i)verväganden. 

Sjiimansskattcn är annorlunda utformad iin den vanliga inkl>rnstskat1en. 

Den tir en definitiv bilskatt. som tas ut av ombordanställda. Skatten är 

bestiimd med anknytning till den .statliga inkomstskatten. Niir den statliga 

inkomstskatten iindras brukar m:ksr1 sjömansskatten anpassas hiirtill. Se-
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nast skedde detta fir 1977 (prop. 1977/7X:49, SkU 1977/78: 14. rskr 1977/ 

78: 48, SFS 1977: 1072J. Sji.imansskattcn bestiims ockst1 med hiinsyn till 

kommunernas utdebitering och iir r. n. baserad p[i en kommunal utdebite

ring av 25: 50 kr. per skattekrona. Dt:t finns ocks[i andra komponenter niir 

man bestiimmer sjiimansskatten. 1-liinsyn tas till viirdet av fri kost och 

vidare medges ett schahkmmiissigt beriiknat om kost nadsavdrag. Dess

utom beaktas de speciella kostnaderna och förh<'illamlena i övrigt vid 

anstiillning till sjöss genom ett siirskill avdrag p[1 den utriiknade skatten. 

Fi.ir utomnordiska sjiimiin medges en ytterligare minskning av skatten. 

Pt1 grundval av nu redovisade fiirhf1llanden faststiills siirskilda tabeller 

för sjömansskatten. Dessa tabeller iir fogade till lagen ( 1958: 295) l'm 

sjömansskatt, SjL, (jfr H I mom. och 8* SjL). Olika tabeller giiller vid 

anstiillning ombord på fartyg som huvudsakligen anviinds i f]iirrfart och vid 

anställning ombord pii annat fartyg. Tabellerna visar i särskilda kolumner 

siffermässigt grunden for skatt som avser gift sjöman. ogift sjöman utan 

barn. ogift sjöman med barn och utomnordisk (''utliindsk"l sji.iman. Dessa 

tabeller visar ocksii inkomstskikt, skatten vid skiktets början och det 

procentuella paslaget för inkomstbelopp inom skiktet. De egentliga sjö

mansskattetahellerna som hehövs för heriikning av sjömansskatten i de 

enskilda fallen fastställs av RSV ( 13 c * sjömansskattekungörelsen 

(1958: 301 ). SjK. jämförd med 9 a * SjU. 

Den omständigheten att den statliga inkomstskalleskalan numera iir 

intlationsskyddad ger inte automatiskt el\ mntsvarande skydd for sjö

mansskatten. Sjömansskattcns anknytning till den statliga inkomstskatten 

innehär f. n. bara att niir sjömansskatten faststiills sf1 sker Jetta med 

utgftngspunkt i den statliga inkomstskattens avviigning vid Jet tillfälle när 

riksdagen beslutar om iindrad sjömansskatt. För att inllationsskyddct av 

den statliga inkomstskatlcskalan skall ha nilgon effekt på sji.imansskatten 

krlivs di1rför med nuvarande bestiimmebcr att riksdagen varje höst niir 

basenheten har iindrats, heslutar om iindring av sjömansskatten på samma 

siilt som för göras niir den statliga inkomstskatten på annat sätt iindras. 

Enligt min mening bör ett inflationsskydd för sjömansskatten ges en 

sädan form att i stort sett samm.i effekter uppnäs som i fräga om den 

statliga inkomstskatten. Detta bör ske genom att sjömansskatten infla

tionsskyddas i samma mtm som den statliga inkomstskatten och att sMun

da ändringar i frt1ga om skiktgriinscr och den särskilda skattereduktionen 

enligt upphördslagen ( 1953: 272). UL. för slit igenom. Ett sådant system 

hiir enligt min mening utformas på följande siitt. 

I .iksom f. n. skall det ankomma pa riksdagen att bcsrnmma sjömans

skattcns storlek vid en viss tidpunkt. alltsä samma förhållande som riider i 

frt1ga om den statliga inkomstskatten. Sjömansbeskattningen bör alltså 

behålla sin nuvarande utformning men bör förses med ett automatiskt 

verkamk inflationsskydd såvitt avser den statliga inkomstskatt som ingår i 

sjömansskatten. Till de nu giillandc bestiimmelserna för bcriikning av 
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sjiimansskacc hiir diirfiir knytas en bestiirnrndse um <1tl niir regeringen 

El';tstiiller ny basenhet enligt lagen l 1977: 1071 l <>lll basenhet enligt IO ~ I 

nwm. lagen ( 1947: .'i7<1) om statlig ink<>mstskatt. skall de i 7 ~ I mom. och 

X~ Sjl. niimnd;1 tabellerna ju-,teras med hiinsyn till iindringen av basen

heten. lnllationsskydd.:t l"iir den si1rskilda skatter.:duktionen enligt 2 ~ 4 

och .'i mom. U I .. kommer atllnrnatiskt till uttryck genom att reduktionen 

beaktas niir -,jlim;rnsskattetabellerna hestiims pt1 siitt rramgiir av en i av

snitt 2.2 niirm;1re hd1andlad rromcmnria. Enligt ett <1dant sy.slem kommer 

ribdagen att h;i he.stiimt sjiimanssk;1lten.s storlek fiir framliden i fiirhtillan

dc till intlati<Hhskyddct av den st;lfliga inkornstskatfen tills beslut fattas om 

en iindrad avviigning. N:imnda justering biir giiras ;1v regeringen m:h inne

biir all regeringen genom en fiirnrdning faststiiller nya tabeller med hiinsyn 

tagen till iindringar i basenheten. RSV far sedan p:1 vanlig! \iitl fostsblla de 

nya sjiimansskaltetahellerna. Jag forcsbr alt en ny paragraf införs. 8 a ~. 

med denna innebörd. Fiirslaget medför iiven iindring i 9 a *· 

2.2 Sji)mansskattcns storlek 

Jag har i det fiiregi1ende föreslagit att ett intlationsskydd införs för 

sjömansskallen motsvarande det som giiller vid den statliga inkomstbe

skattningen. I det följande avser jag <lit redovisa mina överviigandcn och 

flirslag i friiga om s.iiimansskattcns storlek i olika inkomstliigen. 

Niir den statliga inkomstskallen iindras hrukar regelmiissigt ockst1 sjö

mansskatten anpassas till den nya skatteskalan. Sä skedde senast vid 1977 

!irs skatteomfaggning (prop. 1977/78: 49. SklJ 1977/78: 14. rskr 1977/78: 48. 

SFS 1977: 1072). I propositionen till 1978/79 firs riksmiite (prop. 1978/ 

79: 50 bilaga 2) har förslag framlagts om iindringar i den statliga inkomst

skatteskalan friimst för att diimpa marginalskatteeffekterna i de inkomst

skikt diir det stora flertalet hcltidsarbetande befinner sig. Den nya skalan 

avses bli tillämplig ptt 1979 ärs inkomster. Jag forcsliir en anpassning av 

sjömansskatten till de nya reglerna enligt niimnda proposition. 

Niir sjiimansskatten bcriiknas medges hl. a. etl s. k. omkostnadsavdrag 

med <'1rshelopp om 3 000 kr. i ljiirrfart rn.:h I .'iOO kr. i niirfart. Dcs~a belopp 

faststiilldes genom lagstiftning iir 1976 och tilliimpas sedan januari 1977. 

Pris ut vecklingen motiverar enligt min mening att dessa avdrag hi.~js. En 

viss reell förhiittring anst:r jag ocks<'1 piikallad. Relationen mellan omkost

nadsavdragen bör vara oföriindrad. Jag anser att dessa avdrag bör hcstiim

mas till 4 000 kr. i l]iirrfart och 2 000 kr. i niirfart. 

Vid bcriikningcn av sjörnansskatten beaktas iiven viirdct av fri kost. 

Dctla värde har enligt RSV:s anvisningar höjts vid landtaxcringen fr{m 400 

kr. per månad år I 976 och till 535 kr. per m"mad t1r 1978. Motsvarande 

forrnän för sjömiin tas sedan den I .i<muari 1977 upp till 400 kr. per m{mad. 

Jag föreslär att viirdet bcstiirns till .'i3.'i kr. 

Vid sji)mansskattens beriikning medges ett siirskilt avdrag frän den 
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framriiknadc skatten. Detta avdrag motiveras bl. a. av att ombordanstiillda 

har mim.lre möjligheter iin andra att utnyttja de fi.irmäner som samhället 

erbjuder. Avdraget. ~om har varit oföriindrat sedan 1976 :'irs ing<'ing. utgilr 

per mänad med 300 kr. i ljiirrfart m.:h 125 kr. i nlirfart. lika i alla inkomstlii

gen. Med hiin.-;yn till penningviirdeutvccklingen och till att en viss reell 

flirbiittring är motiverad ocksa ptl denna punkt förcslar jag att dessa skat

tereducerande avdrag hiijs till 400 kr. i fjlirrfart och 175 kr. i nii1i'art. 

Slutligen bör förändringarna i den kommunala utdebiteringen beaktas. 

Kommunalskatten ingär r. n. i sjiimansskattcn efter en utdebitering av 

25: 50 kr. per skattekrnna. vilket hestlimdes år 1976 och har giillt sedan den 

I januari 1977. Mcdclutdebitcringcn har för är 1978 stigit till ca 28: 25 kr. i 

de relativt typiska sjömansHinen, nämligen Stockholms. Malmöhus samt 

Göteborgs och Hohus mn. Den lir något högre för hela riket. Jag föreslnr 

mot denna bakgrund att sjömansskatten fr. o. m. tir 1979 her~iknas på 

grundval av en kommunal utdebitering om 28 kr. 

Inom budgetdepartementet har gjorts en promc moria som anger grun

derna för sjilmansskatten enligt mina förslag. Denna promemoria hör fogas 

till regeringsprotokollet i detta iirendc som hilaga 1. Relationen mellan den 

nuvarande och den föreslagna sji.imansskatten framgti.r av en tabell. som 

torde fä fogas till regeringsprotokollet som bilaga 2. 

2.3 Övriga iindringar 3\' sji)mansskatten 

Som jag tidigare har niimnt har RSV föreslagit en del ändringar i sjö

mansskatten av mer teknisk natur. De förslag som verket har lagt fram 

hygger pft en framstlillning frän sjiimansskattekontoret. Sjiimansskatte

nämnden har i yttrande över framsrnllningen förklarat sig kunna hiträda 

densamma utom savitt avser heskattningen av engängshclopp. l denna del 

innebiir förslaget att bcstlimmelscrna revideras så att en mera rättvis och 

likformig heskattning av sjömännen ernås. Detta föreslås ske genom att 

man liksom vid landbcskattning marginalbeskattar engängsheloppen. F. n. 

beskattas cngängsbelnpp i princip enligt den genomsnittliga skattesats som 

gäller för den omhordanstiilldes m:lnadsinkomsl den miinad engil.ngshclop

pet avräknas. Sjömansskattenämndcn som har motsatt sig förslaget menar 

att frti.gan inte skall avgöras i detta sammanhang utan vid en mera allmän 

översyn av sjöm~innens beskattning. 

Fiir egen del anser jag att dt:n nuvarande hehandlingen av engångsbe

lopp kan kritiseras frän skilda utgi\ngspunkter. Bestiimmelserna är inte 

lätta att tifömpa i praktiken och vidare har det visat sig att reglerna kan 

missbrukas i vissa fall. Emellertid bör dessa fragor övervägas ytterligare 

och tas upp till behandling i ett senare sammanhang. Detsamma giiller ett 

förslag om att bestiimmelserna i SjL iiven skall tillämpas i fri\ga om sjöman 

som är anstiilld av arbetsgivare som har förhyrt eller arrenderat fartyget av 

redaren. Jag iir diirför f. n. inte beredd att ta upp denna del av RSY :s 

förslag. 
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2.3.I Jci111/.;11i11g 111· .1jiima11sskatt 

F. n. giiller i korthet följande i fri\ga om mi.ijligheterna att fa jiimkning 

( 12 * 3 mom. SjU. Sjöman som är hosatt i Norden kan fä skatten nedsatt 

genom jfönkning om den tid under heskattningstll'et dt1 han har haft in

komst omhord, i förekommande fall tillsammans med den tid under samma 

ar dt\ han haft inkomst i land av eget arbete, uppgt1r till högst sex m!mader. 

Vidare krävs att han under mer iin tn: mänader av året bedrivit studier, 

fullgjort militiirtjiinst eller varit sjuk utan att fa sjukliin och att under ~1ret 

erlagd sjömansskatt och beräknad slutlig skatt p;'i inkomst i land samman

lagt viisentligt överstiger den slutliga skatt som han kan beriiknas hli påförd 

om iiven inkomsten ombord har utgjort intiikt av tjiinst enligt kommunal

skattclagen ( 1928: 370), KL. 

Sjömansskattekontoret har föreslagit att möjligheterna till s. k. korttids

jiimkning utökas och att jiimkningsmöjlighet införs för personal med kon

centrerad dcltidstjiinstgiiring. 

Som kontoret har pf1pckat iir nuvarande regler om korttidsjiimkning inte 

anpassade till dagens arhetsmarknadssituation. Det kan finnas godtaghara 

skäl till att sjöman har korttids- eller deltidstjiinslgi.iring. Del kan si\lunda 

vara hälsoskäl utan att frf1ga är om sjukdom som grundar sjukskrivning, 

problem med barnpassning osv. Det kan ocksä vara fall där arbetsmöjlig

heterna iir hegriinsade till en kortare tid (högsiisong) och diir existens

minimireglerna inte iir tillämpliga. 

Villkoret fi.ir jiimkning att sji.)mannen mer iin tre manader av beskatt

nings<lret m{1ste ha studerat. fullgjort militiirtjiinstgöring eller varit sjuk 

utan att upphiira sjuklön medför en hegriinsning av jiimkningsmöjlighe

terna, som numera far anses oliimplig. Det iir emellertiu svtirt att finna en 

liimplig lösning för att modifiera villkoret. Det torde över huvud taget 

knappast gå att niirmare ange vilka skäl för korttidsanstiillning som av 

hillighetsskiil hör tillMas grunda riitt till jämkning. Den hiista lösningen iir 

enligt min mening att slopa villkoret. Antalet jiimkningsiirenden kommer 

med denna lösning att öka något men i.ikningen torde inte hli alltför stor. 

Jag föreslnr alltså att nämnda villkor slopas. 

Den föreslagna iindringen löser beskattningsprohlemet för deltidstjänst

giirande för de fall diir totala anstiillningstiden uppgi'ir till högst sex mi\na

der. För att lösa problemet för livriga fall mäste antingen sexmftnaders

griinsen höjas eller siirskild jiimkningsrcgel införas. Sexmänadersgriinsen 

har emellertid visat sig vara viH avviigu och bör diirfor inte i·indras. 

Prohlemet hör diirfor enligt min mening lösas genom att en siirskild 

jiimkningsregel införs för de deltidstjiinstgörande sjömiinnen. 

Vid s. k. koncentrerad deltidstjänstgi.iring uppkommer heskattnings

prohlem. Av naturliga skiil kan s~1dan tjiinstgi:iring endast förekomma p{1 

passagerarfiirjorna i niirfart och innehiir att vederhörande 'jöman tjiinstgiir 

ett hegriinsat antal dagar per m~mad. 

Om den sjöman. som fullgör koncentrerad deltidstjiinstgiiring, inte har 
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ni1gon annan inkomst ;in sjiiinkomsten. blir sjiimansskatten pt1 hans 111-

komst ombord for hi.>g vid tilbmpning av 9 ~ I mom. SjL. Sjömansskatte

niimnden har emellertid efter ansökan av nf1gra deltidstjiinstgörande med

givit att inkomsten va1je miinad skall anses som intjLinad under :w dagar. 

Om sji:imannl·n utom sjiiinkomsten oeks~1 har landinkomst medfiir metoden 

emellertid den komplikationen att taxeringen 111{1ste iindras. Grumlavdra

get p;iverka-. niimligen av all den sjiimansskattepliktiga tiden ökas. 

Fi.ir att liisa denna sv<"1righet biir infliras en hestiimmelse med innehiird 

att sjöman med deltidstjiinstgiiring som har fatt vidkiinnas viisentligt för 

hiigt skatteavdrag kan 1':'1 skatten nedsatt i skLilig mf111. Den skattcjiimförel

sen bör ske enligt samma regler som g;iller för den korttidsanstiillde. I 

-;fabnt fall behi.iver niimligen eventuell taxering. inte päverkas. Denna 

metod iir lbrfiir adminstrativt enkel att tifömpa. 

Med deltidstjLinstgiiring i detta sammanhang bör forsttis tjLinstgöring som 

enligt anstiillningsavtal skall fullgi.iras p[\ klirtarc tid lin heltid. 

Jag fiiresl«1r ~tlt hestiimmeber med niimnda innebörd införs. De bi.'ir tas in 

i ett nytt moment av 12 ~ SjL. 

fämkning. kan vidare medges for päräknat avdrag för avgift for s~1dan 

pensionsförsiikring som avses i 46 * 2 mom. första stycket 6) KL ( 12 ~ I 

mom. c) SjU. Riittcn till avdrag enligt niimnda paragraf i KL ;ir beroende 

av den skattskyldige» A-inkomst. Med A-inkomst avses inkomst som 

enligt 9 ~ -~ mom. andra styl:ket lagen om statlig inkomstskatt iir att anse 

som A-inkomst. Till A-inkomst riiknas emellertid inte sjöinkomst. Emel

lertid skulle sjöinkomst ha varit A-inkomst om den hade heskattats s1>In 

inkomst av tjiinst enligt KL. 

Jag anser att ett ti!Higg biir göras i 4ti ~ 2 mom. femte styekt:t KL att till 

A-inkomst även skall riiknas inkomst ombord enligt Sjl. samt enligt I ~ 2 

mom. niimnda lag skattepliktig dagpenning. Jag föreslfir att en besttimmel

se infiirs med demw innebiird. 

Har redaren inte fritt uppgift om enligt vilken kolumn skatteavdrag skall 

göras fi'tr avdrag under januari och februari ske enligt den kolumn som 

senast har tilliimpats under niistfiiregflendc beskattnings~1r. Om det senare 

framg~ir att avdrag riitteligen hade bort ske enligt annan kolumn åligger det 

redaren att vid n:ista löncavr:ikning göra riittelsc. Sädan riittelse fiir inte 

ske senare iin vid löneavriikningen for mars mf111ad (I 0 * I mom. tredje 

stycket SjL). Riittclsemöjlighet hör enligt min mening emellertid föreligga 

under hela andra rcdovisningsperioden. dvs. under manaderna mars och 

.ipril. 

Jag anser vidare att, om skatteavdrag har verkställts under januari och 

februari enligt kolumn 2-3 eller 4 med ledning av dehetsedcln för näst före

gående beskattningsär. bör riittelse till kolumn I ske om inte dehetsedel 

uppvisas och det inte p<'t annat sätt kan utrönas vilken kolumn som skall 

tilfämpas. 

Jag fiiresliir att 10 * I mom. tredje stycket SjL iindras i enlighet med vad 

jag nu har sagt. 
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Om ;inJring intriiffat under beskattning<1rel i filrhi1llanJe. som sjöman

nen har liimnat uppgift om i ansökan om jiimkning. iir han skyldig att 

omcJelhart underrätta sjiimansskattekontoret ( 13 * tredje stycket SjU. 

riir att alla fall cfar underriittelse bör ske skall bli tiickta föreslt1r jag att 

hestiimmelsen ändras sf1 att den iiven omfattar iindring som intr;iffar före 

heskattnings{1rets hörjan men efter det ansökan har gjllrts. 

Vidare bör ändring ske av anvisningarna till 11 * SjL pt1 sri siitt att kvitto 

p;i innehfdlen sjömansskatt skall liimnas och riittelse ske i löncavriikning i 

smilet för i avrUkningshoken. eftersom avriikningshok inte förekommer 

numera. 

2.3.2 Be.1ka1111i11g 111· 11a111ra.fi'ir111ii11 

Jag vill i det hiir sammanhanget iiven ta upp frt1gan om beskattning av 

naturaförmfrn. Enligt nuvarande hestiimmelser i 2 * SjL förstf1s med he

skattningsbar inkomst endast "kontant inkllmst om hord'". Detta meJför 

att en sjöman, som fifr sin lön delvis i natura, t. ex. har förm;ln av bil för 

privat bruk, inte kan beskattas fiir förmänen enligt SjL. Jag anser det vara 

rimligt att st1dan förmtrn som har liinckaraktiir, l. ex. hil eller bostad i land 

pä arbetsgivarens bekostnad bör utgiira beskattningsbar inkomst och säle

des beskattas enligt niimnda lag. Emellertid hör liksom f. n. förmånen av 

fritt logi ombord vara skattefritt. Vidare bör inte heller fri kost anses 

utgöra beskattningsbar inkomst enligt denna bestiimmelsc eftersom viirdet 

av den fria kosten beaktas vid hestiimmande av de tabeller som avses i 7 ~ 

1 mom. och 8 * SjL. Jag föreslär att 2 * SjL iindras i enlighet härmed. En 

fiiljdiindring bör ske i anvisningarna till 2 * Sj L. 

2.3.3 Km1· och ä1erkra1· (/\' .1jii111a11s.1·ka11 

Jag vill också la upp frågan om infi.irandc av enklare regler för krav mot 

sjöman pf1 för lt1gt erlagd skatt. 

I 17 s 3 mom. SjL finns bestiimmelser om i vilka fall krav p<'t skatt skall 

riktas mot sjömannen. Dessa fiireskrifler iir detaljerade. Emellertid krävs i 

vissa t'i11f att sjömansskattenämnden för~t medJelal riittelsebeslut. Sådant 

beslut kan ske niir skatteavdrag obehörigen har underlätits eller verkstiillts 

med för lågt belopp när felaktigheten har berott pä bl. a. alt sjömannen har 

Himnat oriktig uppgift i ansökan om jiimkning eller rättelse eller att iindring 

intrMfat i förhållande. som pilverkar kolumnbestiimningen för honom. 

Sädan iindring kan inträffat. ex. niir Jet för en gift sjöman, som av lokala 

skattemyndigheten fött dehetseJd för preliminiir skatt med ante1:kningen 

"Sjömansskatt kolumn 2-3", under f1ret meddelas dom pi\ iiktenskaps

skillnad. Skattemyndigheten lindrar dft till kolumn I. Sjömannen kanske 

dröjer med att visa upp ändringsbeslutet omhord eller underlttler all visa 

upp det. Den skall som pil grund h;irav har avdragits för !ägt kan inte 

arbetsgivaren ställas ansvarig för. Krav mot sjömannen på denna skatt kan 

inte riktas förrän oeksa sjörnansskalteniimnden har fattat ett riittelsebeslut. 



Prop. 1978/79: 56 

Enligt min mening hör inte som 1i.irt1tsiit1ning fi\r att rikta krav mut 

sjiimannen i s!idana fall giilla att riittclscbeslut har meddelats. Krav bör 

kunna riktas mot sjiimanncn iiven om s:'tdant beslut inte har meddel;its. 

Detta innebiir att krav mot sjömannen kan riktas mot honum tidigare iin 

f. n. S~1dant krav frarnstiills av sjömansskattekontoret t 17 ~ 2 mom. första 

stycket SjLl. 

Jag anser att reglerna om föruhiillningarna for att rikta krav pi1 skall mot 

sjömannen kan ersiiltas med en hestiimmclsc om att krav skall riktas mot 

sjömannen. om uteblivet eller for lf1gt skatteavdrag beror pi1 omstiindighet 

som redaren inte kan lastas för. Med denna lydelse tiicks alla aktuella fall 

111. 

Enligt 3n ~ I mom. Sj L skall t1terbctalning av erlagd skatt efter beslut om 

jiimkning eller riittelse verkstiillas utan särskild ansökan. famkning kan ske 

niir sjömannen giir sannolikt att han iiret efter heskattningsiiret vid taxering 

till statlig inkomstskatt kan pf1riikna avdrag för bl. a. underskott i förviirvs· 

kiilla eller nedsatt skatteförm{1ga t 12 ~ I mom. SjU. 

Den situationen kan emellertid föreligga all sjöman med kort anstiill

ningstid för sådan jiitnkning med belopp som iir ungefi.ir lika stort som 

månadsinkomsten. Skatteomräkningen innebär att skatten pf1 mflnadsin

komsten hlir = 0 och också all Jet procenttal efter vilket skatt skall utgä pi\ 

eng:'ingshclopp enligt 9 § 2 mom. SjL blir= 0. Detta medför att all inbetald 

skatt, s[1viil på månadsinkomst som engångsbelopp. skall fiterbetalas. Den

na konsekvens av nuvarande regler anser jag bör riittas till. Uimpligen kan 

det ske genom att det i 36 ~ I mom. SjL intas en bestiimmelse om att 

återbetalning i anledning av sf1dant j;imkningsbeslut inte fl\r ske med hi.\grc 

belopp iin vad som motsvarar jiimkningsbeloppet. .Ä. ven efter införande av 

en st1dan bestiimmelse kommer 100 procent av j;imkningsheloppet att 

f1terhetalas. 

Det intriiffar all skatt föerhetalas dubbelt eller p{1 annat siitt med för högt 

belopp. Det finns emellertid ingen bestiimmelse i SjL som medger äterkrav 

av beloppet i detta fall. Enligt min mening bör en st1dan bestämmelse 

införas. Den kan l;impligen ha motsvarande lydelse som bestiimmelscn i 70 

~ UL. Innnebiirden av den föreslagna besti.immeben lir. att om skatt har 

restituerats med för högt belopp skall redaren eller sjömannen till statsver

ket i\terbetala vad han felaktigt h:ir uppburit. Beslut om betalningsskyldig

het far inte fattas senare iin fyra är efter utgängen av det ar, under vilket 

skatten felaktigt restituerats. Vidare bör föreskrivas att bestfönmelserna 

om revisionskrav i övrigt iiger motsvarande tillämpning p~1 beslut om 

betal ningsskyldighet. 

Jag fiireslM att det införs cl! nylt moment i 36 ~ SjL med denna inne

börd. 

J.3.4 Ö1-,.ig11Ji"1/g,1r t111gäe11dc .1jii1111111.1bcska1111i11gen 

Sjiimansskattekontoret har hemställt att befogenheten att meddela an-
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stanJ med skattens inbetalning och redovisning enligt 14 ~ I morn. SjL 

iivi:rfors fr{1n n;imnden till kontoret. Jag inst;immer hiiri och flireslär att 

bestiimmclsen ;indras i enlighet h:irmeJ. 

Vidare har niimnJen och l\t111toret hemst:illt att inbef<Jlning ;n· sjömans

sl\alt fiir ske l\ostnadsfritl. Jag anser alt sf1dan biir fä ske kostnadsfrill 

libLHll rcdan :ir fallct med skatt som inbetalas enligt 52 * U 1 •. Jag föreslttr 

att en bc-;1;in11nelsi: hiirom infiirs i 14 ~ I rnom. SjL. 

Fysisk pi:rson. som varit bosatt i Svcrige under hela beska1tningsf1ret för 

vid landbeskattningen grundavdrag med 4 500 kr. Har han upphurit sjöin

kom si under t1ret reduceras docl\ grundavdraget mcd en tolftedel för varje 

period om .>o Jagar för vilken han har uppburit beskattningsbar inkt1mst 

eller skattepliktig Jagpenning enligt Sjl. (48 * 2 mom. Kl.l. 

Fysisk person, som varit bosatt i Sverige endast under en dd av ~tret fär 

grundavdrag med en tolftedel av 4 500 kr. för varje m~mad han helt eller 

delvis har varit bosatt h:ir i riket (48 * 3 mom. KLJ. 

Gnmdavdraget enlig! 3 mom. reduceras emellertid inte av sjöinkomst. 

Jag anser att grundavdraget pft samma s;itt som i 2 mom. bör reduceras vid 

sjöinkoms!. Jag föreslår att en bestiimmclse härom införs i 48 * 3 mom. 

KL. 

Under vissa förutsiittningar fär skattskylJig vid landtaxeringen skattere

duktion. Som taxeraJ inkomst anses iiven under bcskattningsil.ret upp

hurcn inkomst enligt SjL samt skattepliktig dagpenning enligt I * :! mom. 

samma lag. Skattereduktion som tillkommer skattskyldig skall minskas 

med en tolftcJel för var:ic period om trettio Jagar, för vilken den skattskyl

dige har upphurit säJan inkomst (:! * 4 mom. fiirsta-fjiirJe styckena UL). 

Enligt'.! ~ 5 mom. samma lag far fysisk person. som har varit bosatt eller 

stadigvarande har vistats hiir i riket under ni'tgon del av beskattnings{tret, 

s:irskild sl.;a11ereduktion med f. n. 400 kr. Enligt förslag i prop. 1978/79: 50 

bilaga 2 avses beloppet för år 1979 vara 560 kr. 

Nt1gra siirbestiimmclser för sjöm:in liknande dem i '.! * 4 mom. U L 

förekommer inte. Detta innebär att sjöman för siirskild skattereduktion 

med fullt belopp. iivcn om han iir till sjöss under t. ex. 11 m{1nader och 

diirvid för motsvarande reduktion genom att s:irskild skattereduktion är 

inriiknad i sjiimansskalletabellerna. Jag föresltlr att :! * 5 mom. U Ljus

teras i konsekvens med innebörJen av:! * 4 mom. fjärde stycket UL. 

Redare skall enligt lfl * I mom. SjL ärligen till sji.imansskattekontoret 

Himna vissa uppgifter avseenJe niista år om bl. a. fartygs storlek. den fart. i 

vilken fartygen iir avsedda att nyttjas och antalet anstiillda ombord. Ge

nom änJring i niimnda lag giiller sedan den I januari 1976 lprop. 1975: 109, 

SfU 1975/76: 5, rskr 1975/76: 5. SFS 1975: 948) au lagen är tilfonpfig iivcn 

på sjöman som iir anstiilld av annan arbetsgivare som redaren har antagit 

som entreprenör. Med hänsyn hiirtill biir redareuppgiften innehtllla uppgift 

liven om entreprenör som redaren anlitar fiir verksamhet ombord. Jag 

föresbr att en bestiimmelse hiirom införs. 
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2.4 Ändring av taxering m. m. 

Sveriges avtal med fr;immande makter för att undvika dubbelbcskatt

ning. (dubbelbeskattningsavtall. innehtlller regler som ger per-.;on rätt att 

göra framstiillning till den behöriga myndigheten i hans hemviststat om 

iitg;ird vidtagits i en avtalsslutande stat eller i bf1da staterna. som för 

honom medför en mot avtalet stridande beskattning. Om den behöriga 

myndigheten finner framstiillningen grundad men inte själv kan rn. till 'itänd 

en tillfredsstiillande lösning. skall myndigheten söka lösa frågan genom 

överensklimmelse med den behiiriga myndigheten i den andra avtalsslu

tande staten. Uttrycket behörig myndighet t1syftar i avtalen för Sveriges 

del budgetministern eller hafö befullmiiktigadc ombud. Avtalen förutsätter 

att iindring skall vidtas om taxeringar dler annan titgiird har vidtagits 

varigenom skatt har pMörts i strid med ingånget avtal. Niir nytt dubbelbe

skattningsavtal har ingåtts förel;iggs detta riksdagens godkilnnande genom 

proposition. I dessa propositioner har hittills intagits hemstiillan att be

myndiga regeringen att. i den män det föranleds av avtalet. meddela beslut 

om iindring i taxeringar och i fr;'1ga om andra iitgärder varigenom skatt har 

påförts. För att undvika att stidan hemstiillan skall behiiva göras var gäng 

ett nytt dubbelbeskattningsavtal har ingi'ltts. föreslär jag att en ny bestäm

melse in fors i I ::!7 * taxeringslagen ( 1956: 6::!3 l enligt vilken regeringen, 

eller den myndighet regeringen rnrordnar. äger, om bestiimmelse i avtal för 

undvikande eller lindring i duhbelbeskattning det föranleder, vidta tindring 

i frt\ga om taxeringar som rör statlig eller kommunal skatt dler i fräga om 

annan :)tgärd varigenom stidan skatt har pMiirts. 

3 Hemställan 

Med h:·1nvisning till vad jag nu har anfört hcmstiiller jag att regeringen 

fiireslär riksdagen 

att antaga inom budgetdepartementet upprättade förslag till 

I. lag om iindring i lagen ( 1958: ::!951 om sjömansskatt . 

., lag om ~lndring i kommunal skatte lagen ( 19::!8: 370). 

3. lag om iindring i uppbördslagen ( 1953: ::!72l. 

4. lag om lindring i taxeringslagen ( 1956: 623 ). 

4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslt1 riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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/Jila-.:11 I 

PM 
angaendc de föreslagna tabellerna for sjömansskatt 

Som utgtmgsrunkt fiir Je tabeller enligt 7 och 8 ~~ Sjl. snm skall g;iJla 

fr. o. m. den I januari 1979. skall ligga skattebcloprcn enligt rrclimin:ir

skatretabcllen for f1r 1979 vid kommunal utdchitering av 28 kr. per sk:1t1e

krona. 

Omräkning a\' J>reliminärskattctabcllen 

Avdrag for fors:ikringspremicr tillgndoriiknas med 250 kr. för ogift och 

500 kr. för gift sjöman. Vidare tillgndoriiknas sjöman i niirfart schablonav

drag fr{1n löncinkomstcn med 2 000 kr. och sji.iman i (j:irrfart sädant avdrag 

mcd 4 000 kr. per t1r. Den uträknade prelimin:irskatt som svarar mot olika 

m:madsinkomster. best:ims under foruts;ittning att sji.imannen erh~1ller av

drag med dessa helopp utöver avdrag enligt 4 * I mom. uprhiinblagen 

(1953: 2721. 

Värdering m· naturaförmäner 

Piirm;'m av fri kost viirderas till 535 kr. Viirde av fritt logi uprtas ej. 

Skatt enligt 7 s SjL 

Skatten för gift sjiiman hesliims med beaktande av alt denne skall ha 

skattereduktion enligt 2 * 4 mom. urrhördslagen med 150 kr. per mänad 

oavsett makens inkomst och siirskild skattereduktion enligt 2 ~ 5 mom. 

uprhördslagen. Skatten rti den kontanta m~nadsinkomsten och viirdet av 

fri kost beriiknas enligt den omräknade preliminärskattetahdlen. De fram

komna skattebeloppen för mi'madsinkomst reduceras för sjiiman i lj:irrfart 

med 400 kr. och för sjöman i niirfart med 175 kr. 

Skatt enligt 8 * SjL 

Skatten bestiims ~:irskilt för fjiirrfart med utgtingspunkt i tabellerna 

enligt 7 * Sj l.. Skatten pt1 en heskattningshar mänadsinkomst av 2 400 kr. 

eller d~iriiver upptas till 90 c:,; av skattcn enligt 7 ~ fiir gift sjiiman med 

samma m{madsinkomst. Vid Higrc inkomster bestiims skatten enligt 8 ~till 

en viss pnicentandel av sjömansskatten enligt 7 ~ för ogift sjiiman utan 

harn. Procentandelen i frt1ga erhtdls genom att sjiimansskatten enligt 8 * 
vid en beskattningshar mfmadsinkomst av 2 400 kr. uttrycks i procent av 

sjömansskatten enligt 7 ~ flir ogifta sjömiin med samma hes katt ningsbara 

m{111adsinkomst. 
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barn harn barn barn ~r 3 ~ ~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ~ ~ ~ 
.; .;; 7. ~ 

1 800 - 60 - 28 + 6 + 6 + I + 5 "2 c = · z 
2400 48 - 48 50 -4J +18 +18 +16 -il4 Ej~~~ 
JOOO 42 -- 42 - 44 --40 +27 +27 +-25 +26 ~- ::;· ; ...:. 
J600 J6 - 33 38 -Jl +33 +30 +J4 +26 -· rr. ~ -;::? 
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7 200 -102 -· 102 - 98 -91 -24 ·-24 -20 ,, 'ri" ~· ~· 
'7 

7 800 - 96 - 96 - 98 - 88 9 - 12 - 14 - 10 '.r. 3 '.J'. 
8400 -81 -81 -83 -7_, +6 +3 +I +2 [~[ 
9 000 - 84 - R I 80 - 7.• - 3 - 3 + I - 4 ;; 5 S 

10000 68 65 - 73 -61 + 19 +22 + 17 + 18 -::r =: =· 
11 000 - 43 - 40 - 48 --36 +44 +47 +42 +43 5- ~ ~ 

tl: ":l :::; 0-
000 18 15 23 -Il +li9 +72 +67 +68 ::::.: "O c.. =: 
000 13 10 - 8 - 4 +74 +77 +82 +75 ;; ,_ 11> ;::l 

noo _, ± O - 8 + 10 +94 +97 +92 +98 :::; 3° :;- c:'.~ ._,_, 
N I I ~ 
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