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Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Jokalanstiilld personal vid främmande
makters beskickningar och lönade konsulat hiir i riket som inte är svenska
medhorgarc och deras anhöriga i fråga om heskattning och folkbokföring
skall behandlas rå samma sätt som svenska medborgare med sådan tjänst
och deras anhöriga.

I

Rik.1d11i;en 19/:J..1/HS. I s11ml. Nr 55

Prop. 198-'/85: 55
Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattclagen ( 1928: 370)
Hiirigerwm fört:.,krivs all 7ll

l och 2 mom. kommunabkalkhtgen

§

( 1928: 370) sl\all ha nedan angivna lydelse.

Fiirt'.1/age11 /ydd.1e

N111·am11,fr Jydds<'

7!H
I mom.

1

Person. som tillhört
främmande:: mal\ts lrii1T11rwule heskickning dh:r lönade konsulat dkr beskickningens t:ller konsulatets
hetjäning och som icke varit svensk
medborgare. anses i beskattningshänseende ide /r11rn varit hiir i rikt:t bosatt. För inkomster. vilka enligt fört:skrifterna i dt:nna lag heskattas i hemortskommunen, skall
skatt av siid<1n person utgöras i den
kommun hiir i riket. där han under
det är. som 11iir11111s1 Ji'iregtlll 111x1·ri11gsäre1, först haft sitt egentliga bo
och hemvist eller, utan att sådant
fall förelegat. stadigvarande:: vistats.

Vad ovan sagts giiller jii1111·ii/ sådan persons make, barn under 18 [ir
och enskilda tjiinare, diirest de hott
hos honom och icke varit sv..:nska
medborgar..:.
2 mo m. S1·e11sk 1111•dhurg11re,
som tillhört främmande makts hiir1·1m111de beskickning eller lönade
konsulat eller beskickningens eller
konsulatets betjäning, är frikallad
från skallskyldighet för inkomst av
sin tjänst hos den främmand..: makten.

I mo m. t:n person. som har tillhört friimmande makts bc::skickning
eller lönade konsulat l1cir i riJ..er eller beskickningens eller komulatets
betjirning, som inte har varit svensk
medborgare och som inr" 1·11r hosarr lriir i ri/..et niir Iran kom 1111 ri/1lriim he.1kick11i11,.:e11 ella J..011.111/11rer
ellcr /)L'skid11i11gc11s eller J..mnu/11ll'/.\' be1jii11i11g anses i beskattningshiinseende ime lw vari1 hosall här i
riket. För inkomster. vill\a enligt
föreskrifterna i denna lag heskattas
i hemortskommunen. skall skatt av
sådan person utgöras i den kommun här i riket. diir han under heska1111i11gstlre1 först haft sitt egentliga bo och hemvist eller, utan alt
sådant fall för..:legat, stadigvarande
vistats.
Vad ovan sagts giiller och,J s:ldan person>. makt:. barn under 18 ~lr
och enskilda tjiinarc:: 0111 de har bott
hm, honom och inte har varit svenska medborgare.
~ mo m . En pason. som har tillhört friimmande makts heskickning
eller lönade konsulat hiir i riket eller beskickningens eller konsulatets
betjäning 11/a11 all 011{/imas m· beJ1ii111melsema i I 1110111. iir frikallad
från skattskyldighet för inkomst av
sin tjänst hos den främmande makten.

Denna lag triid..:r i kraft den I januari 1985 och tilliimpas första g:lngen
vid 1986 års taxering.

1

Srnaste lyddse 197:!: 765.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrivs att 18 § I och 2 mom. lagen ( 1947: 576) om statlig
inkomstskatt 1 skall ha nedan angivna lydcbe.
Fiires/111-:en lydel.l"I:'

N111·1m111dc lydelse

18 §
I mo m . ~ Person, som tillhört
främmande makts hiirmrunde beskickning eller lönade konsulat eller beskickningens eller konsulatets
betjäning och som ickt! varit svensk
medborgare, anses i beskattningshänseende ickt! h111'U varit här i riket bosatt. Sådan person ånjut.:r,
förutom <len inskränkning i skattskyldigheten som följer av vad nu
sagts, frikallelse från skattskyldighet för inkomst genom utdelning
andelar i svenska ekonomiska föreningar. Skatt skall av person,
varom nu är fråga, utgöras i den
kommun här i riket. där han under
beskattningsåret först haft sitt
egentliga bo och hemvist eller. utan
att sådant fall förelegat, stadigvarande vistats.

u

Vad ovan sagts gäller jiiml'iil sådan persons make, barn under 18 år
och enskilda tjänare, därest <le bott
hos honom och icke varit svenska
medborgare.
2 mo m . S1•ensk m;'dhorgare,
som tillhört främmande makts härvarande beskickning eller lönande
konsulat eller beskickningens eller
konsulakts betjäning, är frikallad
från skattskyldighet för inkomst av
sin tjänst hos den främmande makten.

I mo m . En person, som har tillhört främmande makts beskickning
eller lönade konsulat hiir i riket eller beskickningens eller konsulatets
betjäning, som inte har varit svensk
medborgare och som inte l'ar bosatt hiir i rikt:t niir han kom att tillhöra beskickningen eller konsulatet
dler h;·skickningens dler Jwn.ru/atet.1· het)iining anses i beskattningshänseende inte hu varit bosatt här i
riket. En sådan person åtnjuter, förutom den inskränkning i skattskyldigheten som följer av vad som nu
sagts, frikallelse från skattskyldighet för inkomst genom utdelning på
andelar i svenska ekonomiskll föreningar. Skatt skall av person,
varom nu är fråga, utgöras i den
kommun här i riket där han under
beskattningsåret först haft sitt
egentliga bo och hemvist eller, utan
att sådant fall förelegat, stadigvarande vistats.
Vad ovan sagts gäller ocksu sådan persons make, barn under 18 är
och enskilda tjänare om de har bott
hos honom och inte hur varit svenska medborgare.
2 m om . En person, som hur tillhört främmande makts beskickning
eller lönade konsulat hiir i riket eller beskickningens eller konsulatets
betjäning utan att omfattas in· hestiimmelsernu i 1 mom. är frikallad
från skattskyldighet för inkomsl av
sin tjänst hos den främmande makten.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 år~ taxering.
1

~

Senaste lydelse av lagc:ns rubrik 1974: 770.
Si:nastc lydelse 1972: 766.
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3 Förslag till
Lag olJJ ändring i lagen (1947: 577) om statlig formiigcnhctsskatt
Härigenom föreskriv~ att 18*lagen<1947: 5771 om sl;1tlig fi1rmiigenhetsskatt1 skall h;1 nedan angivn;1 lydelse.
N111·11rc1111fr In/els!'

hirnlug1·11 lrdd."·

18 *~
Person. som tillhört friimmanJe
1:'11 pcrsllll. som liar tillhilrt fri1mmandc makts hcskickning eller lönmakts /liirrnra11cl<' beskickning dkr
ade knnsulat hiir i rii-l't eller helönade konsulat eller beskickningens eller konsulatets betjiining och
skickningens eller kon ... ub\ch betjiining, som i1111• h11r varit svensk
som icke varit svensk medborgare.
anses i bcskallningsh;inseende id.1•
medhlirgare o<"h som ini<' 1·11r ho.1<111 hiir i rii-1'1 11111" ha11 I-om alt ri/1harn v;.irit hiir i riket hosall. Siidan
person åtnjuter, fiirull)m tkn inhiira hnl-icl-11i11.i.:<'11 <'ller l-011.rnlc11er
skränkning i ska1tskylJighe1en Sl)lll
dia hcsl-icl-11i11ge11s dia l-011.111/u11·1.1 h1·1jii11i11g. anses i beskattningsföljer <IV vad nu sagts. frikallelse
hill1seende ini<' hci varit hllSall hiir i
från skallskyldighet för formi.lgenhet, som utgi>res av amklar i svensriket. Sildan person a1nju1er. förutom den inskrimkning i skallskylka ekonomiska föreningar. Skall
digheten som följer av v;1d som nu
skall av person, varom nu iir frilga,
utgöras i den kommun hiir i riket.
sagts. frikallelse friln skallskyldigdär han under heskallningsäret
het fiir förmiigcnhct. som 11/giir.1 av
först haft sitt egentliga ho och hemandelar i svenska ekonnmiska föreningar. Skatt skall av perslrn.
vist eller. utan att s;ldant fall förelevarom nu iir fr;1ga. utgilras i den
gat, stadigvarande vistats.
kllmmun hi1r i rik.:t. di1r han umlcr
heskallnings{Jrcl först haf1 sill
egentliga hll och hcmvist eller. ut;1n
att st1dant fall förelcgat. st•1dig\"arande vistats.
Vad ovan sagts giiller Jii1111·iil siiVad ovan sagts gi1ller c1ch1i si1dan perslHh make. h<1rn undcr 18 ar
dan persons make. barn under 18 ilr
od1 enskilda 1j:inare 1J/11 de liar bllll
och enskilda tjiinare. diir<'.11 de bott
hos honom och ini<' liar varit svcnshos honom och icke v;1rit svenska
ka medborgare.
medborgare.
Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första g:ingen
vid 1986 ars taxering.

1

Senasit: lydelse av lagens ruhrik 1974: 859.
lydelst: 1972: 767.

~Senaste

Prop. t 9H4/85: 55
4

Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623)
H;irigenom fiireskrivs att 22 ~ I nHlm. taxeringsl;1gen ( 14.'ih: h2.~1 1 skall
ha nedan angivna lydelse.
f-iirn I ug ,. /1 /r d l'i.\l'

22

~

2

Nedann:imnda skattskyldiga :ini. d:ir ej annat följer av qadgandet i J rnom .. skyldiga att utan anmaning till ledning för q!en taxering
avliimna deklaration !.~jii/1·dc/..lamtio11I. n;imligen:
I) aktieholag. ekonomisk f(irening. sparhank. iimse-,idig 'ikadefors:ikringsanstalt 01:h aktiefond ;iven'iom s;'idan stiftelse. fond elln inr:ittning
som har till huvudsakligt iindamiil att tillgl'dose ,·iss familjs. vi-,sa familjers
eller hestiimda personers ekonomiska intres'icn.
21 annan juridisk person. om de-;s hruttointiikter av en eller flera fiirviirvskiillor unucr hc'ikattnings;°1ret 11ppg;°1tt till sammanlagt minst 100 kronor.
)) fysi.;k person. vilkens hruttoint;ikter av en eller flera fiirviirvskiillor
under heskattnings;°iret uppgiitt. om han varit hiir i riket hosatt under hela
heskattningsåret och under denna tid i1:ke erlagt sjömansskatt. till sammanlagt minst 6 000 kronor och eljest till sammanlagt minst 100 kronor.
4) fysisk eller juridisk person. vilkens tillg;'ingar av den art som anges i
) ~ I mom. lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. vid heskattnings;°irets utg;°mg haft ett viirde överstigande 400 000 kronor eller. s;lvitt
angär sfalan juridisk person som avses i 6 I mom. hl niimnda lag. 25 000
kronor. samt
5) fysi~k eller juridisk person. för vilken garantihelorr for fastighet skall
upptagas si'1som skattepliktig inkom'it.
Vid hedömandet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet
enligt punkterna 2)-4) skall hiinsyn icke tagas till sådan inkomst eller
förmögenhet. för vilken den fysi.,ka eller juridiska personen icke iir skattskyldig enligt kommunalskattelagen I 1928: 3701. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt eller lagen om 'itatlig förmögenhetsskatt.
Har makar. som ing{1tt iiktenskap före ingi.111gen av hcskattningsäret och
levt tillsammans under större delen diirav. var för sig haft inkomst eller
förmögenhet. skall vardera makens deklarationsskyldighet hed i.i mas med
hiinsyn till makarna' sammanlagda inkomst och förmögenhet.
Skall ska!tskyldig enligt lagen om 'itatlig förmiigenhetsskatt taxeras fiir
förmögenhet. som tillhör harn eller annan. 'kall hiinsyn diirtill tagas vid
dcklarntionssk yldighetens hcdiimande.
Vid tilliimpning av vad i första
Vid tilliimpning av vad i första
stycket vid )) iir stadgat. skall
stycket vid ) I iir stadgat. skall
svensk medhorgarc. som under hesvensk medhorgarc. ~om under heskattnings;\rct tillhört svensk he<ikattning<iret tillhört sven"k heski1:kning hos utliindsk makt.
skickning hos utliindsk makt.
svensk permanent delegation hos
svensk permanent delcgati1m hos
/ 111 11111.

*

' Lagen orntryi:kt 1971: J99.
Sena,te lyJl'lse ""lagens ruhrik 1974: 77"!>.
~ Senastl' lydelse 1983: 1091.
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N111·arande lydelse

FiircslaR<'n lydcls1'

mellanstatlig organisation eller
lönat svenskt konsulat eller heskickningcns, delegationens eller
konsulatets betjiining och som p~1
grund av sin tjiinst varit hosatt utomlands, anses ha varit hosatt här i
riket. Detsamm;1 skall giilla sfidan
persons make samt harn under 18
år. om de har varit svenska medborgare och har bott hos honom.
Person, som under hcskattningsftret tillhört friimmandc makts hiirrnrande heskickning eller lönade
konsulat eller hcskickningens eller
konsulatets hctjiining och som icke
varit svensk medhorgarc. sil ock
sådan pl'r.wus makt'. ham under 18
!lr och enskilda Oiinar1•. om dl' har
hott hos honom och icke har Farit
.1·1·1'nska medhorRart•, anses diiremot vid tilliimpningen av vad i
första stycket vid 3) är stadgat ickl'
ha varit hiir i riket ho.wttn.

mellanstatlig organisation eller
lönat svenskt konsulat eller heskickningens, delegationens eller
konsulatets bctjiining och som p[i
grund av sin tjiinst varit hosatt utomlands, anses ha varit hosatt hiir i
riket. Detsamma skall giilla si\dan
persons make samt barn under 18
är, om de har varit svenska medborgare och har hott hos honom.
En person. som under heskattningsärct har tillhört friimmandc
makts hcskickning eller lönade
konsulat hiir i rikt•t eller hcskickningens eller konsulatets betjäning.
som intl' har varit svensk medhorgarc och som inte 1·ar lw.rntt ltiir i
riket niir han kom att till/16ra heskick11i11gen clll'r ko11s11/11tet eller
heskickninRcn.1· ella ko11s11/atct.1·
hctjiininR, anses däremot vid tillliimpningen av vad i första stycket
vid 3) är stadgat inte ha varit hosatt
här i riket. Detsamma skall Riilln
sådan persons makt'. harn 1111dl'I" 18
år o!'h enskilda tjiinarc om de har
bott hos honom och inte har 1·nrit
Sl't'nska medhorR(lrl'.

I frf1ga om deklarationsskyldig.het för dödsbo efter skattskyldig. som har
avlidit under hcskattningsi'1rct. skall tillämpas vad som skulle ha giillt för
den :wlidnc.
Denna lag triidcr i kraft den I januari 1985 och tilliimpas första gfmgen
vid 1986 års taxering.
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7

Fi.irslag till

I.ag om ändring i folkhokforingsförordningcn 11967: 19Rl
lforigenom fiireskrivs att ~n ~ folkhokföringsfilron.lningen ( 1%7: 198)
skall ha nnbn angivna lydelse.
;'\111·111"11111/e

F.-ir1'.1/agc11 /_1·dd.1c

h·tlcl.1c

~h
Den SLlm tillhör fr:imrnande
makts hcskickning eller kinadc
kono;;ulat eller des-, bctjiining. /.._1T/..11/,,1/..f;·;,.,.,1 endast om han iir svensk
medborgare. Detta g;iller :iven s;'id;in person-; familjemedlem eller
tjiinare.

*
Den som lillhiir fr;immande
makts heskickning. eller liinade
konsulal eller dess hetjiining. kw/..nho/..fi"ir.1 endasl om han iir svensk
medhorgarc 1·1/a 11111 !ta11. 111a11 all
1·11r11 s1·1•11.1/, 1111•tlhorg111"<'. 1·1ir hos111t hiir 11iir ho11 f..0111 all tillhiira
hn/..ick11i11g1·11 dll'I" kn11s11/11ll'I l'ilt'I·
dc.r.1 hc(iii11i11_r.:. Dc!la giillcr !i\'Cn
~iidan pcrsom familjemedlem eller
t_iiinare.

Dt'nna lag lriidcr i krafl den I januari 198.'i.
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FINANSDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regcringssammantriidc
1984-11-01

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsrf1den I. Carlsson.
Fcldt, Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallcn. Bodström, Göransson. Dahl, R. Carlsson. Hellström, Thunhorg, Wickhom
Fi;rcdragandc: statsrådet Feldt

Proposition om beskattning och folkbokföring av viss personal på
främmande makters beskickningar och lönade konsulat

Inledning
Sverige har biträtt Wienkonventionerna av fir 1961 och 19t\~ om diplomatiska resp. konsulära förhindelser. Konventionernas regler om immunitet och privilegier tar bl.a. upp heskattningsfrågor. Reglerna är införlivade
med svensk rätt genom lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall. I lagen anges att konventionsreglerna giillcr utan hinder av
bestiimmelserna i andra författningar. Detta medför att skatteförfattningarnas regler om skattskyldighet m.m. för personal vid utliindska heskickningar och lönade konsulat i Sverige får reell betydelse endast i den mfo
privilegierna eller kretsen av berörda personer utvidgas genom dem.
De svenska skattereglerna innehiir i vissa avseenden en mera vidstriickt
skattebefrielse än som följer av konventionerna. I skilda sammanhang har
en översyn av de berörda interna beskattningsreglerna ptlkallats. Det har
bl.a. gjorts gällande att en anpassning av de interna reglerna till överensstiimmclse med konventionsreglerna horde komma till st{md. Denna fråga
bereds f.n. inom finansdepartementet.
De interna svenska hcskattningsreglerna har emellertid kritiserats iiven
från andra utgfmgspunktcr. Det har då gjorts giillande att den tekniska
utformningen av de inskriinkningar i skattskyldigheten. som herör personer vilka inte tillförsäkras ni\gra förmåner i konventionerna. ger ett oacceptahelt resultat för vissa av dem. Bakgrunden till denna kritik iir att
personer som inte är svenska medborgare och deras makar. harn under 18
år och enskilda tjiinare. om de inte är svenska medhorgarc. normalt skall
beskattas som här i riket inte bosatta personer. niir nf1gon ;lV makarna tar
anstiillning p<°• en utliindsk beskickning eller lönat konsulat h;ir. iivcn om de
varit hosatta här före anstiillningens hörjan. Kritiken tar fasta pf1 att den
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anhörige som har inkomst fr5n svensk arbetsgivare och beskattas för
denna. inte har riitt till allmiinna avdrag eller grundavdrag..
Jag avser att nu ta upp frågan om att undanröja den berörda siirbehandlingen av hiir bosatta personer som inte iir svenska medborgare. Förslaget
omfattar förutom iindrade beskattningsregler också motsvarande iindringar i folkhokföringslagstiftningen.

2

Föredragandens (ivervägandcn

2. J Brskattningen
2.1./ (iiil/andl' ordning

Wienkonventionerna av år 1961 och 1963 om diplomatiska resp. konsuHira fi\rhindelser innehiiller regler om immunitet och privilegier på hl.a.
heskattningsriittens omrilde. Reglerna iir införlivade med svensk rätt genom lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt lagen gäller
konventionsreglerna utan hinder av bestämmelserna i andra författningar.
Svensk heskattningsrätt innehåller emellertid regler från tiden före konventionernas tillkomst som innebär att vissa personer som bar tillhört en
främmande makts heskickning eller lönade konsulat här, utan att vara att
anse som diplomatiska företrädare, eller beskickningens eller konsulatets
betjäning får en förmånligare hehandling i beskattningshänseende än vad
konventionerna förutsätter. Det giiller dels den som är svensk medborgare.
dels den som inte iir svensk medborgare men som var hosatt här när han
fi<.:k s{1dan ställning (s.k. lokalanstiillda).
S;lledes iir en svensk medborgare med s<ldan stii/Jning frikallad fdln
skattskyldighet för inkomst av sin tjänst hos den främmande makten.
Bcsliimmelscr om detta finns i 70 9 2 mom. kommunalskattelagen
( 1928: 3701. KL. och 18 2 mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt.
SIL.
Vidare giiller att en lokalanstiilld som inte iir svensk medhorgare heskattas för inkomst och förmögenhet på samma sätt som en person som inte är
bosatt här. Motsvarande inskränkningar i skaftskyldighetcn lillerkiinns en
s;°1dan rcrsons make. barn under 18 år och enskilda tjiinare som bor hos
honom och som inte iir svenska medborgare. Bestiimmelser om detta finns
i 70 9 l nwm. KL. 18 9 I mom. SIL och 18 ~lagen ( 1947: 577) om statlig
förmögenhetsskatt. S FL.
Den som inre iir hosalt i Sverige iir enligt 53 ~ I mom. första stycket a
KL och 6 ~ I mom. a SIL skattskyldig hara för vissa inkomster. Bland
dessa kan niimnas hiirifr{111 upphurcn lön för arbete som utförts hiir. socialflirsiikringsförm[111er samt inkomst av fastighet och rörelse i riket. Lön frf111
en friimmandc makts beskickning eller lönade konsulat anses inte uppburen hiirifdn.

*
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I fråga om förmögenhetsskatten innebär bestämmelserna i huvudsak att
skattskyldighet föreligger för här i riket nedlagd förmögenhet utom svenska aktier samt andelar i svenska aktiefonder och svenska ekonomiska
föreningar 16 I mom. första stycket c och 18 ~ SFU.
De inskränkningar i skattskyldigheten som tillerkänns personer som inte
är svenska medborgare innebiir bl.a. frihet från skatt skyldighet för inkomst
från en främmande makts heskiekning eller lönade konsulat samt för
inkomst av kapital. Det sätt på vilket inskriinkningarna uppnås för ft andra
sidan med sig att en sådan person inte är berättigad till allmänna avdrag
eller grundavdrag !anvisningarna till 70 ~ KL).
Vid en genomgång av de riittsregler som inverkar p;°1 heskattningen av de
ovan berörda persongrupperna bör duhbclbeskattningsavtalens regler också uppmiirksammas. I flertalet s[1dana avtal har Sverige tillerkänts riitt att
beskatta lön som utbetalats av annan stat om arbetet utförts hiir och
mottagaren är en person med hemvist här som antingen är svensk medhorgare eller medborgare i annan stat än ansltillningsstaten som har tagit
hemvist här av annnt sktil iin för all utföra det ifrågavarande arbetet.
Regeln är utformad i anslutning till den reglering av saken som OECD:s
modellavtal nv år 1977 innehiilkr. Utformningen av denna reglering iir i sin
tur betingad av innehållet i Wienkonventionerna. Som framkommit av
redogörelsen för skatteförfattningarnas bestiimmclser utnyttjar Sverige
inte den besknttningsrätt som dessa avtal ger. Vissn avtal tillägger Sverige
än längre gående heskattningsrätt. Av särskild betydelse i detta sammanhang är de regelmässigt i dubbelbeskattningsavtalen förekommande klnusulerna med förbud mot diskriminering. Klausulernas innebörd är att om
en medhorgare i en avtalsslutandc stat iir skattskyldig i en annan avta\sslutande stat. denna inte skall utsätta personen i fråga för en annorlunda eller
mer tyngande beskattning än de egna medhorgarna utsätts för i motsvarande situation.

*

2.1.2 Bchm·et

111·

iindradC' regler

Som jag inledningsvis niimnde har kritik frnmförts mot de nu giillande
bcskallningsreglcrnn från skilda utgfmgspunktcr. Det saknas emellertid
f.n. tillriickligt underlag för ett stiillningstagandc till de tankar p{1 mera
omfattande föriindringar av reglerna som har framförts. Inom finansdepartementet pf1går arhete med att sammanställn sådant underlag.
En del av den framförda kritiken kan emellertid tas upp nu. Jag avser d{1
den kritik som har tagit fastn pf1 att reglerna leder till resultat som skulle
kunna anses oförenliga med de kiausuler om likabehnndling av skattskyldiga oavsett medborgnrskap som förekommer i duhhelheskattningsavtalen.
Bakgrunden till denna kritik iir att det har förekommit att personer som
varit bosatta i Sverige. ibland sedan lång tid. utan att vara svenska medborgare har blivir oförmilnligl hchandlade i beskattningshiinsccndc pt1
grund nv sitt mcdborgnrskap när hans eller hennes. likasft utländske. make
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har tagit anställning på en främmande makts beskickning eller lönade
konsulat hiir. Det som d;I intriiffat är att den make som varit skattskyldig
för inkomst här. t.ex. lön frfm en svensk arbetsgivare. har fått höjd inkomstskatt till följd av att hans eller hennes rätt till allmänna avdrag och
grundavdrag bortfallit.
Det kritiserade förh[1llandet är en följd av att de anställda på utländska
beskickningar och lönade konsulat här som inte är svenska medborgare
och vissa personer med anknytning till dem skall beskattas som här i riket
inte bosatta personer även om de faktiskt varit bosatta här innan de tog den
ifrågavarande anställningen.
Den berörda kritiken har framförts av vissa stater med vilka Sverige har
ingf1tt dubbelbeskattningsavtal och av enskilda personer som har drabbats
av de angivna effekterna. Riksdagens ombudsmän har också ansett det
motiverat med en översyn av reglerna.
Mot denna bakgrund anser jag att reglerna redan nu bör ändras.
2 .1.3 Fiircdra,::andcns fi"irslag

Av förarbetena till kommunalskattclagen (prop. 1927nr102 s. 485, SOU
1924: 53 s. 27, 28 och 451) framgår att den skattefrihet som tillerkänns
personalen på främmande makters beskickningar och lönade konsulat har
tillskapats främst av hänsyn till främmande makter. Bestämmelserna har
sitt ursprung i en tid df1 personalen vanligen kom hit från anställningslandet
för att utföra arbete på beskickningen eller konsulatet. Situationen är
väsentligt annorlunda i dag och skatteförfattningarnas regler har inte föriindrats i takt med konventions- och avtalsrätten. Reglerna framstår därför
i vissa avseenden som föråldrade. I avvaktan på ytterligare underlag för ett
ställningstagande till en mera omfattande förändring av reglerna vill jag
dock inte föreslå nf1gra ändringar som rör skattskyldigheten för inkomster
frfm friimmande makters beskickningar och lönade konsulat. Som jag
tidigare sagt bör emellertid de prohlem som drahhar vissa personer med
anknytning till anställda på sådana utan svenskt medborgarskap få sin
lösning.
De personer som berörs iir makar. barn under 18 {1r och enskilda tjänare
som bor hllS dt:n anstiillde och som inte är svenska medborgare. Med
hänsyn till den nära anknytning som i praktiken nästan alla de berörda har
till den anställde kan det enligt min mening inte komma i fråga att för det
ändamål som nu är aktuellt tillskapa regler som går ut på att den anställde
ensam skall vara att anse som inte bosatt här i riket.
Mot denna bakgrund finner jag en lämplig lösning vara att de personer
utan svenskt medborgarskap som var bosatta hiir innan de kom att tillhöra
en friimmande makts beskickning eller lönade konsulat eller beskickningens eller konsulatets betjäning och deras makar. barn under 18 år och
enskilda tjiinare. om de bor hos den anställde och inte är svenska medborgare framdeles beskattas enligt de regler som nu giiller för svenska medborgare i motsvarande situation.
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En si'tdan lösning innebär att den anställde inte blir beskattad för inkomster av sin tjiinst hos den främmande makten, men att han eller hon i övrigt
liksom de anhöriga blir beskattad som en här i riket bosatt person. Detta
innebär att vissa skatteförmåner som är förenade med de berördas nuvarande skatterättsliga status går förlorade för dem. Jag avser då bl.a. friheten från skattskyldighet för inkomst av kapital. En väsentlig fördel för de
skattskyldiga som följer av förslaget är att de blir berättigade till bl.a.
allmänna avdrag och grundavdrag.
Den ändring av inkomstbeskattningen som jag således anser bör komma
till stånd innehiir att 70 § I och 2 mom. KL samt 18 § I och 2 mom. SIL får
ändrad lydelse. Ändringarna i inkomstbeskattningen hör enligt min mening
åtföljas av en motsvarande ändring av förmögenhetsskattereglcrna. Jag
föreslår därför att den aktuella gruppen skattskyldiga utesluts ur den krets
av personer som ges skatteförmtmer i 18 § SFL. Detta innebär att de blir
fullt skattskyldiga här i riket för förmögenhet. Skyldigheten att avge allmän
självdeklaration bör anpassas till de ändrade beskattningsreglerna. En
ändring bör därför göras i 22 § I mom. taxcringslagen (1956: 623). Jag
föreslår att de nya reglerna skall träda i kraft den I januari 1985 och
tillämpas första gången vid 1986 års taxering.

2.2 Kyrkobokföringen
De nuvarande speciella reglerna om beskattning av lokalanställd personal på främmande makters beskickningar och lönade konsulat hiir har sin
motsvarighet i folkbokföringslagstiftningen. Enligt 26 § folkbokföringsförordningen ( 1967: 198) kyrkobokförs nämligen den som tillhör friimmande
makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning endast om han
är svensk medborgare. Detsamma gäller sådan persons familjemedlemmar
och tjänare. Enligt entydig praxis tillämpas bestämmelsen på alla kategorier beskicknings- och konsulatspersonal. Denna ordning medför ibland att
personer som inte tillförsäkras någon immunitet eller några privilegier i
Wien konventionerna utesluts från kyrkobokföringen. Bestämmelsen är ett
undantag från den allmänna regel for svensk folkbokföring som säger att
den som iir bosatt här också skall vara kyrkobokförd hiir.
Kyrkobokföringen spelar en stor roll för den enskilde. Den inverkar
direkt pf1 hans rösträtt. På många områden där riittsverkningar iir knutna
till bosättningen avgörs bosättningsfri'tgan med ledning av folkhokföringslagstiftningens hosiittningsliegrepp. Kyrkohokforingen får )!enom detta
stor betydelse för rätten till exempelvis harnbidrag och sjukpenning. Till
detta kommer att m;°mga myndigheter får löpande eller periodisk avisering
från folkhokföringsmyndigheterna. Genom dessa aviseringar kommer den
enskilde automatiskt till sin riil\ i frf1ga om hidrag och andra sociala
förm<°mcr.
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Det iir enligt min mening lämpligt all de personer som inte tillförsäkras
immunitet och privilegier i konventionerna l\yrkobokförs pil samma säll
som andra personer

~om

bor här i landet. Jag föresliir diirför att undantags-

regeln inte längre skall gälla lokalanställda som inte är svenska medborgare
och deras anhöriga. De skall såkdes inte längre uteslutas frän kyrkobokföringen utan samma regler skall gälla för dem

~om

för svenska medborgare i

motsvarande situation. Förslaget giiller som nämnts bara lokalanställd
personal, dvs. personer som var bosatta här när de blev anställda på en
utländsk beskickning eller ett lönat konsulat. Förslaget föranleder ändring
av 26 § folkbokföringsförordningen.

3

Upprättade lagförslag
I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats

förslag till
I. lag om iindring i kommunabkattclagen 11928: 370) .
.., lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt.
3. lag om ändring i lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt,
4. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623),
5. lag om ändring i folkbokföringsföronlningen ( 1967: 198).
Lagstiftningsiirendet är av enkel beskaffenhet. Lagr;idets hörande kan
diirfor undvaras.

4

Hemställan
Jag hemstiiller all regeringen li:1reslar riksdagen all anta förslagen.

5

Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens övervi1ganden och beslutar

all genom proposition föreslå riksdagen att anta de för~lag som föredraganden har lagt fram.
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