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Sammanfattning

för fysiskabosättningsreglerskatterättsligaföreslåsbetänkandetI nya
personer.

nuvarandegenomgångi kap.innehåller 1Betänkandet aven
redovisasrättspraxis. Dessutomochbosättningsregler, förarbeten

deninomförmånssystemetskatteområdetpåkontrollsystemet samt
försäkringen.allmänna

komparativomfattanderelativtkap.redovisar i 2Utredningen en
i skatteavta-hemvistbegreppengenomgångstudie jämte m.m.aven

len.
kommunalskatte-vidinfördeslagstiftninggällandetillGrunden nu

åren 1966området tillkomlagstiftning påtillkomst. NyKL:slagens
regler finnstillförslagutredningensbakgrund tilloch Som1985. nya

förslagtidigarelåg bakomsyfiedetundersökningi kap. 3 somaven
departementschef och riksdagenändamålregler och detill somnya

finns ocksåoch 1985. Härskedde 1966ändringarmed dehade som
begränsadobegränsad ochskillnaden mellanundersökning aven

skillnad har.dennapraktisk betydelsevilkenskattskyldighet och
förslag tillsitttankarna bakomutredningenredovisarkap. 4I ny

lagstiftning.
i SverigebosatträknasgällernärvarandeFör att omsompersonen

bosatt härlandet.hemvist i Somoch häregentliga bohar sitthan
Vidare gällerlandet.stadigvarande vistas ijämställs den att ensom

varit bosatttidigarehärstadigvarande vistasinte men somperson som
hit.anknytningväsentlighär han harbosattSverige skalli omanses

visautflyttadedet denbevisbörderegel åliggersärskildEnligt atten
frånförflutitintill fem åranknytning hitväsentliginte harhanatt

anvisningarnai punkt 1Reglerna återfinnsfrån Sverige. avavresan
§till 53 KL.

skallföljandeföreslår i betänkandetUtredningen att personer
enligtförsta denlandet. detbosatta här i Förräknas somsom

skall folkbok-1991:481folkbokföringslagenbestämmelserna i vara
ellerSverige underandra den vistas ilandet. detförd här i För ensom

dagar underöverstiger 183tidsperioder sammanlagtflera ensom
dendet tredjestadigvarande vistelse. Förtolvmånadersperiod som
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inte stadigvarande vistas i Sverige tidigare rätteligen harmen som
varit eller borde ha varit folkbokförd här i landet han har väsentligom
anknytning hit.

Kriteriet egentligt bo och hemvist för bosättning här i landet
föreslås således utbytt koppling till folkbokföringens regler.mot en
Fördelen härmed särskilt förvaltningsbeslut iär allmänhetatt blirett
avgörande för huruvida kriteriet uppfyllt.är

Utredningen har funnit rekvisitet stadigvarande vistelse böratt
behållas uttrycket bör precist angivet i lagtexten.attmen vara mer

värdefullt bådeDetta för de skattskyldigaär och för de tillämpande
myndigheterna. Således föreslås skall bosatt iatt en person anses
Sverige han vistas här under dagar183 under tolv-änom mer en
månadersperiod. Avgörande skall enligt utredningens förslag vara
antalet dagar fysisk i landet.närvaroav

Utredningen föreslår kriteriet väsentlig anknytningäven behållsatt
vid bedömningen lämnat Sverige skallom en person som anses vara
skatterättsligt bosatt här, dvs. obegränsat skattskyldig. Enligt förslaget
slopas emellertid den nuvarande uppräkningen faktorer talarav som
för väsentlig anknytning. innebärDetta dock inte enligt utredningen

nuvarande rättstillämpning bör ändrasatt endast myndigheterutan att
och domstolar i framtiden kan känna sig mindre bundna vid sin
bedömning.

Även skattskyldig har väsentlig anknytning till Sverige skallom
han enligt utredningens förslag inte bosatt här han kananses om
styrka han har sina starkaste personligaatt och ekonomiska förbindel-

med och i denna skattskyldigstat därär bosattstatser annan utansom
utnyttjad valmöjlighet eller till undantag. skattskyldigerätt Den skall

obegränsat skattskyldig. Han skall alltså i princip skyldigvara attvara
erlägga skatt enligt de reguljära inkomstskattetabeller normaltsom
tillämpas för hemmahörande i frågai för de olikastatenpersoner
inkomster han uppbär.

Utredningen bevisbörderegeln i punktatt 1 anvisningarnaanser av
till §53 inte längreKL behövs.

När den skattskyldige sammanhängande vistats utanför Sverige
under längre tid bör han enligt förslaget inte längre bosatten anses

Ävenhär i skatterättslig mening. den skattskyldige har väsentligom
anknytning till Sverige skall han alltså enligt utredningen inte anses
bosatt här fyra kalenderår förflutitnär från utgången det kalenderårav
under vilket utflyttningen från Sverige skedde.
Vidare föreslår utredningen uttrycket bosatt i förmögenhetsskattenatt
skall detsamma i inkomstskatten.vara som

Utredningen föreslår slutligen de föreslagna reglernaatt träder i
kraft den januari1 1998.
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Direktiven

utredaresärskildtillkallaapril 1995den 6beslutade attRegeringen en
Utredningenshemvistbegreppen.skatterättsligadeför överatt se

delbetänkandetiredovisatsharjuridiskaangåendeförslag personer
förskattskyldighetobegränsadledning"Verklig1995:134SOU -

utredningenslutbetänkandedettapersoner". I tarjuridiska upp
behandling.tillfysiskaförbosättningsreglema personer

direktivutredningensenligtuppdraget,skallSammanfattningsvis
bosättnings-utformningtilltill förslagleda framl995:43, aven

internatio-skatteflyktsåvälförhindratillbidrarreglerna att somsom
dubbelbeskattning.nell

följandehuvudsakiregeringenanfördedirektivutredningensI
fysiskaangåendeutredningsuppdragetbeträffande personer.

ellerbegränsatfysisk ärBosättningsreglema avgör personom en
vis-helleroch intebosattinteskattskyldig. Denobegränsat ansessom

inkomsterför vissaskattskyldigendastSverigestadigvarande i ärtas
skattskyldighet,begränsadtill Sverige,anknytningsärskildmed

principivistas härstadigvarande ärellerbosattdenmedan som anses
obegränsadde härrör,varifrånalla inkomsterskattskyldig för oavsett

skattskyldigbegränsatdenPå ärskattskyldighet. sätt är somsamma
tillgångarför vissaskattskyldigendastförmögenhetsbeskattningvid

Sverige.anknytning tillsärskildmed
ochegentliga bohar sitthärräknas denhärbosattSåsom som

Sverige,stadigvarande ivistasintehemvist. En sommensomperson,
härbosattskalli Sverige,hemvistegentliga bo ochhatt sitt omanses

stycketandrapunktSverige 1anknytning tillväsentlighan har av
VidKL.1928:370,kommunalskattelagentill §53anvisningarna

rad för-skallföreliggeranknytningväsentligbedömningen enav om
medborgare,svenskskattskyldigedenbeaktas såsom ärhållanden att

inrättad förbostadhan harbott i Sverige,tidigarelänge hanhur att en
rangord-NågonSverigefastighet iinneharåretruntbruk, han etc.att

förhållandeSåsomkriterierna inte.olikamellan de ettning somanges
varaktigt boharskattskyldige inteockså denskall beaktas attanges

härrimligtutländskpå viss Detoch hemvist anta attär attort. avses
förarbetensig iintedockhemvist.skatterättsligt Detta vareanges
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eller lagtext. Härigenom har förekommit inte haftatt personer som
skatterättsligt hemvist i land ändock utflyttadeannat ansetts som

de saknat fastare anknytning tillatt Sverige. Dessagenom personer
har på grund härav i utsträckning helt undgått beskattning.stor
Många länder beskattar nämligen inte uppbärs någonränta som av

endast begränsat skattskyldig. Realisationsvinsterär beskattassom
ofta bara i bosättningslandet. Andra inkomster uppbärssom av
begränsat skattskyldiga beskattas många gånger med särskilt låg
skattesats.

De omständigheter beaktas vid bedömningen väsentligsom av om
anknytning föreligger i första hand egendom, inflytandeär i närings-
verksamhet och familjeförhållanden i Sverige. Den skattskyldiges
förhållanden i eventuell bosättningsstat beaktas inte uttryckli-en ny

Detta utesluter inte den relativa styrkan i anknytningenatt till degen.
ländernatvå beaktas jämförelsen får underordnad betydelse.men en

Nämnda förhållanden har skapat situationer då tidigareen person som
bott i Sverige och har tagit bosättning i inte vågatstatsom en annan
investera i Sverige rädsla för enligt svenska regler bosattattav anses
här samtidigt han enligt reglerna i sitt bosättningslandsom nya anses
bosatt där. sådanEn situation kan föranleda internationell dubbel-
beskattning. Vid inkomstbeskattningen regleras dessa frågor oftast i
dubbelbeskattningsavtal. Vid förmögenhetsbeskattningen däremot
kan problem uppstå dubbelbeskattningsavtaläven finnsnär eftersom
avtalen inte alltid tillämpliga på förmögenhetsskatten.är

Det ingår enligt direktiven bakgrund de angivnaatt, mot av pro-
blemen med nuvarande ordning för fysiska göra översynpersoner en

bosättningsreglerna och därvid bl.a. det förövervägaav attom anse
utflyttad skall villkor, antingen obegränsat ietten person som vara

tiden eller eventuellt under angivennärmare övergångstid, atten
denne blivit obegränsat skattskyldig i land.annat

Enligt direktiven bör det också inte regler behövsövervägas om
enligt vilka uttryckligen beaktar vilken grad anknytningman av som

utflyttad har till sitt bosättningsland bedömeren närperson nya man
han skall ha väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Ettom anses

särskilt problem här bör beaktas vissa länder inteär attsom tar ut
skatt, eller endast symbolisktar skatt,ut den skattskyldigeävenen om

bosatt och obegränsat skattskyldig där. Vissa andra länderanses
beskattar inte inkomster förvärvats utomlands deävensom om
tillfaller bosatt i landet. Iblandär skattefrihetenären person som
beroende inte förs in iatt landet. uppdragetI ingårav pengarna även

ställning till särskildaatt ta regler behövs någon flyttar tillnärom
sådant land. Vidare ingår i uppdraget skäl finnsatt överväga attom
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respektiveinkomst-vidbosättningsreglerolikadel hatill någon
förmögenhetsbeskattning.

reglernainteingår däremotutredningsuppdraget överattI omse
och 6 § lKLi § 1omfattning 53skattskyldighetens mom.mom.

därtillandraellerSIL,inkomstskattstatlig1947:576lagen om
frågor.hörande

juni 1997.den 30avslutatskallUtredningsarbetet senastvara
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Summary

rulesproposal for law residenceThe containsreport taxnewa
regarding individuals.

of of residenceChapter the contains review1 currentreport a
judicial practice. Thethe legal andrules, preparatoire,traveau

control field social benefits under thethe and the systemsystem tax
described.national insurance rules alsoare

comparativeChapter of the contains relatively extensive2 report a
together with of the of treaties Sweden hasstudy review taxconcepta

concluded.
The foundation of the legislation introduced with thecurrent was

of the legislation in theMunicipal MTA. NewTax Actenactment
thefield enacted 1966 and 1985. provide backgroundTo towas a

Commissions proposal for rules, Chapter contains examina-3new an
of underlying fortion the aims previous proposals rules. Annew

investigation also made the differenceconcerning betweenwas
unlimited and limited liability and the practical implications oftax

difference.this
The Commission also Chapter the views underlying4reports on

forits proposal legislation.new
theAt rules provide that regarded residentpresent, a person as

Sweden he has his real home and domicile Sweden. A person
has habitual regardedwho abode Sweden also resident.an as

Furthermore, the rules such that who does havenotare person ana
habitual abode Sweden but who residentpreviously Swedenwas

deemedshall be be resident here he has substantial link withto a
special rule theSweden. A concerning burden of proof provides that

who has lefi Sweden show for five following hismusta person years
hedeparture that does have substantial link with Sweden.not any

The Commission the that the followingreportproposes persons
should be regarded resident Sweden. First, those who accordingas

the provisions of the Population Register Act 1991:481 should beto
registered Sweden. Second, staying in Sweden fora person one or

periods of time which the exceed 183 days duringaggregatemore
twelve-month period habitual abode. Third, those who do havenota
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properlyhabitual abode Sweden but who previouslyan were
registered ought have been registered Sweden provided theytoor

linkhave substantial with Sweden.a
Thus, proposed replace the Swedish residence criterionto tax

real home and domicile with link the population register rules.toa
advantage of this that administrative decision willThe speciala

generally be decisive for whether the criterion satisfied.
that of habitual abodeThe Commission considers the requirement

should be retained but that the be preciselyexpression should more
stated the of the This of benefit for both theAct.text taxpayers

beand the authorities. thus proposed that shouldtax a person
daysdeemed resident Sweden he here for than 183stays more

during twelve-month period. According the Commissionstoa
proposal, the number of days of physical the countrypresence
should be decisive.

also that substantial link,The Commission the criterionproposes
be retained when assessing whether who lefi Sweden shoulda person
be deemed for unlimitedbe resident in Sweden, i.e.to tax purposes

liability. according listingHowever, the proposal, thetax to present
of factors implying the existence of substantial link should bea
removed. However, this does that the judicial andnot currentmean
legal practice should be changed but only that the authorities and

the future feel less bound when making theircourts may assess-
ment.

Even the has substantial link with Sweden, he shouldtaxpayer a
according the Commissions proposal be regarded residentto not as
here he that he has his closest personal and financialcan prove
relations with another and that he of thatstate taxpayer state as a
resident without exercising voluntary choice right toany or exemp-
tion. The be unlimited subject. should also,Hetaxpayer must taxan
in principle, be liable for the various incomes he receivesto taxpay

accordance with the regular income tables normally applicabletax
resident the in question.to statepersons

The Commission considers that the burden of proof lying with the
longer required.taxpayer no

When the remains outside Sweden for continuoustaxpayer a
period of certain length, he should, according the proposal,to no
longer be regarded resident for theEventax taxpayeras purposes.
has substantial link with Sweden, he should according thetoa
Commission be regarded resident Sweden when fournot as
calendar have passed from the end of the calendar duringyears year
which the departure from Sweden took place.
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expressionthe Commission that theFurthermore, proposes
the for incomefor wealth should beresident tax same aspurposes

tax purposes.
forcethe rules intoCommission finally thatThe enter onproposes
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Författningsförslag

ändring kommunalskattelagenFörslag till lag il om

1928:370

Härigenom föreskrivs i fråga kommunalskattelagen 1928:370om
dels punkt anvisningarna till § och punkt68 2 46 2att av av

anvisningarna till § skall upphöra gälla,48 att
dels punkt anvis-53 § 56 66 70 §l 1 1att mom., mom., av

ningarna till 53 § och punkterna och anvisningarna till 66 §1 2 av
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§53
mom.‘ Skyldighet erlägga skatt för inkomst åligger1 att om
föreskrivs i denna lag:annat
fysisk fysiska aperson: person:

för tid, under vilken han varit för tid, under vilken han varit
här i riket bosatt: här i landet bosatt:

för all inkomst, förvär- för all inkomst, förvärvatssom som
inom eller riket; inom eller landet;vats utom samt utom samt

for tid, under vilken han för under vilkentid, han va-
här riketvarit i bosatt: rit här i landet bosatt:

för inkomst näringsverk- för inkomst näringsverksam-av av
samhet hänför sig till fastig- het hänför sig till fastighetsom som
het eller fast driftställe här i riket; eller fast driñställe här i landet;

för inkomst näringsverk- för inkomst näringsverksam-av av
samhet intäkt het intäkt egendomutgör när utgör närsom som
egendom i lagen26 § i 26 § lagensom avses som avses
1947:576 statlig inkomst- 1947:576 statlig inkomst-om om
skatt och innefattar skatt och innefattarnytt- nytt-som som
janderätt till hus eller del janderätt till hus eller delett etten en

hus här i riket övergår till hus här i landet övergår tillett ettav av
privatbostad eller privatbostad elleravyttras; avyttras;
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

avyttring delsvidför inkomstavyttring delsvidför inkomst
andraandelar iaktier ochandraoch andelar iaktier avav

handelsbolagaktiebolag,svenskahandelsbolagaktiebolag,svenska
föreningarekonomiskaochföreningar änekonomiskaoch än
i §sådana 2 7§i 2 7sådana mom.avsessommom.som avses
inkomstskatt,statliginkomstskatt, lagenstatliglagen omom

konvertibla skuldebrevdelskonvertibla skuldebrevdels avav
vinstandelsbeviskonvertiblavinstandelsbevis ochkonvertiblaoch

aktie-svenskaaktiebo-svenska utgettsutgetts avsomavsom
svenskadels sådanasvenska bolag,sådanalag, dels avavavav

utfåsta optionsrätteraktiebolagoptionsrätterutfästaaktiebolag
till nyteckningnyteckningtill rätträtt som avseravsersom

blivitaktie ochutfäs- eller köpoch blivitaktieeller köp avav
med skuldebrevi föreningskuldebrev och utfastamedi föreningta

och terminerdels optionerterminer ochochdels optioner som
nämndanågotfinan-nämndanågot av nusom avserav nuavser

finansiella instrument,överlåtaren över-siella instrument, omom
tillfälle undervid någottio låtarentillfälle under devid något

kalenderårföregått de tiokalenderår närmastnärmast somsom
avyttringenföregått det år dåskedde haftavyttringendet år då

har ellerskedde rätteligenoch hemvist här varitegentliga bositt
folkbokförd Sve-borde hastadigvarande vistats iriket eller variti

stadigvarande vistatsellerhär; rige
här;

för egenavgifter enligt lagen 1981:691för återfört avdrag om
egenavgifter har fallit bort i den mån avdragsocialavgifter, för som

i §avgifterna för avgifter 46 2medgetts förhar samt mom.avsessom
ändrad debitering i den månoch nedförsta stycket 3 sattssom genom

till närings-avgifterna och dessa hänför sigmedgetts föravdrag har
verksamhet;

b dödsbo:dödsbo:b
för all inkomst förvärvatsinkomst förvärvatsför all somsom

landet.riket. inom ellerinom eller utomutom

56
skallSkatt för inkomst skall Skatt för inkomstutgö- utgö-

hemortskommunen, den i hemortskommunen, deni ras omras om
varit el- bosattskattskyldige har bosatt skattskyldige har varit här

ler stadigvarande här i i landet under någon del åretvistats av
riket under del året före före taxeringsåret, och i fallnågon annatav
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taxeringsåret, och i fall i i Stockholm för kom-annat gemensamt
Stockholm för kom- munalt ändamål.gemensamt
munalt ändamål.

66
Med hemortskommun förstås i denna lag den kommun, där den

skattskyldige forfattningsenligt skall folkbokförd den 1vara novem-
ber året före året före taxeringsåret.näst

den, varitFör under den,För varit underett ettsom som
beskattningsår eller del därav bo- beskattningsår eller del därav bo-

här i riket han bort här i landet han bortsatt utan att satt utan att
folkbokföras i kommunnågon folkbokföras i någon kommun

novemberden l året före året den novemberl året före året
före taxeringsåret, skall så- före taxeringsâret, skallnäst så-näst
hemortskommun den hemortskommun densom anses som anses

kommun, där han först varit bo- kommun, där han först varit bo-
under det år, under det år,satt närmast satt närmastsom som

föregått taxeringsåret. föregått taxeringsåret.
denFör på grund denFör på grund vä-som av som av

väsentlig anknytning, sentlig anknytning, isom avses som avses
i punkt andra stycketl anvis- punkt första1 stycket anvis-av c av
ningarna till 53 skall ningarna till skall53anses anses

bosatt här i riket skall såsom bosatt här i landet skall så-som som
hemortskommun den kom- hemortskommun denanses som anses

till vilken anknytningen kommun till vilken anknytningenmun
varit starkast under året före varit starkast under föreårettaxe- taxe-
ringsåret. ringsâret.

dödsboFör efter den vid dödsbo efterFör den vidsom som
dödsfallet varit bosatt här i riket, dödsfallet varit bosatt här i lan-
skall såsom hemortskommun det, skall såsom hemortskommun

den avlidnes hemortskom- den avlidnes hemortskom-anses anses
mun. mun.

70§
1 En 1 En harm o m person, som m o m. person, som

har tillhört främmande makts tillhört främmande makts
beskickning eller lönade konsulat beskickning eller lönade konsulat
här i riket eller beskickningens här i landet eller beskickningens
eller konsulatets betjäning, eller konsulatets betjäning,som som
inte har varit svensk medborgare inte har varit svensk medborgare
och inte bosatt här i riket och inte bosatt här i lan-som var som var

han kom tillhöra beskick-när det hanatt kom tillhöranär att
ningen eller konsulatet eller be- beskickningen eller konsulatet
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eller konsu-beskickningenskonsulatets ellerellerskickningens
betjäning ilatetsbeskattnings-betjäning i ansesanses

beskattningshänseende inte havarit bosatt härinte hahänseende
landet.här i Förvilka be- varit bosattinkomster,riket.i För

vilka beskattas enligtskall inkomster,lagenligt dennaskattas
lag skall skatt sådani dennasådanskatt utgöras avpersonav

kommun häri denriket, där hanhär iden kommun utgörasperson
beskatt-landet, där han underförst haft ibeskattningsåretunder

först bosatt.ningsåretoch hemvist el-egentliga bo varitsitt
förelegat,fallsådantler, utan att

stadigvarande vistats.

under årmake, bam 18gäller också sådanVad sagts personsovan
och inte har varitde har bott hos honomtjänareoch enskilda om

svenska medborgare.

Anvisningar
till 53 §

1.5 Följande räknasriketbosatt härSåsom i personer
landet:bosatta härhär harden, såsom iräknas sittsom

enligt bestämmel-hemvist. Medegentliga bo och a Deni som
folkbokföringslagenlik-skattskyldigbosattSverige iserna
skall folkbok-den 1991:481ställes enligt 68 § utan varasom,

stadig- förd här landet.bosatt Sverige, iiatt vara
Sverigehär. b Denvarande vistas ivistas som

eller flera tidsperioderunder en
sammanlagt 183överstigersom

tolvmånaders-dagar under en
vistelse.period stadigvarande

stadig-Dene intesom
varande iSverigevistas men som

rätteligen har ellertidigare varit
folkbokförd härborde ha ivarit

han har väsentliglandet om
anknytning till Sverige.

Även harstadig-En inte personperson som om en
varande väsentlig anknytning till SverigeSverigeivistas men som
tidigare har haft egentliga bo enligt första stycket skall hansitt c
och hemvist skall bosatt här hanSverige kani inteanses anses om

har väsentligbosatt här han styrka han har starkastesinaattom
anknytning till Därvid personliga och ekonomiska för-Sverige.
skall beaktas sådana omständig- bindelser med och istatannan

han svenskheter med- denna skattskyldigär åratt statsom som
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utnyttjad valmöj-där bosattunder vil-tidrymddenborgare, utan
till undantag.ellerhaft lighethartidigare sitthan rättken

och hemvist Sveri-egentliga bo i
bovaraktigtharhan inteattge,

utländskoch hemvist på viss ort,
förutomlandshan vistas stu-att

hanhålsoskäl,ellerdier attav
inrättadbostad Sverigehar ien

harhanåretruntbruk,för att
bedriverhanfamilj Sverige,i att

ellernäringsverksamhet Sverigei
tillgångarinnehav somavgenom

honomindirektellerdirekt ger
sådaninflytandeväsentligt iett

ekono-näringsverksamhet, är
ellerengagerad Sverigemiskt i

härinnehar fastighet ihanatt
för-därmed jämförligaochriket

hållanden.
Även harsvensk viz‘-En är om en personsomperson

anknytning tillsentlig Sverigeunderellermedborgare som
skall hanstyckethaft enligt förstasammanlagt år sittminst tio c

fyrabosatt häroch hemvist Sveri-egentliga bo intei näranses
förflutit frånkalenderår utgång-stadigvarande häreller vistatsge

vilketdet kalenderår underfrån Sverigeoch utreser en avsom
skedde.utflyttningenfråndess Sverigehär intillskall bosattanses

från dagenhar förflutitfem år
såvidafrånför Sverige,avresan

under be-hanhan visarinte att
hafthar så-skattningsåret inte

anknytning till Sve-väsentligdan
andra stycket.irige som avses

till §66
1.6 i dennaden- bestämmelsernabestämmelserna i AvAv

paragraf, jämförda med föreskrif-jämförda med före-paragraf,na
punkt första stycket bframgår, för iskrifterna i 68 att terna av

beskattningsår till framgår,under 53den anvisningarnaettsom
för beskatt-del stadigvarande den undereller därav att ettsom

han bort ningsår eller del därav stadigva-här i riketvistats utan att
landetfolkbokförd i någon kom- rande vistats här i utan attvara

november före han bort folkbokförd iden året nå-1 varamun
före taxeringsåret, skall kommun den novemberåret 1näst gon
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såsom hemortskommun föreåret året före taxerings-nästanses
där handen kommun, under det året, skall såsom hemortskom-

år, föregått den kommun, där hannärmast taxe-som mun anses
ringsåret, först vistats, under det år, före-utan att närmastsom
vistelsen varit allenast tillfällig. gått taxeringsåret, först vistats,

vistelsen varit allenastutan att
tillfällig.

2.7 förevarandePå grund grundPå förevarandeav av
jämfördaparagrafs stadganden, paragrafs stadganden, jämförda

med skall för döds-53 § 3 med 53 § skall för döds-3mom., mom.,
efterbo den, under det år bo efter den, under det årsom som

frånfället inte frånfälletvid inte vidägt ägtrum men run1 men
dödsfallet varit bosatt eller dödsfallet varit bosatt här i lan-
stadigvarande här i riket, det, vid taxering nästföljande årvistats
vid taxering nästföljande år så- såsom hemortskommun anses

hemortskommun den den kommun utgjort densom anses som
kommun utgjort den avlid- avlidnes hemortskommun.som

hemortskommun.nes

lag träder i kraft denDenna januaril 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering. Vid tillämpningen bestämmelsernaav
i punkt l anvisningarna till skall53 § hänsyn till vadäven tasav som
inträffat innan lagen trädde i krafi.

Senastelydelse l996:162.
2Senastelydelse 1986:473.
3Senastelydelse 1991:484.
" Senastelydelse 1986:1113.
5Senastelydelse 1985:362.
‘ Senastelydelse 1991:484.
7Senastelydelse 1984:1060.
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3§
Vad gällerVad gäller 011 0 somsom mom.m 0 m

från bo-utländskt bo- utdelning utländsktutdelning från omom
skall tillämpas på utdel-tillämpas på utdel- laglag skall ävenäven

utländsk juridiskutländsk juridisk ning frånfrånning annanannan
Sådan utdelning skallutdelning skallSådan person.person.

i den mån dock inte beskattas i den måndock inte beskattas
delägare i utländsk juridiski utländsk juridiskdelägare per-per-

stycketandra stycket enligt punkt 10 andraenligt punkt 10 sonson
till kom- anvisningarna till § kom-anvisningarna 53 § 53avav

harhar munalskattelagen 1928:370munalskattelagen 1928:370
för den denbeskattats för den del den beskattats delut- ut-av av

ländska vinst be- ländska vinst be-personens som personens som
Utdelning delägaren. Utdelninglöper på delägaren. löper på

efterfrån dödsbo efter vid från dödsbo vidperson, som person, som
frånfälle varit bosatt eller sitt frånfalle inte varit bosatt härsitt inte

i riket, i landet, till i del-stadigvarande här Sverige bosattvistats
förvärvatstill i Sverige bosatt delägare inkomst,ägareav av som

förvärvats under under den tid delägarna suttit iinkomst, som
tid delägarna suttit i oskifi bo oskift bo givetvisden men-

givetvis utskiftning utskiftning den avlidnes efter-avmen av-
efterlämnade till- tillgångar skall härden avlidnes lämnade i-

skall här i riket bli före- landet bli föremål för beskatt-gångar -
för beskattning. denna ning. denna föreskrift med-mål Från Från

föreskrift meddelas likväl delas likväl undantag i §7ett ett
i §undantag 9 97 mom. mom.

samband med utdelning andel bolag utländskI på i i tillgodo-stat
föres i vissa fall utdelningsmottagaren särskilt belopp skattetillgodo-
havande betalas den utländska försorg inomut statenssom genom

för för nedsättning skatt utdelad bolagsvinst.påett systemramen av
Exempel på sådant skattetillgodohavande "avoir fiscal" i Frankrikeär
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och credit""tax i Storbritannien. Vad gäller utdelning frånsom om
utländskt bolag skall tillämpas skattetillgodohavande.påäven

Sådant skattetillgodohavande hänförs till beskattningsårsamma
den utdelning på vilken skattetillgodohavandet grundat.ärsom

§6
mom.3 Skyldighet1 erlägga skatt för inkomst åligger,att om
föreskrivs i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddeladeannat

på grund beslut, i 21 § sägs:av varom
fysiska fysiskaperson: person:

för tid under vilken han varit för tid under vilken han varit
bosatt här i riket: bosatt här i landet:

för all inkomst förvärvats för all inkomst förvärvatssom som
inom eller riket; inom eller landet;utom samt utom samt

för tid under vilken han för tid under vilken han
varit bosatt här i riket: varit bosatt i landet:här

för inkomst näringsverk- för inkomst näringsverk-av av
samhet hänför sig fastig-till samhet hänför sig till fastig-som som
het eller fast driftställe här i riket; het eller fast driftställe här i lan-

det;
för inkomst näringsverk- för inkomst näringsverk-av av

samhet intäkt samhetutgör intäktnär utgör närsom som
egendom i § och26 egendom i 26 § ochsom avses som avses

innefattar nyttjanderätt till innefattar nyttjanderätt tillsom som
hus eller del hus här iett hus eller del hus härett iett ettav av

riket övergår till privatbostad landet tillövergår privatbostad
eller elleravyttras; avyttras;

för inkomst utdelning på andelar i svenska ekonomiskagenom
föreningar;

för löpande inkomster för löpande inkomstersom som
hänför sig till privatbostadsfastig- hänför sig till privatbostadsfasti g-
het och privatbostad här i riket; het och privatbostad här i landet;

för vinst vid avyttring fas- för vinst vid avyttring fastig-av av
tighet här i riket eller egendom het här i landet eller egendomav av

i och26 § inne- i §26 och inne-som avses som som avses som
fattar nyttjanderätt till hus fattar nyttjanderätt tillett husett
eller del hus här i riket; ellerett del hus här i landet;ettav av

för vinst vid avyttring dels för vinst vid avyttring delsav av
aktier och andelar i andra aktier och andelar i andrasvens- svens-
ka aktiebolag, handelsbolag och ka aktiebolag, handelsbolag och
ekonomiska föreningar sådana ekonomiskaän föreningar sådanaän

i 2 § 7 dels i 2 § 7 delssom avses mom., av som avses mom., av
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konvertibla skuldebrev och kon- konvertibla skuldebrev och kon-
vertibla vinstandelsbevis vertibla vinstandelsbevissom som
utgivits svenska aktiebolag, utgivits svenska aktiebolag,av av

sådanadels svenska aktie- dels sådana svenska aktie-av av av av
bolag utfästa optionsrätter bolag utfästa optionsrättersom som

till nyteckning eller köp till nyteckning eller köprätt rättavser avser
aktie och blivit utfästa för-i aktie och blivit utfästa för-iav av

ening med skuldebrev och dels ening med skuldebrev och dels
optioner och terminer optioner och terminersom avser som avser
något nämnda finansiella något nämnda finansiellaav nu av nu
instrument, överlåtaren vid instrument, överlåtaren vidom om

tillfällenågot under de tio kalen- tillfällenågot under de tio kalen-
derår föregått det år derår föregått det årnärmast närmastsom som
då avyttringen skedde haft då avyttringen skedde rätteligensitt
egentliga bo och hemvist här i har eller borde havarit varit
riket eller stadigvarande vistats folkbokförd eller stadig-Sverigei
här; varande vistats här;

för återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen 1981:691 om
socialavgifter, för egenavgifter har fallit bort i den mån avdragsom
har medgetts för avgifterna för avgifter i 46 § 2samt som avses mom.
första stycket kommunalskattelagen3 1928:370 och har sattssom
ned ändrad debitering i den avdragmån har medgetts förgenom
avgifterna och dessa hänför sig till näringsverksamhet;

b svenska aktiebolag och sådana bolag, enligt särskildsom
författning skyldiga avstå sin vinst, ekonomiska föreningar,äro att
samebyar, samfund, stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska
juridiska dock såvitt gäller sådana juridiskapersoner, personer som
enligt författning eller därmedpå jämförligt bildats för förvaltasätt att
samfällighet endast samfälligheten såsom särskildtaxerats taxe-om
ringsenhet och marksamfällighet eller regleringssamfällighet:avser

för all inkomst, dem för all inkomst, demsom av som av
här i riket eller å utländsk här i landet eller å utländskort ort
förvärvats; förvärvats;

utländskac bolag: utländskac bolag:
för inkomst näringsverk- för inkomst näringsverk-av av

samhet hänför sig till fastig- samhet hänför sig till fastig-som som
het eller fast driftställe här riket;i het eller fast driftställe här i lan-

det;
för inkomst näringsverk- för inkomst näringsverk-av av

samhet vid avyttring egendom samhet vid avyttring egendomav av
i 26 § och inne- i 26 § och inne-som avses som som avses som
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

till husnyttjanderättfattarnyttjanderätt till husfattar ettett
landet;hus här iriket; eller delhus här ieller del ettett avav

bort, i den månfalliteller tillkommande skatt,för slutlig skatt som
taxeringar;åtnjutits vid tidigare årsdärför bolagetavdrag samtav

ekonomiskasvenskautdelning andelar iåför inkomst genom
föreningar;

utländska bolag:utländska juridiskaandrad änpersoner
inkomstför delägaresunder med avdragfor inkomst csom anges

till 53 §stycket anvisningarnapunkt andrai lO avavsessom
kommunalskattelagen.

vaddriftställe gällermed fastvadfråga sägsI somsom avsesom
kommunalskattelagen.anvisningarna till §punkt 53i 3 av

stycket§ andrarealisationsvinst i 23sådanfrågaI som avsesom
gränsöverskridandeinkomstbeskattningen vid1994:1854lagen om

stycketavyttring i förstaskall med ordetomstruktureringar inom EG,
överlåtelseavyttring ellerledet förståssistanäst genom arv,a

förvärvandeandel i detellerbodelning gåva mottagentestamente, av
nämnda paragrafen,stycket denfall i tredjebolaget eller, i som avses

där.vederlagsandel som avses

16 §
lagmom.‘ denna associa-utländsk juridisk iMed2 person avses

hemmahörandedär denenligt lagstiftningen i dention, ärstatsom
införoch föra talanrättigheter, ikläda sig skyldigheterkan förvärva

förmögenhetsmas-och andra myndigheter och vilkensdomstolar över
enskilda delägarna inte fritt kan förfoga.desa

juridiskbolag i denna lag utländskMed utländskt personavses
för beskattningden hemmahörande föremåli den där är ärstatsom

underkastade.den svenska aktiebolaglikartad ärär somsom
alltid utländskbolag i denna lag ocksåSåsom utländskt avses

med vilkahemmahörande i följandejuridisk någon stater,person av
dubbelbeskattning, denhar ingått avtal för undvikandeSverige omav

reglervilken avtaletsutländska juridiska påär ompersonen en person
tillämpas och enligt avtalet harbegränsning beskattningsrättenav

Bangla-denna Amerikas Argentina,hemvist i Förenta Stater,stat:
Belgien, Bolivia, Brasilien, Bulgarien,desh, Barbados, Botswana,

Estland, Filippinerna, Finland, Frankri-Canada, Danmark, Egypten,
Island,ke, Gambia, Grekland, Indien, Indonesien, Irland, Israel,

Jamaica, Folkrepubliken Kina, RepublikenItalien, Japan, Kenya,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Marocko, Mauritius,Korea,

Mexiko, Namibia, Nederländerna, Zeeland, Pakistan,Norge, Nya
Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, SlovakiskaPeru,
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Republiken, Sri Lanka, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika,
Tanzania, Tjeckiska Republiken, Trinidad och Tobago, Tunisien,
Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela, Vietnam, Vit-

Österrikeryssland, Zambia, Zimbabwe och övriga f.d. delre-samt
publiker i Sovjetunionen.

Med utländskt bolag likställs, Med utländskt bolag likställs,
där uttryckligen stadgas, där uttryckligen stadgas,annat annat
främmande utländsk främmande utländskstat samt stat samt
menighet liksom dödsbo efter menighet liksom dödsbo efter

vid sitt frånfälle inte vid sitt frånfälle inteperson, som person, som
bosatt eller stadigvarande bosatt här i landet.var var

vistades här i riket.

18§
1 En 1 En harm o m person, som m o m person, som.har tillhört främmande makts tillhört främmande makts

beskickning eller lönade konsulat beskickning eller lönade konsulat
här i riket eller beskickningens här i landet eller beskickningens
eller konsulatets betjäning, eller konsulatets betjäning,som som
inte har varit svensk medborgare inte har varit svensk medborgare
och inte bosatt här i riket och inte bosatt här i lan-som var som var

han kom tillhöra beskick- detnär han kom tillhöraatt be-när att
ningen eller konsulatet eller be- skickningen eller konsulatet eller
skickningens eller konsulatets beskickningens eller konsulatets
betjäning i beskattnings- betjäning i beskattnings-anses anses
hänseende inte ha varit bosatt här hänseende inte ha varit bosatt här
i riket. En sådan åtnjuter, i landet. sådanEn åtnju-person person
förutom den inskränkning i skatt- förutom den inskränkning iter,
skyldigheten följer vad skattskyldigheten följersom av som av

frikallelse från vad frikallelsesagts, frånsagts,som nu som nu
skattskyldighet för inkomst skattskyldighet för inkomstge- ge-

utdelning på andelar i utdelning på andelar inom sven- nom sven-
ska ekonomiska föreningar. Skatt ska ekonomiska föreningar. Skatt
skall frå- skallär frå-ärav person, varom nu av person, varom nu

i den kommun här iutgöras i den kommun här iutgörasga, ga,
riket där han under beskattnings- landet där han under beskatt-
året först haft egentliga bositt ningsåret först bosatt.varit
och hemvist eller, sådantutan att
fall förelegat, stadigvarande vis-

vtats.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

under 18 årbarnmake,också sådangällerVad sagts personsovan
varitoch inte harhos honomde har bottenskilda tjänareoch om

medborgare.svenska

förstatillämpasochjanuari 1998kraft den 1träder ilagDenna
taxering.vid 1999 årsgången

rubrik 1974:770.lagensSenastelydelse av
2 1993:1543.Senastelydelse
3 1996:163.lydelseSenaste
4 1995:1505.lydelseSenaste
5 lydelse 1984:895.Senaste
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kupongskattelagenändring iFörslag till lag3 om

1970:624

1970:624‘ skallkupongskattelagenföreskrivs §Härigenom 4att
följande lydelse.ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4§2
förskattskyldighet föreliggerförskattskyldighet föreligger

denneutdelningsberättigad,denneutdelningsberättigad, omom
bosattfysiskbosattfysisk ärär ärär somperson,somperson,

efter sådanlandet, dödsbohär i här istadigvarandeeller vistas
utländsk juridiskellerefter sådandödsboriket, person person

utdelningenochutländsk juridiskeller ärperson, person,
närings-hänförlig till inkomsthänförligoch utdelningen är av

frånbedrivitsverksamhetnäringsverksam-till inkomst somav
landet. Skatt-driftställe här ibedrivits från fast driñ- fasthet som

föreligger dock inteskyldigheti riket. skattskyldighetställe här
utländskutdelningsberättigadinte för förföreligger dock

för den delutdelningsberättigad utländsk juridisk avperson
utdelningen enligt punkt 10juridisk för den del somperson av

anvisningarnaenligt punkt andra stycketutdelningen 10 avsom
kommunalskattelagentill §andra stycket anvisningarna 53av

har beskattats hoskommunalskattelagen 1928:370till 53 §
har beskattats hos delägaren.1928:370

delägaren.
europeiskeuropeisk handelsbolag,handelsbolag, FörFör

ekonomisk intressegruppering,ekonomisk intressegruppering,
kommanditbolag och rederi före-kommanditbolag och rederi före-

för den delför den del ligger skattskyldighetligger skattskyldighet
hänför-hänför- utdelningenutdelningen ärär somsom avav

näringsverk-till inkomst näringsverk- lig till inkomstlig avav
bedrivits från fastbedrivits från fast samhetsamhet somsom

driftställe här i landet ochdriftställe här i riket och somsom
eller medlembelöper delägare eller medlem belöper på delägarepå

bosatt eller stadigvar- bosatt här.är ärsom som
ande här.vistas

skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som
innehar aktie under sådana förhållanden, därigenomatt annan

beredes förmånobehörigen vid taxering till inkomstskatt eller vinner
befrielse från kupongskatt.

1705612
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skattskyldighet föreligger icke for i § eller17person, som avses
§ lagen18 1 1947:576 statlig inkomstskatt.mom. om
skattskyldighet föreligger inte heller för juridisk ien person en

främmande medlem i Europeiska gemenskapen, denärstat som om
idetinnehar eller25 andelskapitalet utdelande bolagetprocent mer av

och uppfyller villkoren i artikel i det Europeiska2 gemenskapernasav
råd den juli direktivet23 1990 ordning förantagna om en gemensam
beskattning avseende moder- och dotterbolag i olika medlemsstater
idirektivets lydelse den januari1 90/435/EEG.1995

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Senastelydelse lagens rubrik 1974:996.av
2Senastelydelse 1994:1868.
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i lagen 1991:586Förslag till lag ändring4 omom
inkomstskatt för utomlands bosattasärskild

särskildHärigenom föreskrivs 2 och 4 lagen 1991:586att om
följande lydelse.inkomstskatt for utomlands bosatta skall ha

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

2§
Beteckningar används i Beteckningar används isom som

kommunalskattelagenkommunalskattelagen
lagen lagen 1947:5761928:370, 1947:576 1928:370,

statlig inkomstskatt och statlig inkomstskatt ochomom
skattebetalningslagenskattebetalningslagen 1997:000 1997:000

betydelse i denna lag, har betydelse i denna lag,har samma samma
eller framgår inte eller framgårinte annat annat angesom anges om

sammanhanget. denna lag sammanhanget. denna lagI Iavav
med bosatt med bosatt utom-utom-avses avses

fysisk d fysiskl d latt attom personn s : a n s : om persona
denne inte bosatt här i riket denne inte bosatt här i landet,är är

stadigvarande här,eller med hemmahörandevistas samt
med hemmahörande fysiski utlandet:samt om person

utlandet: fysiski denne bosatt utomlands ochärattom person
denne bosatt utomlands och juridisk denne inteär attatt om person
juridisk denne inte registrerad här i landet ochärattpersonom

registrerad här i riket inte heller har fast driftställe här.och inteär
heller fast driftställehar här.

4§
för betalningenAnsvarig Ansvarig för betalningenav av

särskild inkomstskatt den särskild inkomstskatt denär ärsom som
enligt 9 § har skatte- enligt § har9 skatte-göraatt göraatt

Äravdrag. denne hemmahörande avdrag.
utlandet den skatt-i svarar

skyldige själv för betalningen.

Betalningsskyldigheten för den har betala skatt fårattsom annans
beskattningsmyndigheten,efterges särskilda skäl föreligger.av om

lag träder kraftDenna i den januari1 1998.

Lydelse enligt 1996/972100.prop.
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Förslag till lag ändring i lagen 1996:13415 om om

ändring i lagen 1991:591 särskild inkomstskattom
för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs § lagen särskild3 1991:591att om
för utomlands bosatta m.fl. lydelseinkomstskatt artister i dess enligt

lagen ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.1996:1341 om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
denna lag med denna lag medl lavses avses

utomlands:ombosatt utomlands:om bosatt
inte fysiskfysisk denne denne inteär äratt attperson person

bosatt här i riket eller stadig- bosatt här i landet,
varande här,vistas

hemmahörande i hemmahörande iut- ut-
fysisk fysiskla d landet: att attet:n om person om person

denne bosatt utomlands och denne bosatt utomlands ochär är
juridisk denne inte juridisk denne inteatt attperson personom om

registrerad här i riket och inte registrerad här i landet ochär är
heller fast driftställehar här, inte heller har fast driftställe här,

verksamhet:artistisk personligt framträdande inför publik eller vid
ljud- eller bildupptagning med sång, dans,musik, cirkus ellerteater,
liknande,

den artistisk verksamhet,artist: utövarsom
idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt

eller ljud- eller bildupptagningar,genom
idrottsman: den idrottslig verksamhet,utövarsom

fysiskartisyöretag: eller juridisk utan attperson som vara
ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,arrangör mot
fysisk eller juridisk anordnar tillställningarrangör: person som

med artistisk eller idrottslig verksamhet,
svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som

i punkt 2 anvisningarna till § kommunalskattelagen49avses av
1928:370.

lag träderDenna i kraft den januari1 1998.
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Förslag till lag6 ändring i skattebetalningslagenom

1997:000

Härigenom föreskrivs 2 kap. och1 § kap.11 14 § skatte-att
l997:O00‘betalningslagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
§1

.Beslut enligt denna lag fysisk fattasrörsom en person av
Skattemyndigheten i det län där den fysiska författnings-personen
enligt skall folkbokförd den 1 november året före det år dåvara
beslutet skall fattas.

denFör varit bosatt eller denFör varit bosatt här isom som
stadigvarande här i landet landetvistats under någon del det årav
under någon del det år då be- då beslut skall fattasav men som
slut skall fattas inte inte skall ha varit folkbokförd härmen som
skall ha varit folkbokförd här den den november1 året före fattas

november före1 året fattas beslut beslut Skattemyndigheten i detav
Skattemyndigheten i det län län där den fysiska förstav personen

där den fysiska först varit bosatt.personen
varit bosatt eller stadigvarande
vistats.

den skallFör bosatt denFör skall bosattsom anses som anses
här i landet på grund sådan här i landet på grund sådanav av
väsentlig anknytning i väsentlig anknytning isom avses som avses
punkt andra1 stycket anvis- punkt första1 stycket anvis-av avc
ningarna till 53 § kommunal- ningarna till 53 § kommunal-
skattelagen 1928:370, fattas be- skattelagen 1928:370, fattas be-
slut Skattemyndigheten i det slut Skattemyndigheten i detav av
län där den kommun ligger till län där den kommun ligger till
vilken anknytningen starkast vilken anknytningen starkastvar var
under året före det år då beslutet under föreåret det år då beslutet
skall fattas. skall fattas.

F örsta-tredje styckena gäller inte följer 3-5 §§. Omannatom av
behörig myndighet inte finns, fattas beslut Skattemyndigheten iav
Stockholms län.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.11
§14

Skattemyndighetenskallbestämtsharslutliga skattenSedan den
skattekontot.avstämninggöra aven

Skattemyndighetenskallavstämning görsInnan
föravdragskattenslutligadenfrån göra

A-skatt,särskildoch-skattdebiterad Fa
A-skatt,avdragenb

kap.enligt 12beslutgrundbetalas påskallA-skattc avsom
stycket,andra§1

ingåttharSverigevilkenmedöverförts frånd skatt statsom
skatt,överföringochuppbördöverenskommelse avom

enligtbetalatsskatteenligtbetalatsskatte somsom
särskild1991:586lagensärskild1991:586lagen omom

utomlandsförinkomstskattutomlandsförinkomstskatt
lagenenligtellerbosattaenligt lagenellerbosatta

in-särskild1991:591särskild in-1991:591 omom
utomlands bo-förkomstskattutomlands bo-förkomstskatt

tidför denm.fl.artisterden tidm.fl. förartister sattasatta
dåbeskattningsåretunderdåbeskattningsåretunder

varit bosattskattskyldigedenvarit bosattskattskyldigeden
Sverige,stadigvarande iSverige elleri

här,vistats

läggaskattenslutligatill den
stycket,första§enligt kap. 3tillbaka 18betalatsskatta som

§kap. 5enligt 18överförts tillskattb statannanensom
ochförsta stycket,

taxeringslagenenligtförseningsavgiftskattetillägg ochc
1990:324.

januari 1998.kraftträder i den 1lagDenna

1996/97:100.enligtLydelse prop.
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Förslag7 till lag ändring i lagen 1997:000om om
statlig förmögenhetsskatt

Härigenom föreskrivs 6 § lagen 1997:000att statligom
förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Förmögenhetsskatt för skattepliktig förmögenhet skall betalas av

fysisk bosatt i Sverige vid beskattningsâretsärperson som
utgång,

dödsbo efter den vid sin död bosatt i Sverige,som var
fysisk enligt 69 § kommunalskattelagen 1928:370person som

enbehandlas i Sverige bosattsom person,
4. svensk förening eller svenskt samfund till den delutom en

medlem sin andel har del i dess förmögenhet,genom
svensk stiftelse.

Som bosatt Sverigei Fysiski inte äranses person som
denna lag ,5/siskäven svensk medborgare och vis-person som som
stadigvarande här.vistas Fysisk i Sverige under begränsadtas en

inte svensk med- tidär högst år inte bo-person som treav anses
borgare och vistas i Sverige i Sverige.sattsom
under begränsad tid högsten av

år inte bosatt i Sverige.tre anses

Juridisk i §7 3-6 eller 10 lagenperson som avses mom.
1947:576 statlig inkomstskatt inte skattskyldig.ärom

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering.

Lydelse enligt 1996/97:117.prop.
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Bakgrund1

lagstiftningTidigare1.1

ochboegentligasittharhärräknas den,i rikethärbosattSåsom som
denlikställesskattskyldig attutanSverige bosattiMedhemvist. som,

intehär. EnvistasstadigvarandeSverige,ibosatt somperson,vara
ochboegentligahaft sittSverige,stadigvarande ivistas men som

väsentligharhanhärbosattskallSverige,i an-hemvist omanses
Sverige.tillknytning

och hemvistBo

genomför-tillkomstKL1928:370kommunalskattelagensGenom
Förebosättningsbegreppet.omläggninggenomgripandedes aven

omfattning,skattskyldighetensberoddeskattelagstiftning1928 års
mantalsskrivnings-ochmedborgarskappåfysiskaavseende personer,

infördes be-kommunalskattekommitténförslagPåskyldighet. av
bedömningen,kriteriet föravgörandedetbosättning omgreppet som

ieller inteskattskyldigobegränsatskulleskattskyldigeden vara
kommit-framhöllbosattbegreppettolkningenAngåendeSverige. av

orddettabetydelseville lägga änuttrycket inteitén att annanman
444. De-1924253-54SOUmantalsskrivningsförordningenhade i s.
angåendeförslagkommitténsiinstämde ipartementschefen stort

1927:102skattskyldighet prop.obegränsadförförutsättningarna s.
erinrantill någonanledningfann inteutskottetsärskilda258. Första

utlåtande 47.1 s.nr
drakanenligt KLbosättningsbegreppettolkningenVid manav

från 1894kan hämtasledningvissförarbetenaden slutsatsen attav
sakna-hemvist"ochUttrycket "bomantalsskrivningsförordning.års

begrep-definitiondirektoch någonförordningenemellertid ides av
inte."bosatt"pet gavs

därkonstaterathänseende haspråkligt orten,attEfter i enatt rent
medel-hardärdenhemvistbo ochhar sitt är ort, personenperson
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punkten för sina personliga och ekonomiska intressen anför K.G.A.
Sandström bl.a. följande avseende tolkningen "bo och hemvist" iav
KL Om skattskyldighet för inkomst enligt svensk Stockholmrätt,
1953 21s.

Om det sålunda tämligen klarlagt, vad uttrycketär "bo och
hemvist" innebär enligt svenskt lagspråk, det dock icke likaär
klart, lagstiftaren i punkt I till §att 53 K.L. nyttjatanv.
uttrycket i denna hävdvunna betydelse. Redan kommunalskat-
tekommitténs hänvisning till kommittén i uttrycket bosattatt
icke velat inlägga betydelse detta ord har i mantalssk-änannan
rivningsförordningen innebära, kommittén med "boattsynes
och hemvist" åsyftat något vad detta uttryck eljestänannat,
betyder; mantalsskrivningsförordningen fäste i första hand
endast avseende vid den faktiska, bosättningen ochrent yttre
frågan, hade medelpunkten för sina ekonomiskavar en person
intressen, tillmättes icke i första hand någon betydelse.

K.G.A. Sandström kommer fram till då lagstiftaren definieraratt
bosatt såsom med ha sitt egentliga bo och hemvist,synonymt att så

därmed, bosatt på den däratt är han har sinavses ort,en person
stadigvarande och för sådant ändamål inredda bostad.

Från början vilade alltså bosättningsbegreppet i KL uteslutande på
uttrycket egentligt bo och hemvist. förslagPå kommunalskatte-av
kommittén knöts emellertid exempel på omständigheter kundesom
inverka på bedömningen vid tolkningen uttrycket. Den talrikaav
rättspraxis följde efter införandet bosättningsreglerna avsågsom av
i de flesta fallen tillämpningen de i lagen uppräknade situationernaav
och inte hur själva begreppet egentligt bo och hemvist skulle tolkas.

Enligt dubbelbeskattningssakkunnigas mening se betänkandet
"Intemationella skattefrågor", SOU 1962:59 innebar uttrycket bo och
hemvist inte, vederbörande med nödvändighetatt behövde ha bostad
här i landet. borde,Det enligt de sakkunniga räcka iom personen
fråga hade någon påtaglig anknytning till Sverige, bohagt.ex.mer
eller personliga eller ekonomiska intressen.

På förslag dubbelbeskattningssakkunniga slopades uppräkning-av
de specialfall särskilt beskrevs i lagtexten. Huvudregeln,en av som

såsom bosatt i Sverigeatt räknas den här har sitt egentliga bo ochsom
hemvist, behölls dock. Bosättningsreglema ändrades i stället genom
införandet rekvisitet väsentlig anknytning och till detta rekvisitav
knutna s.k. treårsregeln. De reglerna medförde bl.a. denattnya
egentliga bosättningen, det gällde utflyttningsfallen,när inte längre

den avgörande faktorn för den obegränsade skattskyldigheten.var
Genom 1985 års de skatterättsligaöversyn bosättningsreglernaav

utvidgades själva bosättningsbegreppet och treårsregeln blev en
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litenoch hemvistboegentligtfick kriterietHärefterfemårsregel.
Även härinflyttningsfallen.då endast ibetydelse ochsjälvständig

förhållanderoll. Dettabetydelselöskriterietemellertidspelar en
klart,inflyttningenvidallmänhetdet i ärmed delshänger attsamman

inträder,delsSverige,sig ibosättaskattskyldigeden att omatt avser
redanskattskyldighetobegränsadklar,intefrågan är genom en

angående fråganpraxisSverige. ärvistelse i Attstadigvarande
191.1990SNförklaring, Mattsson,obefintlig har s.samma

vistelseStadigvarande

denSverige bosattmed ilikställes utan§ KLEnligt 68 som,person
stadigvarande.härSverige, vistasbosatt iatt vara

gäller, haralltjämtSverige,bosättning iförkriteriumDetta som
deinordnastället förlagens tillkomst. Isedanfunnits i attKL

här ibosattunder begreppetvistas här,stadigvarandesompersoner
mantalsskrivningsförord-medskulleriket, överensstämmasom

stadgasvadbestämmelsen,föreskrevsningen, att omsomgenom
på dessaskall tillämpasriket bosatthär i ävenär personerperson som

utvidgaslapphär. På såstadigvarande vistas attsätt mansom
bosatt.begreppet

skattskyldighet förobegränsadbestämmelseBehovet omav en
världs-under förstablev tydligtstadigvarande vistas härpersoner som

uppehöll sig i Sverige,annekterade länderfråndå flyktingarkriget,
svensk be-bli föremål förhotell eller pensionat,boende på attutan

bil. 46.skattning prop. 1927:102 3 s.
någonansågkan utläsasförarbetena till lagrummetAv attatt man

nöd-vistelse intestadigvarandebegreppetsärskild definition varav
bordedet i lagtextenberörde fråganvändig. Vidare anges enomman

obegränsad skatt-omfattat, förvistelsen haminimitid, måste attsom
på förslagmånaderskulle inträda. Tidenskyldighet g.a.menvarsex

precisera tidenavstod frånsvårigheterskattetekniskafrämst attman
heller invändningarDepartementschefen hade intei lagrummet. mot

stadigvarande vistelsemellanhan medgavförslaget gränsenattmen
dra.fall kunde bli svår Dentillfällig vistelse i enstakaoch att

sammanhängandetolkningen förarbetenavedertagna är att enav
obegränsad skattskyldighet här.månader grundarvistelse på sex

spelar ingen roll ochi vistelsen här i landettillfälliga avbrottKortare
inte heller betydelse.syftet med vistelsen inom eller riket harutom

vägledningoch doktrin i övri medFörarbeten, praxis sparsamtger
tolkningen begreppet stadigvarande vistelse enligt 68 § KL.för av
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Väsentlig anknytning och treårsregeln

Skälen till dubbelbeskattningssakkunnigas bosättnings-översyn av
reglerna ägde under början 1960-talet i huvudsak tre.som rum av var

det förstaFör ansåg praxis på området visade det fannsatt attman
svårigheter depå gällande reglernas grund framnå till fastaatt
principer. det andraFör de svenska reglerna vid internationellvar en
jämförelse ganska liberala. Slutligen det angeläget, de svenskaattvar
interna reglerna anpassades efter de principer arbetet isom genom
OEEC:S OECD:s skattekommitté förelåg för reglering beskatt-av
ningsrätten dubbelbeskattningsavtal SOU 1962:59 72genom s.

En vägledande princip för bosättningsreglema borde enligt de sak-
kunniga inte försvårade utflyttning, detattvara man en om var uppen-

Åbart den skett andra skäl skattemässiga.att andra sidanän bordeav
reglerna för övriga fall utformade så Sverige behöll beskatt-attvara
ningsrätten åtminstone för tid SOU 1962:59 73.en s.

De sakkunnigas förslag anknöt till domstolarnas praxis men
innebar också viss skärpning bosättningsreglema. Man ansågen av

bosättningen i de mindre klara fallenatt borde upphöra först dendå
skattskyldige uppehållit sig utomlands under några år. Enligt de
sakkunnigas förslag skulle den från Sverige ändåavrestesom anses
bosatt här under de följande åren,närmast han inte förmåddetre om
visa från beskattningssynpunkt väsentligatt anknytning till Sverige
inte kvarstod. Efter denna tid skulle han bosatt utomlandsanses om
inte Skattemyndigheten styrkte, det fortfarande förelåg så starkaatt
anknytningspunkter till Sverige den skattskyldige utflyttning-att trots

fortfarande borde bosatt här.en anses
föreslagnaDen bestämmelsen alltså utformad regelvar som en om

bevisbördans fördelning. Angående den praktiska tillämpningen
anförde de sakkunniga bl.a. följande SOU 1962:59 76s.

Vid prövningen de enskilda fallen bör hänsyn givetvis tagasav
till samtliga relevanta omständigheter. Lagtexten bör liksom
hittills angiva, svensk medborgare alltjämtatt kan kommaen

betraktas bosatt i Sverigeatt och därmed underkastas oin-som
skränkt skattskyldighet, han har bo eller familj här i riket.om

börDet också andrautsägas, omständigheter kanatt påverka
bedömningen i riktning, den skattskyldige hart.ex. attsamma
kvar fastighet eller fortsätter rörelse. Givetvis bören en man
vid bedömningen här nämnda och likartade omständigheterav
fästa avgörande vikt vid deras reella betydelse. Om någon t.ex.

ledare, direkt ellerär indirekt, för svenskt företag ochett -efter utflyttning ledningen frånutövar utlandet kan enbart-detta förhållande tillräckligt för skall honomattvara man anse
beskattningssynpunkt alltjämt bosatt i Sverige. Denvara ur -
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riket,här ibokvar sitt ävenharegelskattskyldige bör i anses
anledningSärskildmagasinerade. atthärmöblerna ärom

finnas,tidigareliksomböri Sverigebosättningfortsattantaga
utlandsvistelsen attskäl förskattskyldige såsomden anger,om

bördyl. Manhälsa el.sinvårdastudier,bedrivaskallhan
sigskattskyldige bosattdenkrävaberättigadvidare attattvara

Uppehållerbostad.fastskaffat sigoch därutländskvisspå ort
underellerkringresandeunderutlandetidäremotsighan

mindreellerhalvårintervallermed kortare ettflyttning —- börländer,olikaeller ilandochiolikamellan ettotter samma
svenskasittbehållerhanså längealltjämtsålundahan - tillanknytningendenhakunna störstamedborgarskap anses- ochboegentligasitthaalltjämtgrundendenoch påSverige

sammanhangi dettabetydelseVissSverige.hemvist i synes
behand-landetfrämmandei dethuruvida hantillmätas,kunna

skattskyldig.bosattdärlas som

sakkunnigasdetillhuvudsakianslöt sigDepartementschefen
Huvudregeln,uppläggning.allmännalagstifiningensavseendeförslag

ochegentliga bohar sitthärdenräknasSverigeibosattsåsomatt som
bevis-föreslagnadenmedkompletterasochbehållasbordehemvist,

olikafrågaSpecialbestämmelsema itreårsregeln.börderegeln om
propositio-iförfattningsförslagetenligtskulleyrkeskategorier m.m.

regel,utflyttningsfallför allamedochutgå ersättas gemensamennen
beroendeskattskyldighetendärmedochbosättningengjorde avsom

tillanknytningväsentlighadeskattskyldigedenförhållandetdet att
Sverige.

frågaprincip intedepartementschefen iemellertid enligtDet var
bosättningsbegreppetgällande utandetförskjutningnågon avom

med dehöllbevisbördan. Hanregleringprocessuell avsnarare en
faktorersamtligaborde skeVägningsakkunniga somatt avenom

bosattskullefråganbetydelse förkunde ansespersonenomvara av
angåendedärförmarkeradeDepartementschefeneller inte.Sverigei

kundeomständigheternaangivnalagtextenföreslagnai dende som
så,förståsskulledessa inte atti Sverigebosättningpåtyda att

förförhållandenaangivnadenågonförelåg såbosättning snart varav
anknytningtill denbordesärskild hänsynansåghanden. Han tasatt

49.1966:127hemland prop.sitthade tillutflyttadeden s.nyasom
följandebl.a.lämnathatillstyrkte, efterBevillningsutskottet att

före-bosättningsbegrepp. Detillförslagpropositionenssynpunkter,
gällandekodifieringinnebärafickreglernaslagna avenanses

skärpningegentligfråga någondärmed interättspraxis och det omvar
uteslutandetreårsregelnmedAvsiktenbosättningsbegreppet. varav

väsentligbegreppetochi utlandetskenbosättningmotverkaatt
1966:BevU54 23extensivt bet.tolkasanknytning fick inte s.
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Reglerna väsentlig anknytning, kopplade till treårsregeln,om
trädde i kraft den januari1 1967 SFS 1966:729. Bestämmelserna
innebar alltså väsentlig anknytning tillatt Sverige kunde grunda
bosättning och därmed obegränsad skattskyldighet här för svenska
medborgare utflyttat från Sverige. Regelns giltighet begrän-som var
sad till utflyttningsfallen. Regeln omfattade däremot inte personer

etter utflyttning från Sverige ökade sin anknytning till Sverigesom en
så den blev väsentligatt de för den skull hadeutan sittatt egentliga
bo och hemvist i Sverige. Treårsregeln innebar vidare medborgar-att
skapet åter fick betydelse.

1.2 Senare lagstiftning

Frågan fysisk bosatt i Sverige ellerär inte enligt denom en ärperson
gällande svenska skattelagstifiningen grundläggande betydelsenu av

för hans skattskyldighet här i riket. Den bosatt i Sverigesom anses
eller stadigvarande vistas här skall i princip skatta för all inkomst,

den förvärvats,oavsett och för all förmögenhet i Sverige ochvar
utomlands obegränsad skattskyldighet. Den inte bosattsom anses-
i Sverige och inte heller vistas stadigvarande här däremot skyldigär

erlägga skatt endast för vissaatt slag inkomster, och för förmögen-av
het med särskild anknytning hit- begränsad skattskyldighet. Lagen
1947:577 statlig förmögenhetsskatt SFL upphörde gälla vidom att
utgången år 1991. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vidav
1997 och tidigare års taxeringar. Förslag till lag förmögenhets-ny om
skatt har förelagts riksdagen i 1996/97:1 17.prop.

Den nuvarande utformningen bosättningsreglerna i punkt 1av av
anvisningarna till 53 § KL kom till år 1985 prop.1984/85:l75, bet.
l984/85:SkU59, rskr 351, SFS 1985:362.

Förslag till ändring bosättningsreglerna väcktes den iav av
november 1982 tillsatta Kommissionen ekonomisk brottslighetmot
i promemorian, "Beskattning vid flyttning till utlandet m.m.", Ds Ju
1983:18. Kommissionen hade vid sina kontakter med olika myndig-
heter erfarit tillämpningenatt treårsregeln upphov till åtskilligagettav
svårigheter. Dessa problem låg till del på utredningssidan,stor
eftersom möjligheterna nå resultatatt i ärendensämre medvar
utlandsanknytning. Men det hade framkommitäven de materiellaatt
reglerna inte helt tillfredsställande. Kommissionen ladevar därför
fram förslag förbättringar på dessa punkter. För underlättaom att
skattemyndighetemas kontroll utflyttningsfallen föreslog kommisav
sionen presumtionen föratt fortsatt skattskyldighet i Sverige förläng-
des till fem år. Enligt kommissionen motiverades sådan förläng-en
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de för-ochaffärslivetinternationaliseringenökadedenning avav
möjligheterochanledningbådekommunikationemabättrade som gav

länder.till fleraanknytningupprätthållatidlängreunderatt enen
regleringenprocessuelladenändringarnasidanVid avavav

ocksåkommissionenföreslogutflyttningsfallenibevissituationen
fysiskföreslogKommissionen attändringar.materiellavissa en

i Sverigebeskattasborde kunnamedborgarskap, omoavsettperson,
land.till någottill Sverige annatanknytning änstarkarehadehan

falltillbegränsadhellerkommissionen inteborde enligtRegeln vara
tillförslaggenerellt. DessagällaSverigefrånflyttarnågon utandå
detanpassningkommissionenenligtinnebarändringar aven

OECDhemvistreglertill debosättningsbegreppetskatterättsliga som
dubbelbeskatt-ianvändamedlemsländersinarekommenderat att

vissinnebarändringarna,föreslagnadeningsavtalen. Genom ensom
de internauppnåvillebosättningsbegreppet, attutvidgning manav

enligtSverigetillerkännsbeskattningsrättdentäcktereglerna som
dubbelbeskattningsavtalen.

bedömningenvidvidareansågKommissionen att avman
fastighetsinnehav.vidviktfästabordebosättningsfrågan större

åretruntbruk. Manförinrättade togfritidsfastigheternämndesSärskilt
ekonomiskabetydelsenfråganpromemoriani även avomupp
anknytningväsentligbedömningenSverige vidi omavengagemang

enligtdetkonstaterade,Kommissionen attföreligga.skulle anses
ledandeinnebarbeaktamöjligttreårsregeln att engagemang somvar

tillmättesintekapitalplaceringarmedansvenskt företagett renaav
emellertiddetfannskommissionen ettEnligtbetydelse.större

ägarinflytande därklartochkapitalplaceringmellangränsland ett man
exempelSomekonomisktaktivttalakunde ett engagemang.om
borgenä-kundefordringarkommissionen, antasstörreatt genämner

påverka dessfallvarjeeller iföretagsvensktiinflytande ettren
beslut.

anknytningVäsentlig

treårsregeln denbrist iframhöll det attDepartementschefen att var en
ökadeSverigeutflyttning frånefteromfattadeinte enpersoner som

ioch hemvistegentliga bosittSverigeanknytning tillsin tautan att
vidareborde fåregelntill varförrad skäl ettSverige. Han angav en

otillfredsställande detnämndes hurSärskilttillämpningsområde. var
utlandettillflyttningende fall dåtillämpas ikunderegeln intenär

transaktionskattemässig vinst påfå till ståndförbara skett att enen
praktikenvarit itidenavsikten helaengångskaraktär och attav
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behålla banden med Sverige. Departementschefen ansåg att man
kunde komma tillrätta med bristerna i treårsregeln iävenattgenom
fortsättningen använda uttrycket "väsentlig anknytning" attmen
bestämmelsen i övrigt borde formuleras så den blev tillämpligattom

i andra fall dåäven flyttar från Sverigeän prop.en person
1984/85:175 s.12

Enligt departementschefen talade också goda skäl för låtaatt
bestämmelsen omfatta alla medborgarskap. Hanoavsettpersoner,
nämnde exempel invandrare inte förvärvat svensktattsom en som
medborgarskap och efter flera års vistelse i Sverige flyttarsom
utomlands rimligtvis borde kunna bosatt här han haranses som om
väsentlig anknytning till Sverige. Personer aldrig tidigare varitsom
bosatta i Sverige borde dock inte omfattas regeln. Syftet medav
bestämmelsen oförändrat förhindra s.k. skenbosättning iattvar
utlandet prop. l984/85:l75 13.s.

Av propositionen framgår det liksom tidigare tänkt detatt attvar
i det enskilda fallet skulle samlad bedömning varförgöras allaen
omständigheter betydelse för besättningen måste beaktas. Departe-av
mentschefen föreslog utförlig exempliñering i den lag-en mer nya
stiftningen i den gamla bestämmelsenän omständigheterav som
skulle beaktas vid bedömningen väsentlig anknytning förelåg.av om

Bland de kriterier föreslogs fanns svenskt med-nya som
borgarskap. De reglerna skulle visserligen bli tillämplig pånya

medborgarskap departementschefenoavsett ansågpersoner attmen
den efter utflyttning från Sverige valde inte längre svenskattsom vara
medborgare fick därigenom ha tillkänna avsikt brytagett attanses en
banden med Sverige eller i fall minska anknytningen, vilketvart
borde beaktas vid bedömningen den skattemässiga bosättningen.av
Vidare borde den tidrymd under vilken den skattskyldige varit bosatt
i Sverige beaktas vid avgörande frågan väsentlig anknytningav om
förelåg prop. 1984/85:175 13.s.

Apropå kommissionens förslag förhållandevis vikt bordeatt större
fästas vid vissa fastighetsinnehav, främst fritidsfastigheter inrättade
för åretruntbruk, anförde departementschefen prop. 1984/85:175

13:s.

Jag enkelt fritidshus inte böratt ett tillmätas avgörandeanser
betydelse vid den samlade bedömning skall förgöras attsom

väsentlig anknytningavgöra till Sverige föreligger. Enligtom
min mening bör dock hus klassificerade fritidshusärsom som

belägna iär attraktiva områden och inrättade förmen som
åretruntbruk få ökad betydelse vid bedömningen. börDettaen
komma till uttryck i lagtexten i uppräkningen föra inattgenom
"bostad i Sverige inrättad för åretruntbruk".
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Enligt förtydligande i specialmotiveringen med uttrycketett avses
"bostad för åretruntbruk" i princip bostad så utrustad ochären som
kommunikationsmässigt så belägen vidare möjligtdet är attatt utan
bo där året prop. 1984/85:175 28.om s.

Angående betydelsen ekonomiska i Sverigeav engagemang
framförde departementschefen sin klara uppfattning, kapital-att rena
placeringar i Sverige inte borde påverka frågan, bedömningnär
gjordes väsentlig anknytning förelåg till Sverige. ansågDäremotom

tillgångarhan verkligt inflytande i rörelseatt ettsom gav en som
bedrevs i Sverige borde beaktas det innehavskeroavsett om genom

aktier, via juridisk eller på Somannat sätt. nyttettav en person
kriterium i uppräkningen föreslogs därför uttrycket "aktivt
ekonomiskt engagerad i Sverige" 1984/85:175prop. s.14.

Lagrådet emellertidansåg uttrycket "aktivt ekonomisktatt
förengagerad" vitt och för obestämt för fånga in det avseddaattvar

syftet. då enligtDet Lagrådet bättre i lagtexten direktvar om man
skrev den åsyftades 1984/85:175prop.typ av engagemang som s.
115. Departementschefen accepterade Lagrådets synpunkter och
ändrade lagtexten i enligt Lagrådets förslag 1984/85:prop. 175stort

122.s.
Skatteutskottet ansåg förslaget självständig grund förom en ny

bosättning väl motiverat för komma till med skatteflykt ochatt rätta
skenbosättningar i utlandet. Beträffande fritidsfastigheter underströk
utskottet endast innehav fritidsfastighet för åretruntbruk inteatt av
utgjorde någon grund för bosättning. fortsättningen liksom hittillsI -

skulle anknytningen till Sverige bedömas med utgångspunkt i de-
omständigheterna i det enskilda fallet bet.sammantagna

1984/85:SkU59 f.13s.
jämförelse mellanEn kriterierna i förslaget och den gamla bestäm-

melsen kan så här:utse

reglernaDe gamla reglernaDenya

Svensk medborgare nytt

Tidrymden för tidigare bo och nytt
hemvist i Sverige

Saknar varaktigt bo och hemvist Saknar varaktigt bo och hemvist
på viss utländsk på viss utländskort ort

Utlandsvistelse för studier eller Utlandsvistelse för studier eller
hälsoskäl för hälsans vårdandeav
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Bostad i Sverige inrättad för nytt
åretruntbruk

Familj i Sverige familjeller i SverigeBo

Bedriver näringsverksamhet i Driver rörelse i Sverige
Sverige eller innehavgenom av
tillgångar, direkt eller indi-som
rekt frågai ettger personen
väsentligt inflytande i sådan
näringsverksamhet, ekono-är
miskt engagerad i Sverige

Innehav fastighet i Sverige fastighetInnehav i Sverigeav av

Med ovanstående jämförliga Med ovanstående jämförliga för-
förhållanden hållanden

Sammanfattningsvis kan lades till1985 årssägas att översyngenom
de tidigare gällandetvå kriterierna för bosättning i Sverige, "egentligt
bo och hemvist" och "stadigvarande vistelse", tredje självständigtett

innebar den inte vistas i Sverige stadigvarandeattsom som men som
tidigare haft sitt egentliga bo och hemvist här skall bosatt häranses

han har "väsentlig anknytning" till Sverige. Giltigheten denom av
bestämmelsen väsentlig anknytning inte begränsad tillärnya om

utflyttningsfallen.

emårsregelnF

andra ändringen vidDen års1985 innebar den tidigareöversyn, att
treårsregeln ändrades till femårsregel. Till skillnad frånen
treårsregeln omfattar den inte bara svenska medborgare ävenutan
andra svenska medborgare, under förutsättningän i det sistnämnda
fallet i fråga under sammanlagt minst tio haftår sittatt personen
egentliga bo och hemvist i Sverige eller vistats här stadigvarande.

Förslaget förlänga bevispresumtionen från till fem åratt tre
väcktes tidigare Kommissionen ekonomisknämnts motsom av
brottslighet. Departementschefen anförde prop. 1984/85:l75 15s.
i denna del bl.a. näringslivets ökade internationalisering medfördeatt
möjlighet för verksamma i internationella koncerner hållaattpersoner

definitiv bosättning svävande under lång tid och det inte gicken att
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bortse från de situationer då möjligheter till skatteundandragandeatt
den ökade rörligheten kundep.g.a. yppas.

bestämmelsernaDe trädde i kraft den juli1 1985 SFSnya
och tillämpades första1985:362 gången vid 1987 års taxering. Enligt

övergångsbestämmelsema skulle dock äldre bestämmelser bevis-om
bördan tillämpas i fråga den utflyttat från Sverige före juli1om som
1982 och därefter inte på bosatt sig eller stadigvarande vistatsnytt
här.

1.3 Rättspraxis

avsnittet följerI redovisas urval Regeringsrättens domarettsom av
uppställda enligt de i punkt anvisningarna1 till §53 KLav
uppräknade faktorerna pekar på väsentlig anknytning till Sverige.som
Därefter följer utförligare redogörelse främst för de referatmålen som
avgjorts efter ändringarna år 1985.

Rättsfall1.3.1 grupperade efter i uppräknadeKL

faktorer pekar på väsentlig anknytningsom

han svensk medborgareäratt

Vid 1985 års bosättningsbegreppet ändradesöversyn av
bestämmelsen väsentlig anknytning till omfatta allaattom
skattskyldiga, medborgarskap. Femårsregeln gällde svenskaoavsett
medborgare och andra skattskyldiga förutsatt i det sistnämnda fallet

de under sammanlagt minst tio år haft sitt egentliga bo och hemvistatt
i Sverige eller stadigvarande vistats här. samband härmedI docktogs
svenskt medborgarskap med i uppräkningen omständigheterav som
skall beaktas vid bedömningen väsentlig anknytning föreligger.om
Departementschefen anförde bl.a. prop. 1984/852175 s.13:

Den efter utflyttning från Sverige väljer inte längreattsom
svensk medborgare får därigenom ha till kännagettvara anses

avsikt bryta banden med Sverige eller i fallatt minskavarten
anknytningen vilket också bör beaktas vid bedömningen av
den skattemässiga bosättningen.

RÅrättsfalletI 1989 ref. fann118 Regeringsrätten att personer
med varaktigt bo och hemvist i USA med väsentlig anknytningmen
till Sverige skulle bosatta här vid tillämpning 53 § KL, trotsanses av
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ändring med-bedömts starkare. Enanknytningen till USAatt avvara
Regerings-skulle enligttill amerikanskt,från svensktborgarskapet,

bedömning.föranledainterätten en annan

egentliga bo ochhaftunder vilken han tidigaretidrymd sittden2.
hemvist Sverigei

Även i och med 1985 årsanknytningsmoment infördesdetta översyn
utländska medborgarefrämstbosättningsreglerna och somavserav

för bosättningkriteriumpraxis där dettavarit bosatta i Sverige. Någon
inte.särskilt finnsi Sverige nämns

utländskvaraktigt bo och hemvisthan har på vissinte ortatt

iskenbosättningförhindramed bosättningsreglemaSyftet är att
vissskattskyldige bosatt sig påalltså denutlandet. förutsättsDet att

vistasdär.skaffat fast bostad Eni utlandet ochort person somen
ochha tagit varaktigt bokringresande inteutomlands under anses

praxis kanexempel frånhemvist viss utländsk Sompå nämnas;ort.
RÅ huvud-medborgare hade under årref. Svensk1933 10 tre-

ÖsterrikeItalien,utomlands, bl.a. olika kurorter isakligen vistats på
hemvist.haft stadigvarandeTjeckoslovakien, där haoch utan att mer

magasinerat bohaget. Hanhade sålt sin bostad i SverigeHan men
utländsk Denblivit beskattad för sina inkomster påhade inte ort.

den mening iskattskyldige ansågs här i riket bosatt i som avsessom
53 § KL.

RÅ Fi därfinns dock exempel från praxis, 1954 479,Det t.ex.se
ochskattskyldiges önskemålhotellrum, inrättats enligt denett som

bostadlängre tid bebott, godtagitsdenne under utom-somsom en
tåldevistades Portugal därför han intelands. skattskyldige iDen att

svenska klimatet vintertid.det
bostad vissräcker inte den skattskyldige enbart hyr påDet att en

varaktigt och hemvist skall föreliggautomlands. boFör attort anses
RÅnaturligtvis den skattskyldige vistas i bostaden.krävs Iäven att

skattskyldige ombord svenskt fartygFi den anställd på1965 2234 var
Österngick i fart mellan hamnar i Fjärran Persiska vikensom -

hyrde i Karachi, Pakistan, där han vistades vissJapan. Han ett rum
kortare tid fjärde månad. detta ansågs hanTrotsvar arrangemang
bosatt i Sverige.

RÅrättsfallet hade flyttat till Frankrike medI 1983 1:57 en person
sin familj. målet framkom maken tjänstgjorde vidI IKEA:satt
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dotterbolag i Frankrike, Schweiz och Tyskland och detatt p.g.a
osäkerhet den slutliga placeringen hos inte gickIKEA attom
registrera fast bosättning under beskattningsåret de bott itrots att
Frankrike. och kammarrättenLänsrätten fann den skattskyldigeatt
inte kunde ha tagit varaktigt bo och hemvist visspå utländskanses

Regeringsrätten ansåg dock det den skattskyldigeort. att utrett attvar
utflyttat till Frankrike med sin familj och hon inte heller hadeatt
väsentlig anknytning till Sverige.

han utomlands för studier eller hälsoskälvistasatt av

Anledningen till utlandsvistelsen tillmäts generellt betydelse vidstor
bedömningen väsentlig anknytning föreligger till Sverige. Omom
motivet för vistelsen utomlands enbart bedriva studier ellerär att
sköta sin hälsa så i allmänhet inte ha klippt bandenom anses man av
med Sverige tillräckligti hög grad för väsentlig anknytning inteatt
skall föreligga. Särskilt tydligt detta den skattskyldigeäranses om

RÅbehåller bostad här i landet. Frågan aktuell i 1968 Fi 333.en var
Två makar hade under 1957-1961 vistats omväxlande i Spanien och
i Sverige. Hustrun hade vistats i Spanien sjukdom och hennesg.a.
make studier. Under bortovaron hade makarna behållit sinp.g.a.

Återståendevåning i Sverige i andra hand hyrt del därav.utmen en
i bostaden hade disponerats makarnasutrymmen dotter. Vidav

prövning hustruns taxering har hon behållit sitt egentligaansettsav
bo och hemvist här i riket vid års1961 taxering.

Även bostad i Sverige saknades blev utgången densamma iom
RÅ 1973 Fi 332. Den skattskyldige och hans hustru hade efter
avslutade studier antagits missionärer med placering i Kongo. Desom

den augusti14 till1964 Belgien för års inledandeavreste utbild-ett
ning vid missionsinstitut. hadeDe sedan augusti 1964 familjebostad
i Belgien och ingen bostad i Sverige. De ansågs ha varit bosattaegen
i Sverige under hela år 1964.

Praxis visar emellertid deti enskilda fallet kan faktorerandraatt
spela in på sådant den skattskyldige, han lämnatsätt att även om
Sverige studier eller för hälsans vårdande, ändå inte skallp.g.a. anses

RÅbosatt i Sverige. I 1968 Fi 1596 hade den skattskyldige vistats i
Portugal under tiden juli 1961-januari 1962 och i Schweiz fr.o.m.
februari 1962. Hon hade inte bostad i Sverige och hade inte sedan
utflyttningen gjort något besök i Sverige. hade inteHon haft anställ-
ning under vistelsen utomlands kompletterade sina språkkunska-utan

där. kammarrättenI upplyste hon, hon i februari 1963 ingåttattper
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i Sverigeinte bosattansågssig i Portugal. Honbosattäktenskap och
efterjuli 1961.

för åretruntbrukinrättadbostadhar Sverigehan iatt en

regelmässigthanSverigeskattskyldige bostaden idenBehåller anses
praxis saknatuthyrd har ibostadenanknytning hit.väsentlig Attha är

RÅ tillsammans medskattskyldigehade den738betydelse. 1974 AI
tillhördelägenhetde bodde itill Spanien därutflyttathustrun somen

i Sverige,Villafastighetägdeskattskyldige.den Hustrun somen
avvaktanFastigheten ipermanentbostad.makarnasutgjorttidigare var

denfannRegeringsrättentill utomstående.uthyrdförsäljning attpå
hade sådanfastighetsinnehavhänsyn till hustrunsskattskyldige med

bosatt här. Attskullehananknytning till Sverigeväsentlig att anses
bedömning.medförde ingenuthyrdvillan annanvar

med äganderätt,innehasbostadenbetydelsesaknarDet om
till den skatt-ståreller den påhyresrättbostadsrätt eller sättannatom

RÅiprövadessistnämnda alternativetförfogande. Detskyldiges
Spanien.flyttat till Föreskattskyldige hade1975 Aa 909. Den

bostad i Sverige.stadigvarandeherrgård hansutflyttningen var en
fram till pensione-han varitbolaghyrde bostaden VDHan ett varsav

Vidareskattskyldigeshade överförts på denringen. Hyresrätten son.
och dotter.gåvobrev överförts påinventariernahade sonen engenom

vid handenomständigheternaanfördeRegeringsrätten attatt gav
förfogande i huvud-skattskyldigesstod till denbostaden alltjämt

skattskyldi-utflyttningen.utsträckning före Densakligen somsamma
anknytning tillväsentlighan inte hadeinte ha visatansågs attge

Sverige.
kunnaskattskyldige måstesakens denligger iDet attnatur

skall tillmätasstadigvarande för dennabostadendisponera att
frånföresammanhang. bostadEnbetydelse i detta avresansom

särskilt starkpermanentbostadSverige använts anses ge ensom
anknytning hit.

RÅ ochden sökandehadeförhandsbesked, 1985 Aa 164,I ett
under övergångspe-utflyttat till Spanien.hustru Hustrun,hans som en

tillutflyttningen hyresrättenSverige, behöll efterriod kvar istannat
målet framgårNacka. utredningen itvårumslägenhet i Av atten

tillemigreratskaffade lägenheten efter dethustrun att mannen
lägenhetensökanden hustrun behöllSpanien. Vidare att g.a.uppgav

konsultera sin läkarehon befarade hon behövdeförsvagad hälsa då att
Riksskatteverketför operation.och eventuellt återvända diti Sverige

makarnaslägenheten skulle betraktasinvändeRSV att som
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permanentbostad i Sverige. Med hänsyn främst till vadgemensamma
sökanden angående ändamålet med innehavet lägenhetenuppgett av
ansåg Regeringsrätten inte detta medföra sökanden haft väsentligatt
anknytning till Sverige.

Behåller den skattskyldige permanentbostaden tyder det på denatt
skattskyldige inte velat bryta banden med Sverige. Att permanent-
bostaden efter utflyttningen enbart används semesterbostad vidsom
korta besök i Sverige spelar i allmänhet ingen roll. Regeringsrätten

RÅfäste förhandsbeskedeti 1989 ref. särskilt118 avseende vid den
omständigheten sökanden innehade hälften inte obetydligatt av en
jordbruksfastighet med därå befintlig åretruntbostad, begagnatssom

familjen sådan fore utflyttningen. Efter utflyttningen nyttjadesav som
bostaden semesterbostad under till fem veckor varjetresom sommar.

Enbart den omständigheten sedan många år utflyttadatt en person
anskaffar bostadslägenhet för tillfälliga besök i Sverige har inteen

RÅmedföra väsentlig anknytning hit.ansetts Rättsfallen 1987 not.
RÅoch800 801 1989 276, samtliganot. samt avgjordesnot. som

med tillämpning 1985 års regler, belyser rättsläget för utomlandsav
bosatta med avsikt införskaffa bostad i Sverige. Rätts-attpersoner
nämnden konstaterade i samtliga ärenden sökandena inte fick sittatt
egentliga bo och hemvist i Sverige enbart anskaffaattgenom en
bostadslägenhet här. Med hänsyn till omständigheterna medförde
enligt nämndens uppfattning anskaffandet lägenhet inte hellerav en

de skulle haatt väsentlig anknytning hit. Regeringsrättenanses
ändrade inte förhandsbeskeden.

Innehav fritidshus har liten betydelse vid bedömningenav av om
den skattskyldige skall ha väsentlig anknytning till Sverige. Ianses

RÅförhandsbeskedet 1987 829 har de i ansökannot. lämnadeg.a.
uppgifterna innehav aktier i svenskt bolag och fastighet iom av av
Sverige medföra väsentlig anknytningansetts till Sverige. Enbart
innehav fritidsfastighet i Sverige, oaktat den inrättad förattav var
åretruntbruk, har inte väsentlig anknytningansetts utgöra hit.

praxisI har inte fastigheter betydande värdeens ansettsav
medföra bosättning i Sverige det klart de aldrig utnyttjasär attom

RÅpermanentbostad. Detta framgår 1992 367 där densom not.av
skattskyldige efter utflyttning till USA hade anknytning till Sverige
främst innehav fritidsfastighet, med uppskattatgenom ettav en
marknadsvärde på 7-10 miljoner kr, inrättad för åretruntbruk, en
börsportfölj med normalt spritt innehav aktier till nettovärdeettav av

10 miljoner kr styrelseuppdrag isamt svenskt aktiebolag.ca ett
Sökanden i förhandsbeskedet ansågs inte ha sådan väsentlig anknyt-
ning till Sverige han skulle bosatt här.att anses
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familj Sverigehan har iatt

regelmässigt tillmättshari Sverigekvar storfamiljen borAtt
RÅunderåriga bam. Imake/maka ochfamiljMedbetydelse. avses

imyndiga,sökandensRegeringsrättenuttalarref. 1181989 att
bedöm-påverkabordeSverige inteiintressenboende barnsutlandet

ningen.
sammanlevamakarnabedömningenvidAvgörande är att anses -

utomlands.siguppehållermakenmöjligtvilket alltså ävenär enaom
för avsiktharhan inteemellertid visa attskattskyldigeden attKan

i äkten-slitningargrundSverige,familjen iåtervända till t.ex. av
RÅ 1935betydelse.mindre Itillmätasboendefamiljensbörskapet,

efterhonSverigeiskattskyldige inte bosatt närdenansågsFi 352
dockmöblerfrån Sverige. Hennesäktenskapsskillnad avreste var

magasinerade här.
SOUframgårvilketföreligga,utomlands kanBesättning av

ii Sverige,bostadhardennegiftför61,1962:59 även ompersons.
RÅ 1971skolgång. Igrund barnenskvar påmaken borvilken t.ex. av

bolag,svensktianställningmedsvensk medborgareharFi 112 en
mars-dendentiden 17undervistats iräkning Peruför bolagetssom

tillsammans1962februaridärefter den 1och1961oktober26 som
iinte bosatttaxeringårsdit, vid 1962flyttat ansettsmed familjen

flyttatfamilj intehansskälet tilltillmed hänsynSverige bl.a. attatt
och hansdäroroligheterpolitiskaberott på attunder 1961till Peru

januari 1962oktober 1961- 31tiden denunder 27uppehåll i Sverige
tillfälligbedömts natur.vara av

familjenomständighetendenemellertidinnebärdet attFör mesta
denförhit föreliggeranknytningväsentligi Sverigekvar attstannar

RÅ ref.1976rättsfalletexempel kanmaken. Somutflyttade nämnas
habedömdestill Spanienutflyttatskattskyldigedär den116 som

sammanlev-hanmed vilkenhustrunhitväsentlig anknytning attg.a
pensions-framtidainte misteSverige förkvar ide attstannat om

förmåner.
RÅ utövadeskulle hustrun,förhandsbeskedet 1979 Aa 5 ettI som

med barnen. Mannentillsammansi Sverigeyrke,kvalificerat stanna
väsentligbedömdes haFrankrikesig iavsikt bosättahade för attsom

maken boromständighetenhar denhit. Vidareanknytning att ena
makenandramedförtförälderför vårdai Sverigekvar attatt

anknytningväsentligsaknadekunnat visa hanintesjukpensionär att
RÅ 129.till Sverige, 1982 Aa

till Sverige haråtervänderden makenomständighetenDen att ena
RÅ sedanmakenden andrebedömts innebära443i 1989 attnot. som

tillväsentlig anknytningSpanien fickbosatt ifem årän varmer
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internförelåg enligt rättanknytningväsentligSverige. Frågan om
Skatterättsnämnden.tilllängredock intekom än

innehavellernäringsverksamhet Sverigeibedriverhan genomatt
väsentligthonomindirektellerdirekttillgångar, ettgersomav
engageradekonomisktnäringsverksamhet,sådaninflytande äri

Sverigei

innehöllbosättningsbegreppet,års1985föreTidigare, översyn av
här irörelsedrevskattskyldigedenanknytningskriteriumdetta att

förhands-relativt vitt. lemellertidtolkades begreppetpraxisriket. I
tillfamilj flyttaRÅ med sinsökandenavsågref. 461972 attbeskedet

38ägdebarn tillsammans procentoch hanshanEftersomSchweiz. ca
verksamhethansoch dåfamiljeföretagsvensktiaktierna störreettav

tillhänsynmedföretagdettaskullefortsättningsvis samtägnasäven
alltjämt hahanansågsSverigefrånförflutit frånår inteatt tre avresan

hit.anknytningväsentlig
RÅ bosattmedborgare,svenskref. ansågs971974rättsfallet en

tillmed hänsynfamilj,med stortSchweizår isedan än tremer
högfritidsfastighetochprocentfamiljeföretag 25aktieinnehav i av

regler.enligt KL:slandethär ibosattalltjämti Sverigestandard
RÅ utflyttatsökandendärAa 217det i 1977blevutgångSamma som

bolag.aktiekapitalet ibl.a. 25 ettFrankrike ägdetill procent av
dansktÅterstoden börsnoteratägdesi bolagetaktiekapitalet ettavav

engagerad ii övrigtsökandenvilketpåellerbolag. Om sätt var
notismålet.intedockframgårföretagetledningen avav

deltarskattskyldige självdennödvändigtemellertid inte attDet är
kansåmöjlighetharEnbart han göraattföretaget.ledningeni attav

framgåranknytning hit. Dettaväsentligskattskyldigeden avge
RÅ utflyttning tillsökanden efterdär1982 Aa 141förhandsbeskedet

därfamiljeföretagisamtliga aktierbehållaskulle störreSchweiz ett
skötselnöverlämnaavsågkoncernchef. Sökandenoch atthan VDvar
anställdledningpersonal underanställdföretaget av enav

verksam-ekonomisksigsjälvskullekoncernchef. Han ägna annan
sådantkunnaaktieinnehavetemellertid utövaansågshet. Han genom

hakundeutflyttningen inteefterhaninflytande i bolaget att anses
Sverige.anknytning tillväsentligsaknadehanvisat att

skattskyldi-denskalltillgångarinnehavetNumera att geavanges
innehavbegränsatoch med såinflytande. tillväsentligt Att ettettge

familjebolag kansvensktrenodlataktierna itio ettprocent avsom
RÅframgåranknytning hit,väsentligskattskyldigeden avgeanses

lagstiftning pågällandebakgrund kravet i att58. Mot1979 Aa nuav
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inflytandet skall väsentligt får väl bedömningen i målet motvara
nuvarande lagstiftning väl Dessutom det frågasträng. ärses som om

notismâl med begränsade möjligheter till beskrivning sakförhâl-ett av
landena.

fästerDäremot i praxis inget avseende vid innehavman av
RÅtillgångar kapitalplaceringar,utgör 1992t.ex. notsom rena se

367.

han innehar fastighet här riket.iatt

Fastighetsinnehav innebär ofta beroende fastighetens användning
två anknytningsmoment. Förutom själva fastighetsinnehavet innebär

villabyggnad bostad inrättad för åretruntbruk. skogs-En elleren en
jordbruksfastighet kan innebära den skattskyldige bedriveratt
näringsverksamhet i Sverige. Innehav hyresfastigheter kanav ge

tillgång till bostadslägenhet.ägaren
RÅförhandsbeskedetI ref.1989 harl 18 Regeringsrätten ansett

med varaktigt bo och hemvist i USA väsentlig anknyt-personer p.g.a.
ning hit bosatta i Sverige enligt KL:s regler, anknytning-trots attsom

till USA bedömts starkare. Regeringsrätten fäste särskilten vara
avseende vid sökanden ägde hälften inte obetydlig jord-att av en
bruksfastighet där det fanns åretruntbostad, begagnatsen som som
sådan familjen före utflyttningen till USA, och han aktiv delattav tog
i driften jordbruket aktiebolag, ägdes deettav ettgenom som av av
omyndiga barnen.
Innehav kommersiella fastigheter kan innebära den skattskyldi-attav

har väsentlig anknytning hit. Av två förhandsbesked från år 1989ge
kan följande slutsatser dras. En skiljelinje bör dras mellan fastighets-
innehav passiv kapitalplaceringutgör och fastighetsförvalt-som en
ning där den skattskyldige deltar aktivt. Vidare det totalaärmera
värdet fastighetsinnehavet viktig faktor vid bedömningen. Attav en
sökanden upplåtit förvaltningen fastigheterna till friståendeettav
företag RÅtorde ha varit betydelsefullt för utgången i ref.1989 18.
Sökanden ägde hyresfastighetertvå i Sverige. Regeringsrätten fann
visserligen han fastighetsinnehavetatt taxeringsvärde drygtgenom
3 miljoner kr hade kvar visst ekonomisktett i Sverige,engagemang

detta dock inte vidatt samlad bedömning det slagetmen atten var av
han skulle kunna ha väsentlig anknytning till Sverige.anses

RÅUtgången blev den i 1989 ref. 103. Sökandenmotsatta hade
tillsammans med sin familj flyttat till USA. Han och hans hustru hade
via handelsbolag betydande fastighetsinnehav i Sverige, främst i form

hyresfastigheter sammanlagt taxeringsvärde drygt 13 miljoner kr.av



Bakgrund 591997:75SOU

ochvaraktigt bohadeskattskyldigedenfannRegeringsrätten att
väsentlighahan måstei Atlanta, USA,hemvist att ansesmen

Sverige.anknytning till

förhållandenjämförligadärmed

lagstiftningårssamband med 1966framhöll iDepartementschefen
samtliga faktorerVägning borde ske1966:127prop. att somaven

anknytning.väsentligfråganbetydelse förkunde omavvara
underströk begreppet1966:BevU54bet.Bevillningsutskottet att

Vid årstolkas extensivt. 1985inte fickanknytning översynväsentlig
departementschefen prop.påpekadebosättningsbegreppetav

påalltid måstebedömningsamlad görs1984/85: 175, att sammaen
skallförhållandenagamla reglerna.enligt de Attsätt varasom

nämnda tordeuttryckligenanvisningspunktenijämförliga med de
någotlikajämförelse skallviddebetyda väga tungtatt avsomen

dessa.
RÅ ref. 118rättsfallet 1989nämndatidigaredet flera gångerI

förhållande vidviktigtsärskiltRegeringsrättenframhöll ettsom
majori-avyttringsamband medsökanden ibedömningen, att av en

Regeringsrät-styrelsepost i bolaget.aktiebolag erhölli etttetspost en
RÅ Fi 918.styrelseuppdrag i 1970vikt vidlade inteten samma

befattningtillträdaminst fem årskulle för tidSökanden somenen av
villa i Sverigeägdebolag i Geneve. Hani schweizisktVD ett somen

medfölja till Schweizskulleoch barnenskulle säljas. Hustrun tre av
i Sverigebehålla villaskola. skulleskulle gå i Hustrundär barnen en

övriga tillgångarsommarbostad. Familjensanvändasatt som
andrautländska bolagsvenska ochaktier iutgjordes samtav

istyrelseuppdragskulle ha kvar tvåtillgodohavanden. Sökanden
så väsentligbedömdes inteAnknytningen till SverigeSverige. vara

här efier utflytningen.skulle bosattadeatt anses
bedöm-beaktats vidförhållanden har enligt praxisNärståendes

i fall jämförtsföreligger och vissaväsentlig anknytningningen om
barnoch minderårigaFamiljen makarinnehav.med eget --

fastighetden makenfall enhet. Attbehandlas i några ägerenasom en
i bedömning-näringsverksamhet i Sverige kaneller bedriver vägas

väsentlig anknytning hit,andra maken skall haden seansesomen
RÅRÅ och ref. ovan 8.5 1989 1031974 A 738 ovant.ex

Även spela roll vidbams innehav tillgångar kanminderåriga av en
RÅ ref.bedömningen föräldrarnas bosättning. 1972 46 seI ovanav

bl.a. medsökanden väsentlig anknytning till Sverigebefanns ha7
huvudsak barnen innehavhänsyn till iett gemensamt- genom av-



60 Bakgrund SOU 1997:75

RÅaktierna i familjeföretag. ref.38 I 1989 118ettprocent av se
lade Regeringsrätten särskild vikt vid sökanden deltog8 attovan

drifteni jordbruk aktiebolag ägdes hansett ettav genom som av
omyndiga barn. rättsfall anförde Regeringsrätten emellertidI samma

utomlandsde myndiga, boende barnens intressen i Sverige inteatt
borde påverka bedömningen.

Utförligare redovisning rättsfall1.3.2 av nyare

Nuvarande bosättningsregler trädde i kraft den juli och tilläm-l 1985
fr.o.m. 1987 års taxering. Undantag gäller dock förpas personer som

från föreSverige den juli 1982, dvs. de vilka den gamla1avrest
"treårs-regelns" bevisregler inte kunde ikraft-längre tillämpas vid
trädandet följandede reglerna. det lämnas redogörelseIav nya en av
viktigare avgöranden de bestämmelserna.som avser nya

RÅ 1989 Förhandsbesked angående inkomstskatt avseenderef 18.
taxeringsåret Sökanden1988. svensk medborgare hade försom var
avsikt sälja två hyresfastigheter i Malmö, hade sammanlagtatt ettsom
taxerings-värde på kr och3 245 000 sammanlagda hyresintäkter på

000 kr. Fastigheterna1 250 såldes den december hade3 1987. Han
i juni utflyttat till1985 Cypern, där han vid tiden för hadeansökan
bostad, uppehållstillstånd, arbetstillstånd fastoch anställning. Han var
då frånskild och hade inga minderåriga barn. samband utflytt-I med
ningen överlät han sin permanentbostad och sin fritidsbostad i
Sverige sitt övriga fastighetsinnehav med undantag för deävensom
i målet aktuella. Från sin tidigare arbetsgivare i Sverige uppbar han

månatligt belopp, skulle tillutgå dess han uppnådde pensions-ett som
ålder, inte förenat med arbetsplikt. Efter utflyttningenmen som var
hade han vistats i Sverige under sammanlagt veckor. RSV:streca
nämnd för rättsärenden fann sökanden fastighetsinnehavetatt genom
fick ha hafi väsentlig anknytning till Sverige vid tidpunkten föranses
avyttringen. Regeringsrätten fann sökanden hade varaktigt bo ochatt
hemvist på och hansCypern huvudsakliga anknytning till Sverigeatt

förutom ersättningen från den tidigare arbetsgivaren de tvåvar- -
hyresfastighetema. hadeAnnat emellertid inte framkommit än att
förvaltningen fastigheterna skedde företag, denett utan attav genom

Ävenskattskyldige aktiv del däri. han fastighetsinne-tog om genom
havet hade kvar visst ekonomiskt i Sverige, kundeett engagemang

framkommitvad därom inte tillmätas den vikt han vidattsom en
samlad bedömning alla upplysta omständigheter fortfarande skulleav
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skulleha väsentlig anknytning till Sverige. Därför denanses
beskattningshänseende inte bosatt i Sverige.skattskyldige i anses

RÅ Förhandsbesked angående inkomstskatt. Sökanden1989 103.ref.
flyttade i april tillsammans med sin hustru och sina barn till1985 tre
Atlanta där familjen bodde villa. däri USA, i Hanen egen var

tillanställd verkställande direktör i aktiebolag 70ett procentsom som
själv.ägdes aktiebolag och till honom30 procentett annatav av

konsultverksamhet i bolag.bedrev han HansDessutom ett eget
tillgångar i Sverige omfattade efter den juni30 1987 50 procent- -

efter nämndaandelarna i handelsbolaget hustru ägdeY. Hansav
dels återstående andelarna i handelsbolagettidpunkt 50 Y,procent av

dels andelarna i handelsbolag dels tillsam-75 ett annatprocent av
med fritidsfastighet belägen två kilometerbarnenmans en som var

från allmän på fastigheten saknade vintertid ochHusetväg. vatten var
förvärvatdå inte beboeligt. Handelsbolaget hade under 1987Y en

hyresfastighet från hustrun. fastighet hade taxeringsvärdeDenna ett
miljoner kr. Under uppgick hyresintäktema från12,6 1986om

fastigheten till miljoner hade för3,7 kr. Handelsbolaget avsiktYca
förvärva ytterligare hyresfastighet. Eventuellt skulle andelarnaatt en

i handelsbolaget säljas till köpare. Handelsbolaget ägdeZexternen
kontors- och affärsfastighet taxeringsvärde 775 000 kr.en vars var

Hyresintäkterna uppgick till1987 570 000 kr. RSV:s nämnd för
rättsärenden konstaterade sökanden hans och hustrunsatt p.g.a.
andelsinnehav i de båda handelsbolagen ñck ha väsentliganses
anknytning till Sverige därmed fickoch bosatt här. Regerings-anses

fann den skattskyldige hade varaktigt bo och hemvist irätten att
Atlanta, USA han måste ha väsentlig anknytning tillattmen anses
Sverige.

RÅ Förhandsbesked1989 ref. 118. angående inkomstskatt. Karl-
Adam född 1934 i Sverige och flyttade vid ålderB 14 års tillvar
USA där han bodde till dess han 28 år gammal. ameri-Hanvar var
kansk medborgare under åren 1956-1963. Sistnämnda är flyttade han
till Sverige. hade barn i tidigare äktenskap.Han två äldstaDetre
barnen amerikanska medborgare. bodde iDe USA sedan 1979var
och arbetade där. tredje barnetDet svensk medborgarenumera var
och bodde i USA sedan där1980 han bedrev universitetsstudier.
Dessa barn de svenska skattemyndighetema betraktadetre var av som
utflyttade Sverige. Karl-Adam giftB med Elisabeth N-B.ur var
Makarna emigreradeB till USA 1980 med sina tvåsommaren
omyndiga barn Karl-Adam då omyndigeBzs med avsiktsamt attson

där. Denna avsikt hade de inte ändrat. Ytterligare barnstanna ett



SOU 1997:75Bakgrund62

svensk medborgare.amerikanskföddes i 1983. HanUSA var men
arbetabörjade Karl-Adam påEfter emigrationen år 1980 B att

of Virginiaföretagsekonomi vid Universityfilosofie doktorsexamen i
familjen villaCharlottesville. Vid inflyttningen förvärvadei storen

huvudbyggnadvillabyttssedermera störreut mot varsensom
1986 ochKarl-Adam avlade doktorsexamen våreninnehöll B15 rum.
nämndaoch forskare viduppehöll sedan dess tjänst lärareen som

affärsprojekt ihade sig i skildauniversitet. Karl-Adam B engagerat
fåtthaft till följd han inteinom de begränsade hanUSA attavramar

etableratmedel Sverige. Karl-Adam hadetillstånd utföra B ettatt ur
fastig-förvärvat andel ii och hade dessutom 1983företag USA ett

de amerikanskai York. Familjen betraktadeshetsföretag BNew av
skattskyldiga där.beskattningsmyndigheter obegränsat Barnensom

bestodFamiljens aktieinnehav i Sverigegick i skola i USA.B av —
förmögenhet obetydligaförhållande till familjens samladei -

hadeföretag. Karl-Adam därut-aktieposter i svenska börsnoterade B
handelsbolaget Albertandel motsvarande 1,02över procenten av

Bonnier/Åhlen Åkerlunds i detFörlag ALBO 0,93samt procent
värdepappersförvaltande handelsbolaget NyhetersDagens Intressenter

iKarl-Adam styrelseledamot GotaGruppen AB.DENI. B var
och tillQvallsta gård i Knivsta till hälften Karl- Adam Bägs av

Jordbruksdriften gårdenhälften hans myndiga barn. påtre varav
Bisslinge ochsedan 1960-talet utarrenderad till handelsbolag, HBett

vilket hälftenägare.Svartinge Gårdar, i Karl-Adam till 1982B var
omyndi-hälft i driftbolaget ägdes idag indirekt hansDenna av en av

redovisade vidBisslinge och Svartinge Gårdar, 1988 årsHBsöner.ga
hälftentaxering omsättning miljoner kr. Bolaget ägdes till8,8en

Matibo Jordbruk i vilket omyndig ägde alla aktier.AB, en sonav
Karl-Adam ägde Värmdö varit långtidsut-B sommarstugaen som

bebyggdes.hyrd alltsedan den Elisabeth ägdeN-B sommarstuge-en
fastighet i Stockholms skärgård. tillbringade Karl-Adampå Däröen

Elisabeth och de omyndiga barnen veckorsN-B 1-3B, tre semester.
fem äldsta ägde i Stock-barnen tvåDe gemensamt sommarstugor

holms skärgård vilka långtidsuthyrda. Ingen sommarstugomavar av
försedd med moderna bekvämligheter. saknade ocksåDevar

landförbindelse. Qvallsta semesterbostad där familjen till-var en
bringade varje3-5 veckor Karl-Adam i övrigt endastBsommar. var
i Sverige några enstaka dagar för styrelsesammanträdenatt övervara
i GotaGruppen ElisabethAB. N-B och övriga familjemedlemmar var
i övrigt aldrig i Sverige. Familjen hade flera hundraBnästan -
miljoner kr bankräkningarpå och i statsobligationer i avvaktan på att
få medlen och investera dem i det land varit deras hemlandta ut som
sedan 1980. fasta egendomDen de hade i Sverige med ekono-,ett-
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miskt värde motsvarande 2-3 vad familjens totalaprocentca av
förmögenhet tjänade feriebostad under några sommarveckor.som—

Sökandena ställde följande frågor: Fråga makarna1 Var ochB-
äldstade två barnen begränsat skattskyldi-attgemensamma anse som

enligt 53 § KL.ga
Fråga nämndens2 Om frågapå nekande önskades1svar var-

besked familjen skulle såsom begränsat skattskyldig iom anses
Sverige Karl-Adam B:s andel i Qvallsta, samtliga aktier i Matiboom
och på Värmdö avyttrades till de myndiga barnensommarstugan samt
Karl-Adam lämnadeB styrelsen för GotaGruppen AB.

Fråga 3 Om nämnden besvarat såväl fråga fråga1 2som-
nekande hemställdes motsvarande besked förutom i fråga 2om om,
angivna dispositioner, andelarna i ALBO och DENI tilläven avyttras
utomstående och aktierna i Matibo icke avyttrades till myndigt barn

till utomstående.utan
Fråga Skulle4 byte medborgarskap medföra nämndensett attav-

på ovanstående frågor skulle ändras.svar
nämnd förRSV:s rättsärenden: Karl-Adam B har visserligen

anknytningspunkter till Sverige, främst innehavet andelen iav
Qvallsta ochgård innehav aktierna i Matibo AB, ägersonens av som
hälften BisslingeHB och Svartinge Gårdar. Utflyttningen till USAav
skedde emellertid redan år 1980. Härtill kommer Karl-Adam Batt
bott i USA mellan och14 28 års ålder och familjen i högatt synes
grad ha sig i USA. Med hänsyn till dessa omständigheterrotat kan
Karl-Adam anknytningBzs till Sverige inte väsentlig. skallHananses
därför inte bosatt här.anses

Regeringsrätten anförde bl.a. följande. Karl-AdamFör och hansB
familj föreligger otvivelaktigt stark anknytning till USA. De har haft
bo och hemvist i fastighet där sedan Karl-Adam1980, B äregen
yrkesverksam i barnenUSA, går i skola där och familjens vistelse i

ÅSverige inskränker sig till några veckor under andrasommaren.
sidan kvarstår betydande anknytning till Sverige. Särskilt måste
avseende fästas vid följande omständigheter. Karl-Adam inneharB
hälften inte obetydlig jordbruksfastighet med därå befintligav en
åretmntbostad, begagnats sådan familjen före utflyttning-som som av

till USA, och han del i driften jordbrukettar Matiboen av genom
Jordbruk Aktiebolag, de omyndiga barnen.ägs Vidareettsom av av
erhöll han i samband med avyttring majoritetspost i ettav en
aktiebolag till GotaGruppen Aktiebolag styrelsepost i sistnämndaen
bolag, uppdrag han alltjämt har kvar.ett Mindre betydelse börsom
tillmätas Karl-Adam B:s innehav börsnoterade aktier i svenskaav
bolag och andelar i två handelsbolag liksom den omständigheten att
Karl-Adam och hansB hustru sinäger sommarstugefastighet ivar



1997:75SOUBakgrund64

sådanai tvådelägareomyndiga barnendeoch två ärSverige att av
Sverigeibarnens intressenboendemyndiga, i USAfastigheter. De

sammanvägningVid sådanbedömningen.påverkaintebör aven-
tillämpningenvidförutsättsbetydelsefaktorersamtliga avsomav

Sverigetillanknytningdenfårtill 53 § KLanvisningarnapunkt 1 av
väsentlig.bedömasfamilj haroch hansKarl-Adam B somsom

dettastarkaretill USAanknytningenframstårVisserligen mensom
Sverige intetillanknytningen ärslutsatsentillinte ledakan att

föranleder intemedborgarskapetändringväsentlig. En annanav
ii fråga 2beskrivsåtgärder vidtas,dedäremotbedömning. Om som

kvarståendedärefterdenförhandsbesked, kanansökningen om
väsentlig.bedömasSverige intetillanknytningen vara

inkomstskatt.RÅ angåendeFörhandsbesked801.800 och1987 not.
införskaf-avsiktförutomlands bosattahade attfallenbådal personer

intesökandenakonstateradeRättsnämndenSverige.bostad i attfa
anskaffaSverige enbarthemvist iochegentliga bo attfick sitt genom

medfördeomständigheternahänsyn tillhär. Medbostadslägenheten
hellerlägenhet inteanskaffandetuppfattningnämndensenligt av en

Regeringsrättenanknytning hit.väsentlighaskulledeatt anses
förhandsbeskeden.ändrade inte

RÅ Sökande-inkomstskatt.angåendeFörhandsbesked829.1987 not.
ochdotterföräldrarna,förutombestodfamilj enensom av,na var en

utflyttningen hadeefterdebedömningenVidomyndig omavson.
för-rättsnämndenbehandladeSverigeanknytning tillväsentlig

enhet i denunderårig,länge hanoch såäldrarna som envarsonen,
skeddedemochbeträffandebedömningenmeningen att var en av

sedanochsamlade förhållanden. Dotterntill derasmed hänsyn sonen,
från föräldrarnabehandladesmyndighetsåldernuppnåtthan som

anknytning tillväsentligBedömningenfristående av ompersoner. —-
rättsnämndenenligtutflyttningenefter närmastSverige förelåg var

aktierna iinnehavomständigheter:följandeavhängig ettavav
fritidsfastighet.hyresfastighet ochfåmansföretag,svenskt enen

hyresfastighetenaktierna ellerinnehavansågNämnden att ett av
föreliggaSverige skulleanknytning tillväsentligmedförde att anses

Fritids-bedömningsenheten.ingick idemför innehavaren resp. som
åretruntbruk,inrättad förvisserligenföreföllfastigheten men envara

fastighetinnehav dennaenbart i formtill Sverigeanknytning ett avav
till omständigheternauppfattning med hänsynenligt nämndenskunde

länsskattemyndighetenyrkadeväsentlig. besvärinte I attanses -
förhandsbeskedet i vad det avsågmed ändringRegeringsrätten av

fritidsfas-förklarade innehavtillämpning intern svensk rätt att avav
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förelåg.till Sverigeanknytningväsentligmedföratigheten skulle att
bifall.överklagandetlämnadeRegeringsrätten utan

RÅ inkomstskatt. IangåendeFörhandsbesked276.1989 not. en
följande.makarnade tvåförhandsbeskedansökan uppgavom

ianställd1975-1978och under årenutvandrade 1975 ettMannen var
verksamhanpensionering 1979Efter sinutländskt företag. somvar

besöka SverigebrukadeMakarnautvandrade 1982.konsult. Hustrun
företrädesvis hosdåboddesommarmånader varje år. Deunder några

kökoch ibostadsrättslägenhethadedottersin tre rum enomsom en
delenvistadesdotternStockholm. Eftersomtill störreförort numera

far.till sinbostadsrättenönskade hon överlåtautomlandsåretav
nio månaderlägenheten minsthyraefter förvärvetavsågDenne utatt

medborgarskap, inte någonsvenskthade,Makarnaår. utöverper
innehavetönskadeSverige.anknytning till Deövrig veta avom

bosattaskatterättsligtpåverka deraskundebostadsrätten status som
egentliga bofick sittfann makarna inteRättsnämndenutlandet.i att-

Medbostads-förvärvaenbarthemvist i Sverige rätten.och attgenom
uppfattningenligt nämndensmedfördeomständigheternahänsyn till

hit.väsentlig anknytninghade skulleinte hellerdetta att anses
förhandsbeskedet.ändrade inteRegeringsrätten

RÅ och förmögen-angående inkomstFörhandsbesked1992 367.not.
sig ifrån Sverige och bosättaövervägde emigrerahetsskatt. X. att

medborgare. hadegift med amerikansk ParetY.,USA. X. som varvar
amerikanskasåväl svenskabarn bådatvå somsom vargemensamma

tidigare äktenskap.myndiga barn imedborgare. hade härutöverX. tre
bosatta ibarn sedan lång tid USATvå dessa ettvarav varvarav

lägenhet i Stock-med familj beboddeamerikansk medborgare. X. en
arbetsgivare och vid emigreringägdesholm. Lägenheten Xzs enav

Familjenåterlämna lägenheten till arbetsgivaren.skulle familjen X.
skulleWashington Vidare X.skulle flytta till fast bostad i DC.

honom ägd bostadsrättslägenhetkomma ettatt avyttra om rumen av
till utomstående. ägdekök dittills varit uthyrd X.och även ensom

bestodVärmdö kommun. Sommarstuganpå Ingarö,sommarstuga av
följande taxeringsvärden;registerfastigheter. Fastigheterna hadetre

byggnadsvärde byg-327 000, 2 117 000 varav796 000 varav
gnadsvärde 619 000 och 182 obebyggd. Sommarstugan1 000

byggnad kvm och två mindre byggnaderbestod 160större omav en
fick bedömas osäkertkvm vardera. Marknadsvärdet44om ca som

torde kunna ligga i intervallet miljoner kr. hade7-10 X. ägtmen
i och hade också den31 år använtsommarstugan sommarstuga,som

också under den tid, han emigrant bosatt i1976-1982, när som var

1705613
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Schweiz. Varken han själv eller hans familj hade någonsin varit
fastigheten.mantalsskrivna på fullt vinterbonadSommarstugan var

enligt villastandard. i områdeoch i övrigt utrustad god lågDen ettvar
med i övrigt i princip endast sommarstugebebyggelse. hade dittillsX.
varit anställd till och Förvalt-i AB 50 ABP., ägs procentsom av
nings och därutöver haft antal förtroendeuppdragAB P., ett stort

han till höllinom näringslivet emellertid del påstor attsom nu
avveckla led förberedelserna för utflyttning. tillgång-i Xzsettsom en

börsportfölji övrigt bestod med aktier till nettovärdeettar av en om
miljoner kr. Aktierna utgjorde inte kontrollpost eller10 någonca

motsvarande det normalt innehav i mindresprittutan ett poster.var
Skatterättsnämnden fann efter utflyttningen inte kundeX.att anses

anfördebosatt i Sverige och bl.a.: Efier utflyttningen har anknyt-X.
ning till Sverige främst innehav fritidsfastighet inrättadgenom enav
för åretruntbruk styrelseuppdrag i Fastigheten kanAB. ävensamt -

den betingar värde inte vikt itillmätas avgörandeett stortom —-
sammanhanget. heller styrelseuppdraget eller övriga omständig-Inte

medför enligt nämndensheter mening vid samlad bedöm-X.att en
ning skall bosatt här. nämndens ledamöter skiljaktigaTreanses av var

skulleoch ansåg ha väsentlig anknytning till Sverige.X.att anses
Regeringsrätten fann på de skäl Skatterättsnämnden anfört X.attsom
vid tillämpning de svenska interna skattereglerna inte skulleen av

ha sådan väsentlig anknytning till Sverige han skulleattanses anses
bosatt här. Regeringsrätten fastställde därför Skatterättsnämndens
förhandsbesked.

Kontrollsystemet1.4

Allmänt1.4.1

avregleringen denGenom svenska valutamarknaden och den inter-av
nationella samordningen det finansiella kan intesystemetav numera
bara företag också enskilda restriktioner placerautan utanpersoner
sitt kapital utanför landets Sveriges medlemskap i ochEUgränser.
överhuvudtaget den ökande intemationaliseringen arbetsmarkna-av
den och ekonomin har medfört transaktioner mellan Sverige ochatt
utlandet ökat markant under år. förhållanden ochDessasenare
avsaknaden heltäckande och fungerande internationelltettav
rapporteringssystem har höjt trycket skatteförvaltningenspå utlands-
kontroll jfr. Brickman, SvSkT 1996 ff..539s.



Bakgrund 671997:75SOU

utvandrade1980-talet 20 000i slutetUnder åren personercaav
Åren ochantalet kring 30 000lågfrån Sverige. 1993-1994årper

från Sverige. Förutvandrade 00034under år 1995 personerca
Folkbokfö-hälften svenska medborgare.ungefärrespektive år var

fick in 20 000skatteförvaltningenringsmyndigheterna inom ca
särskilddessa omfattas 9 000utvandringsärenden för år 1995. Av av

Ãrendena vilket innebärhandläggs familjevisflyttningskontroll. att
lyttningskontrol-ärendet kan omfatta fler Fenskildadet än person.en

frånuppgifter i flyttningsanmälanbl.a.len innebär att sompersoner
detkontrollerasfrån landetpåstår sig ha flyttat även motsattaut men

de bosatta ihävdarkontrollförhållandet, dvs. ärattsomav personer
Statistiskautflyttning.avregistreradede bortlandet trots att p.g.a.vara

avseende in- ochbefolkningsstatistikbl.a.centralbyrån upprättar
utvandring.

efter länder 1996Immigranter och emigranter 1987Tabell 1 -
Utflyttnings- resp.

1993 1994 1995 19961989 1990 1991 1992lnflyttningsland 1987 1988

/mmigranter
1803 1718 2379 2354 2021Danmark 1816 2952 5081 3719 2226

3343 3073 2777 3099 3065 3003Finland 5053 5603 4739 4368
479 529 536 567 469Island 452 537 1363 1387 561

2643 2126 2562 2674 2589Norge 3416 490510623 8620 3339
423 433 468 370Belgien 118 158 133 143 246 247

Bosnien-Hercegovina 19713 23683 4612 1220
.. .. .. .. .. .. 138 107Bulgarien 82 106 241 554 783 372 101 93

Estland 234 333 290 235 177
.. .. .. .. ..Frankrike 588 513 556 649 713 790 872479 506 479

Grekland 589 584 543 422 391 273 379 484 434587

lrland 60 129 108 10267 89 63 70 97 113
Italien 330 348 340 272 265 326 355 429 558296
Jugoslavienltd. 1223 1769 2215 2045 1797 427316277 2494 8341055
Kroatien 59 488 1785 656 312

.... .. .. ..Nederländerna 293 252 353205 278 237 281 257 482 545

Polen 1618 1692 2114 1818 1588 1033 1082 9711813 769
Portugal 126 112 101 112 161144 145 157 147 157
Rumänien 789 1383 1320 1002 802 3891457 335 347 297
Ryssland 830 1131 1312 1084 910

.. .. .. .. ..Schweiz 277 274 309 314 292 336 315 478 486 402
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Utflyttnings- resp.
lnflyttningsland 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Spanien 523 548 545 596 604 593 619 642 656 674
Storbritannien 1086 1280 1169 1404 1222 1146 1243 1220 1498 1630
Tyskland 934 978 1081 1084 1000 901 1143 1482 1672 1848
Ungern 390 507 713 567 338 203 195 193 216 218
Österrike 155 152 116 144 121 155 167 238 158 140

Europaiövrigt 267 337 533 400 309 734 575 1141 868 797
Afrika 2426 2812 3550 4276 5643 4587 3892 5208 2912 2842
Iran 7019 63227510 4401 3719 3181 1633 1361 1085 786
Indien 453 514 424 403 329 318 304 343 320 332
Turkiet 1443 1508 1868 1726 1461 1977 1243 1410 1157 1112

Asieniövrigt 4784 6751 9735107901085410837 9290 8720 7515 7773
Kanada 269 239 269 269 262 208 195 286 358 410
USA 1639 1744 1744 1940 1763 1695 1601 2016 2200 2426
Nordamerika i övrigt 378 509 479 655 577 578 381 477 367 489
Sydamerika 3820 3927 6984 2908 2085 1757 1566 1847 1707 1614

Oceanien 349 538 515 639 493 435 467 478 450 568
Sovjetunionen 280 349 562 866 1552

.. .. .. .. ..uppgivit 15 20 10 20 35 150 231 109 99
Summa 42666 51092 65866 60048 49731 45348 61872 83598 45887 39895

Em/granter
Danmark 1730 1688 2459 3142 3026 2574 2357 2377 2628 2742
Finland 5780 5945 6333 6414 5344 3737 3293 3106 3439 3692
Island 589 643 483 683 840 739 648 487 570 732
Norge 3738 3823 3170 5016 5271 4688 4677 4388 4383 4908
Belgien 134 207 372 821 430 363 422 349 444 478

Bosnien-Hersegovina 1 27 45 380.. .. .. .. .. ..Bulgarien 6 8 16 25 18 18 40 37 14
Estland 28 50 50 58 63.. .. .. .. ..Frankrike 399 386 434 474 523 655 766 837 726 796
Grekland 409 471 449 515 345 441 641 793 793 814

Irland 13 27 37 38 49 45 72 93 123 133
Italien 207 290 246 253 297 308 445 462 440 440

fd.Jugoslavien 194 172 157 158 137 125 553 500 250 277
Kroatien 22 46 100 84.. .. .. .. ..Nederländerna 184 134 212 274 311 361 423 405 415 431
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Utflyttnings- resp.
1991 1992 1993 1994 1995 1996Inflyttningsiand 1988 1989 19901987

181 275 250 283 30086 80 108 154Polen 62
119 136 138 216 168 155 130Portugal 92 119 114

30 55 58 52Rumänien 383 4 4 14
35 121 126 178 136Ryssland

.... .. .... 469 460318 439 514 510 437Schweiz 353 421 379

693 796 908 900Spanien 729 623 628 486 572575
881 969 1196 1552 1807 2021Storbritannien 800 933 809 938

1342 1281 1419 1404Tyskland 647 834 1116 1352735 767
184 136 12284 77 116 144Ungern 30 16 42

Österrike 219 197 212 192 19282 110 113 130 179

148 210 211 301 392 401Europa i övrigt 90 108 119 98
313 710 915 951 934 895Afrika 219 191 274 290

311 341 237 20052 90 124 104 144Iran 39
122 120 164Indien 23 32 23 105 14723 27

130 160 204 204 226Turkiet 73 80 75 66 105

828 2112 2583 2728 2680Asieniövrigt 318 686 633 644 1516
Kanada 239 182 223 298 362 411 423 378210 219
USA 2714 3205 3503 34681477 1550 1366 1428 1385 2277
Nordamerika i övrigt 109 195 232 250 206 18474 72 69
Sydamerika 499 388 438 546 896 1349 1464 1168 1080474

Oceanien 490 436 599 692 656 750 691403 542 478
Sovjetunionen 18 22 29 37 34

.. .. .. .. ..uppgivet 395 408 1508 3112 3278 1830781 547 499 386
Summa 25196 25726 29874 32661 35979 3588020673 21461 21484 24745

/mmigratiønsöverskott
Danmark 86 1264 2622 -800 -639 2 -274 -721577 -771
Finland -727 -342 -1594 -2046 -2001 -664 -516 -274 -689
Island -137 880 704 -279 -260 -119 49 -263
Norge -322 1082 7453 3604 -1932 -2045 -2551 -1826 -1079 -2319
Belgien -49 -239 -184 -116 84-16 -678 1 24 -108

Bosnien-Hercegovina 19712 23656 4567 840
.. .. .. .. .. ..Bulgarien 71 100 233 538 758 354 120 67 64 79

Estland 206 283 240 177 114
.. .. .. .. ..Frankrike 80 120 45 -10 -99 -124114 -117 64 76

Grekland 178 118 135 28 77 -50 -368 -414 -309 -380
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Utflyttnings- resp.
lnflyttningsland 1987 1988 1989 1990 19961991 1992 1993 1994 1995

Irland 54 62 26 32 48 -2015 57 15 -21
Italien 89 40 102 87 -25 -43 -119 -107 118-11
Jugoslavienf.d. 1612861 1051 2057 1908 1672 372015777 2244 557
Kroatien 37 442 1734 556 228

.... .. .. ..Nederländerna 25 -18 -104 -52 67144 7 -171 114

Polen 1556 1606 1733 2006 1664 1407 758 832 688 469
Portugal 34 25 38 -24 -37 -104 27
Rumänien 786 1379 1316 1443 972 764 334 277 295 236
Ryssland 795 9061010 1186 774

.. .. .. .. ..Schweiz -76 -147 -70 -147 -178 -195 9 26 -35

Spanien -181-52 -78 -32 118 -74 -154 -252 -226
Storbritannien 286 360347 567 341 177 47 -332 -309 -391
Tyskland 199 211 434 250 -116 -199 201 253-451 444
Ungern 360 491 671 483 261 87 80 961
Österrike 73 42 3 14 -58 -64 -30 26 -34 -52

Europa i övrigt 177 229 414 392 270 524 364 840 476 396
Afrika 2207 2621 3276 3986 5330 3877 2977 4257 1978 1947
Iran 6980 7458 6232 4277 3615 3037 1322 1020 848 586
Indien 430 487 401 371 306 213 157 221 200 168
Turkiet 1370 1428 1793 1660 1356 1847 1083 1206 953 886

Asieniövrigt 4166 6065 91021014610026 9321 7178 6137 4788 5093
Kanada 30 29 52 87 39 -90 -167 -125 -65 32
USA 162 194 378 512 378 -582 -1113 -1189 -1303 -1042
Nordamerika i övrigt 304 428 407 586 468 383 149 227 161 305
Sydamerika 3321 3539 6546 2434 1539 861 217 383 539 534

Oceanien -54 37 149 57 -164 -225 -178 -300 -123
Sovjetunionen 262 327 533 829 1518

.. .. .. .. ..uppgivet -766 -527 -489 -366 -360 -258 -1277 -3003 -3179 -1793
Summa 21993 2963144382 34852 2498619622 31998 50937 9908 4015

Kal/a: SCB;Befolkningsstatistik del 1996

Eftersom de skatterättsliga och folkbokföringsmässiga bosättnings-
begreppen inte måste på skattesidan verkställaöverensstämmer man
flyttnings- eller bosättningsutredningar med beaktande delvisav
andra omständigheter. Undantaget flyttningar mellan de nordiskaär
länderna där samarbetet mellan folkbokföringsmyndighetema i de
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olika länderna underlättar bosättningsutredningarna. Skattemyndighe-
avstår normalt från kräva intyg eller andra bevis obegrän-ten att om

sad skattskyldighet bosättning i nordiskt land närannatp.g.a.
i fråga folkbokförd där.ärpersonen

utflyttningsärendenAv 20 000 handläggs 8 000 beskatt-ca ca av
ningssektion GD vid Skattemyndigheten Stockholmsi län. Omkring

000 hålls kvar i Sverige1 reglerna väsentligpersoner g.a. om an-
knytning. Fysiska bosatta utomlands och uppbärärpersoner som
inkomst skattepliktig enligt § lagen särskild5 1991:586ärsom om
inkomstskatt för utomlands bosatta SINK upphov till 18 600gav ca
ärenden inom Skattemyndigheten i Stockholms län under beskatt-
ningsåret 1996 10 800 beslut i pensionsärenden och beslut7 800
angående "gästarbetare" med tillfällig vistelse i Sverige. Härtill
kommer uppskattningsvis minst SINK-beslut för10 000 "gästarbeta-

med tillfälligre" vistelse här i landet vid övriga skattemyndigheter i
Sverige.

Möjligheterna till kontroll omständigheter vid inkomst-av som
förmögenhetsbeskattningenoch tyder på skallatt en person anses

bosatt här den enskilde hävdar han inte det, varierartrots att att är
från fall till fall. de problemenEtt vid bosättnings-avsevärt störstaav

utredningar för skattemyndigheternas del klarlägga ochattsynes vara
visa den faktiska vistelsen i Sverige.

praktiska förutsättningarnaDe för skattemyndigheterna att
kontrollera den skattskyldiges faktiska vistelse i Sverige små. Våraär
relativt medger inte effektivnågon kontrollöppna gränser av personer

och landet. Utsikterna få fram korrektaut attsom passerar ur
uppgifter angående innehav egendom inklusive bostäder, familje-av
omständigheter inflytandeoch i näringsverksamhet, bortsett från
bulvanförhållanden, tack ADB-teknik och registreringär vare annan
lättare.

Såvitt den faktiska vistelsen i Sverige kan i tveksammaavser man
fall från skattemyndighetens sida begära redogörelse den skatt-en av
skyldige angående uppehållen i utlandet respektive i Sverige.
Myndigheten kan kontrollera den enskildes anställnings-även
förhållanden och jämföra med löneutbetalningar. Vid taxeringsrevi-
sion det i första hand genomgångär räkenskaperna i den ien av
Sverige bedrivna verksamheten kan visa i vilken omfattning densom
granskade varit närvarande företaget.på Upplysningar kan då bl.a.
hämtas från Styrelseprotokoll, avtal, anbud, lånehandlingar, attester,
representationsnotor, reseräkningar och underlag för kontokort.
Skattemyndigheten dock huvudsakligen hänvisad tillär den enskildes

uppgifter.egna
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i skattesatserskillnadernainternationell skatteflyktförGrunden är
upprätthållametodereffektivamed enkla ochsvårigheternaoch att

Tidi-inte kringgås.skattelagstiftningensvenskakontrollen denattav
internationell skatte-hindervalutaregleringarnautgjorde motettgare

flykt.
statsmak-inneburitbl.a.valutaregleringen haravskaffadeDen att

för kontrollerainföra lagstiftningtvingadesig attattattterna sett
CFC-lagstift-exempelkringgås.skattelagstiftning inte Ettsvensk är

till § KLanvisningarna 53andra stycketi punkt 10ningen somav
kanutländsk juridiskisvensk delägareinnebär att personenen

dettaför företagets resultatbeskattadbli löpandekomma atttrotsatt
fallKontrolluppgiftsskyldighet har i vissautomlands.registreratär

ellerbetalningar tillförmedlarbanker och andrainförts förockså som
därutländska bankerreglerfinnsfrån utlandet. Det även attom

svenskadeuppgifter tillskall lämnakontonsvenskar öppnar
bankersvenskaprincipskattemyndigheterna i ärsätt somsamma

Åtlydnaden dock osäker.skyldiga ärgöra.att
kontroll-effektivaenkla och verkligtalltså f.n. ingafinnsDet

skattskyldigas utlandsengage-för kontrollUnderlagmöjligheter. av
erhållasemellertid påoch landet kanoch annatutresor urmang

kraftigt ökande inter-under 90-taletviktigaste källan detDen ärsätt.
ochåterkommer till dettainformationsutbytet. Utredningennationella

framställningen.kontrollmöjligheter längre fram iövriga

Bevisbördan1.4.2

skallSkattemyndigheten kunnaförutsättningar gäller då förVilka att
själv-bosättningsförhållandena isakuppgifiema angåendefrångå en

förvaltningsförfarandeeller med andra ord, bär ideklaration, ettvem
bedömningenvisst för den rättsligarörande taxeringen risken när ett

grad sannolikhetklarlagt med tillräckligrelevant faktum inte är av
fråga i vissa fall i skatteförfattningarna. Förstpå dennaSvaret ges

punkt tredje stycket anvisningar-och främst finns femårsregeln i 1 av
reglerar fördelningentill § bestämmelse53 KL. Denna avna
förflutit från frånbevisbördan intill dess fem årpå så sätt att avresan

skattskyldige alltjämt bosatt här, han inteSverige skall den anses om
väsentlig tillvisar han under beskattningsåret inte haft anknytningatt

Sverige. Eñer femårsperiodens gäller de vanliga bevisbörds-utgång
reglerna igen.

bevisbördsregel infördes redan års lagstiftningEn 1966 nrgenom
skattskyldigeden så kallade treårsregeln. Regeln innebar den729, att

bevisbördan från omfattadehade i år från Sverige. Dentre avresan
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anfördetreårsregelntillförarbetenamedborgare. Isvenskaendast
"Intemationella skatte-betänkandetdubbelbeskattningssakkunniga i

följande:bl.a.76,1962:59frågor", SOU s.

uttryck itillkommalämpligen kunnatankegångDenna synes
den skatt-Sålunda börfördelning.bevisbördansregel omen

utflytt-efterförslagsvis århan tidigareskyldige, treänom
skattskyldighet ioinskränkti principundgåvillningen en

förutanknytningarvisa,skyldig antyttSverige, attatt avvara
däremotbör detutgångtreårsperiodensEfterkvarstår.slag icke

kvarståralltjämtdetstyrka,allmännapå detankomma attatt en
utflyttning intevaraktigtill Sverigeanknytningstarkså att en
regel sådantmedvetnaföreligga. Vikan attär en avomanses

deresultatet,medföra detkan treinnehåll att personsamma
myndigheternasvenskadeefter sinförsta åren avresa av

skattskyldig ochoinskränktalltsåhär ochbosattbehandlas som
bosattbetraktasändratsförhållandenadärefter attutan som——- emellertidskattskyldig. Hållerinskränktutomlands och man

påkriteriernaviktigastepraktikende ividfast att ett av
utlandsvistelsensiofia liggerkaraktärdefinitivautflyttningens

behövaregeln intekonsekvensdennavaraktighet, avsynes
betänkligheter.inge

förslagsakkunnigashuvudsak till deanslöt sig iDepartementschefen
1966:127 49:anfördeoch prop. s.

denriket räknashär ibosatthuvudregel såsomNuvarande att
bibehållasbör alltsåoch hemvistegentliga bohar sitthärsom

bevisbörde-särskildanämndadenmedkompletterasoch nyss
någonprincip intealltså itreårsregeln. Frågaregeln är om

bosättningsbegreppgällandeförskjutning utanegentlig av
detbevisbördan. Attprocessuell reglering avsnarare om en

utflyttningvisaskattskyldigedenankomma påskall attatt en
betänkligheter,intetill stånd börkommitverkligen möta

bevismaterialet.disponerarhandeteftersom överär som

följandebl.a.ha lämnateftertillstyrkte,Bevillningsutskottet att
bet.bosättningsbegrepptillpropositionens förslagsynpunkter,

innebärareglerna fickföreslagna1966:BevU54 23 De enansess.
frågadärmed interättspraxis och detgällandekodifiering omvarav

medAvsiktenbosättningsbegreppet.skärpningegentlignågon av
utlandetskenbosättning iuteslutande motverkatreårsregeln attvar

extensivt.tolkasanknytning fick inteväsentligoch begreppet
fem årfrån tillbevispresumtionenförlängaFörslaget treatt

skulleekonomisk brottslighet. DettaKommissionenväcktes motav
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kommissionens mening med internationellbl.a. enligt överensstämma
rättsutveckling Ds Ju 1983:18 47.s.

följandeDepartementschefen anförde i denna del prop.
1984/85:l75 15:s.

Vad gäller presumtionstidens längd kan generellt attjusägas
flyttar utomlandslängre från Sverige vistasen person som

desto blir banden med takt deSverige. härmed börIsvagare
krav ställs på den skattskyldige visa han inte haratt attsom
väsentlig anknytning till Sverige också minska. Med den inter-
nationalisering har skett näringslivet och den ökadesom av
rörlighet detta medfört för verksamma i internationelltpersoner
förgrenade koncerner det i dag hållaemellertid möjligtär att en
definitiv bosättning svävande under lång tid. flesta dessaDe av

utifrånnaturligtvis i första hand andra utgångs-personer agerar
punkter undandra sig skatt, det går inte bortseän att attmen
från de situationer då möjligheter till skatteundandragandeatt
på grund den ökade rörligheten kan fler i dag dåär änav yppas
treårsregeln tillkom. detta skäl i sig förJag ett attser som
förlänga förtiden bevispresumtionen från till fem år.tre

finns andra exempel inom det internationelltDet skatterättsligaäven
regelverket där bevisbördan uttryckligen lagts på de skattskyldiga.

åligger det enligt § lagen avräkningT.ex. 13 1986:468 om av
utländsk skatt den skattskyldige förebringa den utredningatt som
behövs för prövning fråga avräkning utländsk skatt.av om av

krav ställs iSamma 10 § lagen 1990:661 avkastningsskatta om
pensionsmedel.på Skattskyldig har till nedsättning skatt pårätt av

försäkring enligt lagen med belopp den utländska skattmotsvararsom
hänförlig till försäkringen försäkringsgivaren eller den skatt-som

Ävenskyldige betalat. här åligger det den skattskyldige lämnaatt
erforderlig utredning.

infördesI 32 § 1 likaså nyligen sista styckeKL ettmom. som
regler skatteplikt för vissa livförsäkringar tagits iom som
försäkringsrörelse, vilken inte bedrivits från fast driftställe i Sverige.

kan betraktas pensionsförsäkringar,Dessa skattepliktsom men
föreligger inte för utfallande belopp till den del den skattskyldige kan
visa han inte haft till avdrag för premier eller påatt rätt sättannat
skattemässigt kunnat tillgodogöra sig kostnaden.

Beträffande sexmånaders- respektive ettårsregeln finns författ-i
ningstexten ingen uttalad bevisbörderegel. torde dockDet ankomma

denpå skattskyldige visa beskattning sker i verksamhetslandet,att att
och vistelsen eller kommer i minst månader/ettatt varat att vara sex
år vid tillämpning ettårsregeln, visa grunden församt att, av
skattefrihet i den andra bevisbördanAtt i dessa fall lagts påstaten.
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till årsskattskyldige framgår bl.a. förarbetena 1990den av
1989/902110 f..skattereform och 386SOU 1989:33 169s. prop. s.

finnstredje stycket anvisningarna till 54 § KLpunkt 3I enav
reglerar hur långa avbrotten idetaljerad bestämmelse som

enligt sexmånaders-får för skattefrihetenutlandsvistelsen attvara
ettårsregeln skall bestå:respektive

i första stycket får inräknas kortaretid för vistelseI som avses
liknande, inteför tjänsteuppdrag elleravbrott ärsemester, som

utomlands.förlagda till början eller slutet anställningenav
för avsedda ändamål får inte sträcka sigUppehåll i Sverige här

högst dagar för varje hel månadlängre än motsvararsom sex
ochanställningen utomlands eller under ett sammavararsom

anställningsår till dagar.72änmer

kontrollproblemförarbetena noterades detta medförde vissaI att
FiDs 1984:6 45:s.

får överstigaregel baseras vistelse i Sverige inteEn attsom
medförvisst antal dagar för skattefördelar skall uppnås,ett att

relativtnaturligtvis kontrollproblem. Med de nuvarande stora
för människor sigmöjligheterna fritt röra över gränserna äratt

det generellt omöjlig uppgift kontrolleranästansett atten
vistelsedagar hemlandet. regel detta måsteantalet i slagEn av

därför bygga skattskyldige visar varitpå den hanatt att
utomlands tillräckligt länge uppvisande t.ex.genom av
flygbiljetter, anställningskontrakt, löneutbetalningsavier etc.

bevisningen får naturligtvis inte ställas för högt.på EnKraven
skattskyldig kan inte avkrävas fullständig bevisningt.ex. om

han inte har besökt Sverige under utlandstjänstgöringen.att
skattskyldige fårVad rimligen bör begäras densom av

bedömas från fall fall.till

gäller sådana fall då skatteförfattningama eller förarbeten inteVad
något på frågan hur i bevishänseende skall fördelasansvaretger svar

har i praxis slagits fast utgångspunkten den har lättastatt är att som
bevisning också skall sig det har lettpå Dettaatt prestera ta ansvaret.

till huvudregel innebörd vid den ordinarie taxeringen detattaven
allmänna bära risken i fråga fakta relevans föräranses om som av
intäktssidan medan den skattskyldige risken frågabära ianses om
fakta relevanta för avdragssidan. SkattemyndighetenFörär attsom
skall kunna lägga till intäktspost det alltså normaltmåste framståen

Översattsannolikt deklarerade intäkter felaktiga. till häratt ärsom
aktuella frågor innebär detta det beskattningsmyndigheterna,äratt

får sannolikt sådana omständigheter föreligger, dengöra att attsom
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bosattfårvistelsestadigvarandeskattskyldige varat.ex. ansesp.g.a.
Sverige.i

ligheterKontrollmöj.4.31

och rörelserutlandstransaktionerskattskyldigasangåendeInformation
källoroch frånolika hållpå mångakan sökasnationsgränsernaöver

sökas hoskontroll kanförUnderlagSverige.ochinombåde utom
förinformationInhämtandesubjekt.offentligaprivatasåväl avsom

hemvist,skatterättsligtfastställatilldel syftarskattemyndighetens att
underlagfå framutlandeteller imedtransaktioner attsamtsäkra som

tillgångarutländskaavkastningenochvärdetmöjligtdet attgör av
Sverige.taxeringar iåsättandevidriktigtavspeglas på sättett av

SkattemyndighetenstårmöjligheterdenågraredovisasNedan somav
buds.till

Självdeklaration

kontrollförinformationhandi förstahämtarSkattemyndigheten av
ochföretagenskildafrånutlandsengagemangenskildesden personer,

informationtillkällornade viktigaste äri Sverige. Enmyndigheter av
självdeklaration.främst dennesskattskyldige själv,dennaturligtvis

för sintill ledninguppgifterlämnaskyldighetSkattskyldigs att
1990:325lagenihuvudsakligenreglerastaxering om

vilkaUnderkontrolluppgift LSK.ochsjälvdeklaration
föreliggerfysiskafördeklarationsskyldighetförutsättningar personer

LSK.kap. 4-7framgår 2av
fysiskhand föri förstaföreliggerdeklarationlämnaSkyldighet att

landet och harhär ibosattvaritbeskattningsåretundersomperson
mednäringsverksamhetaktivtjänst ellerbruttoinkomsthaft avav

gällerkr. Detsammabasbeloppet f.n. 8 88024minst procent omav
hattutgångbeskattningsåretsvidförmögenhet ettskattepliktigahans

skattskyldige inte varitdenkronor. Omöverstigit 900 000värde som
deklara-lämnaskall hanbeskattningsåret,helaSverige underibosatt

minst 100sammanlagttillbruttointäktema uppgåttredantion när
kronor.

skall hänsyn intedeklarationsskyldighetenbedömandetVid tasav
skattskyldighet inteför vilkenförmögenhetellersådan inkomsttill

SILstatlig inkomstskattlagen 1947:576enligtföreligger KL, om
för-inkomst ellertill sådanhänsynskalleller SF L. Däremot tas

helt ellerdubbelbeskattningsavtal skallenligtmögenhet varasom
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delvis undantagen från beskattning i medför bl.a.Sverige. Detta att
den utflyttad från Sverige bestämmelsernaärsom men p.g.a. om
väsentlig anknytning fortfarande skall bosatt här skyldigär attanses
lämna deklaration.

Fysisk inte har varit bosatt i Sverige under helaperson som
beskattningsåret får inte lämna förenklad självdeklaration. kanHan
dock lämna den särskilda självdeklarationen vid den tidpunktsenare

förgäller dem har lämna förenklad självdeklaration.attsom som
har varit bosatt i Sverige under hela beskattnings-En person som

användaåret kan i allmänhet den förenklade självdeklarationen även
han uppburit intäkter från eller han yrkarutlandet avdragt.ex.om om

för till borgenär i land. Avseende sådana intäkterränta ett annaten
och utgifter där kontrolluppgifter saknas den skattskyldigemåste
identifiera utbetalaren eller med och adress. Vidmottagaren namn
den inledande granskningen deklarationen registreras de siffermäs-av
siga från förtrycktaawikelserna den blanketten den skattskyldigesom
har redovisat. egentlig kontrollNågon de lämnade uppgifternaattav

riktiga eller rimliga inte inom för grundhanteringen.är görsens ramen
Vill Skattemyndigheten fördjupad granskning utlands-göra en av en
transaktion visst slag krävs hel del manuella insatser förett attav en
uppnå resultat.

kap.2 10 § LSK innehåller bestämmelser de uppgifterom
självdeklarationen skall innehålla. Deklarationen skall i princip
innehålla uppgifter alla intäkter för vilka skattskyldighet tillom
kommunal eller statlig inkomstskatt föreligger och alla tillgångar för
vilka skattskyldighet till statlig förmögenhetsskatt föreligger.
Ytterligare föreskrifter självdeklarationens finnsinnehållnärmareom
i2 kap. 11-24 §§ LSK.

En självdeklaration skall enligt kap. § beträffande2 10 LSK
skattskyldig bara under någon del beskattningsåret bosattvaritsom av
i Sverige, innehålla uppgifi den tid hafthan bostad här. Denom som

flyttar från Sverige till utlandet under beskattningsåret bör isom
deklarationen lämna utförligaså upplysningar möjligt. s.k.Ensom
bosättningsutredning kan behöva verkställas för prövning fråganav

den skattskyldige alltjämt har väsentlig anknytning till Sverige.om
få underlag förFör bedömningen brukar emellertid skattemyndig-att

heten sända särskild förfrågan bosättningsförhållan-angåendeut en
den m.m.
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Kontrolluppgzfter

första hand för kontrollsvenska kontrollsystemet uppbyggt iDet är
grundastransaktioner. Beskattningen fysiskainhemska av personerav

kontrolluppgifter löner, pensioner,helt på de räntor somom m.m.
skattemyndigheten. Arbetsgivare, pensionskassor, bankerlämnas till

skattepliktig intäktandra betalar sådana beloppoch utgörutsom som
skyldiga lämna information till skattemyndighe-för är attmottagaren

form kontrolluppgiñ.iten av
kap. §Med undantag kontrolluppgifter inkomstränta 3 63av om

betalningar tillandra stycket gäller LSK enbart ärmottagare som
Till följd därav har med stöd kap.skattskyldiga i Sverige. RSV 3av

lämna kontrollupp-fått föreskriva skyldighet63 § LSK rätt att attom
skatterättsligtför betalningar eller förmåner till medgifi mottagare

föreskriftenSkyldighet enligthemvist i utlandet RSFS 1992:4. att
såvittkontrolluppgift föreligger dock endastlämna mottagaren,om

nordiska länderna,bedömas, har skatterättsligt hemvist i dekan
Nederländerna, Zeeland, Storbritannien ochFrankrike, Nya Japan,

betalningar tillNordirland eller Uppgiftsskyldighet avseendeUSA.
finns sådana lagar kupongskattelagenutländska iävenmottagare som

särskildoch lagen 1991:5911970:624 KupL, SINK om
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. LSI.

gäller betalningar från emellertiddet och i utlandet saknas iNär
alla möjligheter till kontrolluppgiñer. Utländ-insynstort sett genom

arbetsgivare, banker lämnar kontrolluppgif-ska i regel inte någraosv.
till den svenska skatteförvaltningen.ter

Allmänt information från utlandetom

folkrättsliga följer skattemyndigheterAv allmänna regler svenskaatt
inte kan någon myndighet vistas i utlandet.utöva mot personer som
Skattemyndighetema kan därför inte genomföra kontrollåtgärder i
något land. På motsvarande utländska myndighetersätt ärannat
förhindrade företa några helst kontrollaktioner svensktpåatt som
territorium.

förhållande till myndigheter i andra länder gäller enligt huvudre-I
geln i kap. § tredjel 3 stycket sekretesslagen 1980:100 absolut
sekretess. följandeLagrummet har lydelse:

Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte
röjas för utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation

utlämnande sker i enlighet med särskild föreskriftänannat om
därom i lag eller förordning eller uppgiften i motsvarandeom
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till svensk myndighet och det enligt denfall skulle få utlämnas
myndighetens klart, detutlämnande prövning står äratt

förenligt svenska uppgiften lämnas till denmed intressen att
utländska myndigheten eller mellanfolkliga organisationen.

för uppgifi, forUtgångspunkten regeln alltså vilken sekretessär att en
gäller enligt sekretesslagen, inte får röjas för utländsk myndigheten
eller mellanfolklig organisation. Från denna regel sedangörs
undantag för det fall uppgiftslämnandet reglerats särskilt i lagharatt

förordning. dubbelbeskattningsav-eller Som exempel kan denämnas
tal och handräckningsavtal ingått med andra länder ochSverigesom
Europaråds- och OECD-konventionen ömsesidig handräckningom
i skatteärenden. Uppgift får vidare lämnas i sådana fall då uppgiften
i skulle fåmotsvarande situation lämnas till svensk myndighet. Enen
förutsättning här uppgiftslämnandet förenligt med svenskaär äratt
intressen. Vid denna bedömning får bl.a. Sveriges intressebeaktas av
internationellt samarbete med i fråga.organet

Skattemyndighetema har skatte- och handräckningsavtalengenom
fått befogenheter för skatteutredning inhämta nödvändig informa-att
tion. Möjligheten via dessa avtal utbyta information därföratt ger
skatteförvaltningama i olika lander tillfälle bistå varandra vidatt
skatteutredningar. Medlemsstaterna samarbetari i dessaEU avseen-
den enligt särskilda regler i förordningar och direktiv.

Dubbelbeskattningsavtal

I avtal för undvikande dubbelbeskattning regelmässigt intasav
bestämmelser samarbete mellan de avtalsslutande staternasom
skatteförvaltningar. undantagEtt avtalet med Schweiz saknarär som

sådan bestämmelse. till avtalet fogat protokoll har antecknatsI etten
den schweiziska uppfattningen ändamålet med dubbel-att är att ett

beskattningsavtal förhindra dubbelbeskattning. Upplysningarär att
nödvändiga för riktig tillämpning avtalet och förär attsom en av

förhindra missbruk detta kan enligt anteckningen utbytas med stödav
andra bestämmelser i avtalet, bestämmelserna förfarandett.ex.av om

vid ömsesidiga överenskommelser och genomförandet begräns-av
ningen källskatter utdelningpå och ränta.av

nordiska avtalet saknarDet också bestämmelser informations-om
utbyte. Mellan de nordiska länderna gäller istället särskilt multi-ett
lateralt handräckningsavtal. omfattarDetta avtal indrivningäven av
skatt och delgivning.

Bestämmelserna informationsutbyte i moderna skatteavtalom
följer i de flesta fall ordalydelsen i 26 i OECD:s modellavtal.art.
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behöriga myndigheterna i de avtalsslutandeDe staterna
nödvändiga förutbyta sådana upplysningarskall är attsom

eller de avtalsslutan-tillämpa bestämmelserna i detta avtal i
interna lagstiftning i fråga skatterde staternas om som

avtalet, den beskattningen enligt dennaomfattas i månav
Utbytet upplysningarlagstiftning inte strider avtalet.mot av

avtalsslu-inte artikel Upplysningarbegränsas av som en
behandlas hemliga påtande mottagit skallstat sammasom

enligt den internaupplysningar, erhållitssätt som som
i denna får endast förlagstiftningen ochstat yppas personer

förvalt-däri inbegripet domstolar ocheller myndigheter
skatterfastställer, uppbär eller indriver deningsorgan som

omfattas eller handlägger åtal eller besvär iavtaletsom av
eller myndigheterfråga dessa skatter. Dessaom personer

för sådana ändamål.skall använda upplysningama endast
får upplysningama vid offentlig rättegång eller iDe yppa

domstolsavgöranden.
skyldighet förBestämmelserna i punkt inte medföra1 anses

avtalsslutande stat att:en
vidta förvaltningsåtgärder avviker från lagstift-a som

avtalsslutandening och administrativ praxis i denna stat
den andra avtalsslutandeeller i staten;

b lämna upplysningar inte tillgängliga enligtärsom
lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna
avtalsslutande eller i den andra avtalsslutandestat staten;

upplysningar affärshemlighet,lämna skulle röjac som
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverk-
samhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas
överlämnande skulle strida allmänna hänsyn ordremot
public.

Huvudregeln således de behöriga myndigheterna i skallär att staterna
utbyta sådana upplysningar for tillämp-nödvändiga riktigärsom en
ning bestämmelserna i avtalet eller i de avtalsslutande staternasav

lagstiftninginhemska i fråga skatter omfattas avtalet, ävenom som av
i det fallet någon särskild artikel i avtalet inte behöverom senare

tillämpas. hålla utbytet upplysningar inom avtalets harFör att av ram
begränsning gjorts utbytet så upplysning enbart skall iatten av ges

den inhemskamån den skatten i fråga omfattas avtalet ochav
beskattningen enligt den inhemska skattelagstiftningen inte strider

avtalet.mot
Med hänsyn till den ökande internationaliseringen ekonomiskaav

förbindelser har de avtalsslutande allt intressestaterna störreett attav
ömsesidigt tillhandahålla upplysningar, skall ligga till grund försom
tillämpningen inhemsk lagstiftning, det inte frågaäven ärav om om
tillämpning någon särskild artikel i avtalet.av
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utbyte upplysningarEnligt kommentaren till modellavtalet kan av
ske det första kan det ske begäran, avseendepå För påsätt. etttre
särskilt fall, varvid det förutsätts de informationskälloratt som

taxeringsförfarande främst börvanligen tillgängliga enligt interntär
begärs andra det andraanlitas innan upplysning hos den Förstaten.

kan det ske automatiskt, upplysningar eller fleranär ettt.ex. om
har källa i avtalsslutande och uppbärsinkomstslag, stat somsom en

i den andra avtalsslutande systematiskt översändas till denstaten,
andra det tredje kan det ske i fall dåFör t.ex. statstaten. spontant, en

utredning fått fram uppgifter denvid särskild har antarsom vara av
för den andraintresse staten.

medVid genomgång skatteavtal Sverige slutit70en av ca som
andra finner avtal såvitt utbyte upplysningar53stater attman avser av
helt eller huvudsak utformade i modellav-i enligt 26 OECD:sär art.
tal.

innehåller bestämmelser26 i avtalet med FörentaArt. staterna om
utbyte upplysningar. Artikeln i huvudsak utformad enligt 26är art.av
i modellavtalet. i avtalet med behandlarArt. 27 StaternaFörenta
regler administrativ handräckning. Enligt bestämmelserna i dennaom
artikel förbinder sig de avtalsslutande lämna bistånd ochstaterna att
handräckning vid omfattasindrivning skatter avtalet.av som av

det belgiska avtalet reglerna angående utbyte upplysningarI är av
utformade enligt i modellavtalet.26 i avtalet med BelgienI 27art. art.
finns bestämmelser enligt vilka de avtalsslutande förbinderstaterna
sig lämna varandra bistånd med delgivning och handräckning föratt

driva skatter omfattas avtalet.att som av
Bestämmelserna utbyte upplysningar i det dubbel-om av nya

beskattningsavtalet med Canada kraftSFS 1996:151 träder i den
dag riksdagen bestämmer finns i bestämmelsenGenom i25.art. art.

har i förhållande till25 OECD:s modellavtal, artikelns tillämp-
ningsområde utvidgats till omfatta alla skatter tasatt ut stat,som av
kommun eller landsting. Detta innebär bestämmelserna i dennaatt
artikel kan åberopas beträffande och gåvoskatt, mervärdesskattarvs-
etc.

Avtalen med Estland, Lettland och Litauen innehåller bestämmel-
utbyte upplysningar överensstämmande med 26 iart.ser om av

OECD:s modellavtal. I 27 i avtalen finns regler rörande biståndart.
med indrivning. Bestämmelserna möjliggör samarbete på detta
område mellan skatteadministrationema i de avtalsslutande staterna.

avtalsslutandeDe förbinder sig enligt artikeln lämnastaterna att
varandra bistånd med indrivning skattskyldigs skatteskulder iav en
den beloppetmån har slutligen fastställts enligt lagstiftningen i den
avtalsslutande framställningen.görstat som
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Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike inne-
håller bestämmelser utbyte upplysningar i 26. 27Iart. art.om av
finns bestämmelser möjlighet för i den andrastat att statensom ger en
få handräckning med indrivning skatt enligt de regler gällerav som
i den föranmodade indrivning dess skatter. Bestäm-staten egnaav
melserna i princip med bestämmelserna biståndöverensstämmer om
med handräckning i Europaråds- OECD-konventionenoch om
ömsesidig handräckning i skatteärenden SFS 1990:313.

det luxemburgska avtalet träderI SFS 1996:1510, i kraft dennya
dag riksdagen bestämmer reglerna angående utbyte upplysning-är av

utformade enligt 26 i modellavtalet. finns bestämmel-I 27art. art.ar
enligt vilka de avtalsslutande förbinder sig lämnastaterna attser

varandra bistånd och handräckning för driva skatteratt som
omfattas avtalet, utgår på dessa, kostnader, tillägg tillräntorav som
dessa skatter viten inte har straffrättslig karaktär.samt som

nederländska avtalets bestämmelserDet utbyte upplysning-om av
följer OECD:s 26. Bestämmelserna i 29 möjliggörart. art.ar

samarbete mellan skattemyndigheterna i de bägge länderna i fråga om
bistånd med indrivning skatt.av

skatteavtalet TysklandI med har angivits de avtalsslutandeatt
skall biträda med handräckning i form utbyte upplys-staterna av av

ningar, bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, och
delgivning handlingar art. 29 Bestämmelserna i denna delav

avtalet till del med motsvarande bestämmel-överensstämmer storav
i Europaråds- och OECD-konventionen ömsesidig handräck-ser om

ning i skatteärenden. Art. 30 och 31 behandlar utbyte upplysningarav
för skatteändamål. Art. 32-35 innehåller regler indrivningom av
skattefordringar, säkringsåtgärder, förmånsrätt för skattefordringar,
anstånd, preskription skattekrav, rättsliga åtgärder och delgivningav

handlingar. I 36 fall då handräckning inte skall lämnasart.av anges
och då skyldighet lämna upplysningar inte föreligger.att Art. 37
innehåller regler sekretess.om

Nordiska handräckningsavtalet

Den 9 november 1972 undertecknades avtalet mellan Sverige,
Danmark, Finland, Island och Norge handräckning i skatteären-om
den. Avtalet för svensk del de bilaterala handräckningsavtalersatte

gällt i förhållande till Danmark, Finland, och Norge. Avtaletsom
godkändes riksdagen prop. 1972: 142, bet. 1972:SkU63, rskr 297av
och trädde i kraft den januari1 1973 SFS 1973:88. Sedan Färöarna
och Grönland uttryckt önskemål såsom få tillträdaatt parterom
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kraft denträdde ivilketavtalförhandlingaravtalet fördes ett nyttom
SFSrskr 175,1989/90:SkU28,bet.1989/90:98,maj prop.19911

1990:226.
mellan desamarbetebestämmelserinnehållerAvtalet ettom

långtgåendeavseenden äni olika äravtalsslutande staterna mersom
informationsutby-modellavtali OECD:s26följerdet art. omavsom

artikelntillämpas. Avavtaletpå vilkade skatter2Ite. art. anges
ochskatterformeralla olikai principomfattaravtaletframgår att av

uppgifterdeuppräkningfinnsllavtalsländema. Iavgifter i art. aven
innehåller ocksåAvtaletframställning.särskildlämnasskall utansom

för indriv-handräckningdelgivningbiträde medregler samt omom
framtidaförsäkringsåtgärderochutländsk skatt tryggaattning enav

indrivning.

handräckningömsesidigOECD-konventionenEuroparåds- och om
skatteärendeni

handräckningömsesidigOECD-konventionenochEuroparåds- om
Europarådet årgrundval bl.a.tillkom påskatteärendeni ett avav

multilateralskapafattat beslutinitiativsvensktpå att1979 en--
dettaanledningMedskattefrågor.handräckning ikonvention avom

vilkenskattekommitté,samarbete med OECD:sinleddesbeslut ett
avtal i frågabilateralaingåendemodell förtidigare upprättat omaven
administrativemutualConvention forModelindrivning skatterav

of claims, 1981.in theassistance taxrecovery
med detdelariKonventionen, överensstämmerstorasom
reglerinnehåller bl.a.handräckningsavtalet,nordiskamultilaterala om

handlingar,delgivningtaxeringsändamål,förinformationsutbyte av
vidtagandeavgifteroch allmännaskatterindrivning samt avav

indrivning.framtidaförsäkringsåtgärder
automatisktskei principInformationsutbytet sätt;treavses

skatte-kontrolluppgifter, t.ex.utbyte spontant om enavgenom
förintressekanfinner någotvid revisionmyndighet vara avsomen

begäran.skattemyndighet påsamtannanen
1989/90:14, bet.riksdagen prop.godkändesKonventionen av

kraft denträdde i loch1990:313rskr 216, SFS1989/90:SkU17,
sig.hade anslutit DefemSFS 1995:284, staterapril 1995 när stater

Danmark,till konventionen Förentaanslutnai dag är staterna,ärsom
Polen haroch Sverige.Nederländerna,Island, NorgeFinland,

möjligt.ratificera såavtalet ochundertecknat snartatt somavser
Även fortsig såanslutameddelat detBelgien har att attavser

genomföras.lagstiftningsåtgärder kannödvändiga interna
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handréickningsdirektivE Uzs

rådEU:s 1977 direktiv 77/799//EEG ömsesidigantog ett om
beträffandehandräckning direkt skatt mellan medlemsstaternas

behöriga myndigheter. utvidgades tillDet gälla mervärdes-ävenatt
skatt 79/1070/EEG och acciser 92/12/EEG.1979 1992 I Sverige

direktiven införlivats lagenhar 1990:314 ömsesidiggenom om
handräckning i skatteärenden ändringarna i denna lag år 1994genom
prop.1994/95:62, bet. 1994/95:SkU9,rskr SFS 1994:1654.57,
Direktiven har räckvidd i modellavtal26 OECD:s bl.a.större än art.

föreskriverde längre gående skyldighet för denattgenom en
myndighet hjälp begärs företa undersökningar inom förattvars ramen
lagstiftningen frågai landet i och lämna upplysningar så snabbtatt

möjligt och, i fall motivera sitt beslut. För svensk delvägran,som av
omfattar direktiven följande direkta skatter: den statliga inkomstskat-

kupongskatten däri inbegripen, den särskilda inkomstskatten förten
utomlands bosatta, den särskilda inkomstskatten for utomlands
bosatta artister m.fl., den statliga fastighetsskatten, den kommunala
inkomstskatten och den statliga förmögenhetsskatten.

Direktiven innehåller möjligheter tillåta skattetjänste-även att en
från den begärande närvarande vid skatteutred-staten attman vara en

ning i den andra staten.

1.5 Förmånssystemet

svenska lagstiftningenDen socialförsäkring bygger i huvudsak påom
de försäkrade bosatta här i landet. inskrivning allmänFör iatt är

försäkringskassa, vilket i sak innebär anslutning till det svenska
socialförsäkringssystemet, krävs enligt kap. § lagen1 4 1962:381

allmän försäkring AFL i fråga har fyllt 16 år ochatt attom personen
han bosatt i Sverige.är

Innehållet i bosättningsbegreppet inom socialförsäkringsområdet
beskrivs inte i AFL. Innebörden det bosättningsbegreppnärmare av

används i den allmänna försäkringen behandlades under för-som
arbetena till 1947 års lag allmän sjukförsäkring. I sjukvårds-om
kommitténs betänkande, SOU 1944:15, låg till grund för lag-som
stiftningen anfördes beträffande bosättningsbegreppetatt bordeman
följa praxis vid tillämpningen andra författningar, därsamma som av
begreppet betydelse, mantalsskrivningsförordningent.ex.var av
numera folkbokföringslagen. Sjukvårdskommittén ansåg det uppen-
bart svensk medborgare tillfälligt vistadesatt utomlandsen som mera
borde bosatt i Sverige han inte hade någon fastävenanses vara om
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medborga-svenskakommitténanfördelandet. Vidarei attbostad här
sjukförsäkringentilltillhörighetenfrånborderegeli utestängas omre

bordeinteförhållanden desådanaunderutomlands attvistadesde
Sverige.imantalsskrivnavara

föreskriftermeddelatRiksförsäkringsverkethar1985:16RFFSI
försäkringskassa. Därallmänhosavregistreringochinskrivningom

skallföljande. EnRiksförsäkringsverket bl.a.föreskriver ansesperson
landet. Enhär ihemvistegentligahar sitthanSverige,ibosatt om

här stadigvaran-vistasmed avsiktSverigetillkommer attsomperson
för avsikthargäller den atthär. Detsammabosattskallde somanses
till vistelsenanledningenbegränsad tid,underendasthärvistas omen

avseddvistelsen änstudier ochellerförvärvsarbete är att mervaraär
år.ett

sittharbedömningengäller dendetNär närmare personom enav
Riksförsäkringsverketrekommenderari Sverige,hemvistegentliga

dygnsvilareglerfolkbokföringensråd 1990:2allmännai att om
Även Riksförsäkringsverketrekommenderarövrigt attitillämpas.

vid sittvägledandefolkbokföringenlåterförsäkringskassan vara
bosättningsfrågan.tillställningstagande

bedömaförsäkringskassanhand påi förstaankommer attDet om
detbosättningenochi landethär ägtbosattär rum,varpersonen

vederbörande skallförsäkringskassavilkentillför avgöraattsenare
juni 1995före utgångenFörsäkringsöverdomstolenhöra. avvar

besvärsord-ordinariei denoch slutinstansförsäkringsdomstolhögsta
Regeringsrättenbosättningsfrågan enligt AFL. ärbeträffandeningen

förvaltnings-högstaregeringsformenkap. §med 1i enlighet 11nu
enligt AFL.bosättningi måldärmed slutinstansochdomstol rörsom

varit desammaalltså intefram till år 1995 ärslutinstanserEftersom
deninombosättningsbegreppettolkningenovanligtdet inte att av

Försäkringsöver-itill uttryckkommitförsäkringen,allmänna som
bosättningsbegreppetinnebörddenpraxis avviker fråndomstolens

iomfattande studiedenfolkbokföringen. Se ämnethar inom rättt.ex.
rättsfalletskiljaktig iförfattatGustaf Petrénregeringsrådet somsom

RÅ 2:38.1983

omfattningFörsäkringens

försäk-allmännaSverige i denoch bosatta ifyllt 16 årAlla ärsom
försäkringskassa.allmäninskrivna hosmening skallringens envara

harinnebäri sin helhet.gäller försäkringen Detinskrivna attFör man
föräldrapenninghavandeskapspenning,till sjukpenning, samträtt
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sjukvårds- och pensionsförmåner depå villkor gäller för varjesom
försäkringsslag.

Sjukvc°1rdsersattning

Sjukvårdsersättning omfattar bl.a. läkarvård, tandvård, sjukhusvård,
sjukgymnastik och läkemedel. allmänEn förutsättning för tillrätt
sådan ersättning sjukvården i Sverige till den bosattär att ärges som
här i landet. allmänna försäkringenDen inte sjukvård iersätter
utlandet, i de fall försäkrad under vistelse vidutom gränsen moten
Finland eller erhållerNorge läkarvård i något dessa länder. Enligtav

överenskommelse med har landstingen åtagit sig utanförstaten atten
den försäkringensallmänna utlandssvenskar, inte har sinaram ge som
sjukvårdskostnader i Sverige täckta på vård på villkorsätt,annat
angivna i rekommendation till sjukvårdshuvudmännen,en se prop.
1988/89:111 utlandssvenskars avgifter vid sjukvård i Sverigeom

Enligt vissa Sverige undertecknade konventioner kanm.m. av
svenska och utländska medborgare bosatta utomlands haär rättsom
till sjukvårdsersättning enligt AFL. Som regel gäller behovetatt av
vård skall ha uppstått under vistelse i Sverige.

olkpensionF

försäkradEn bosatt i Sverige har enligt AF L till folkpen-är rättsom
sion i form ålderspension. Pensionen beräknas förhållandei till detav
antal förår vilka ATP-poäng tillgodoräknats ATP-regeln eller i
förhållande till bosättningstid bosättningsregeln. För tillrätt
folkpension krävs enligt AFL antingen minst år med ATP-poängtre
eller s.k. jämställda år eller minst bosättningsår. Kravet på Visstre
kvalifikationstid gäller både svenska och utländska medborgare.

För till oavkortad folkpension fordras år medrätt 30 ATP-poäng.
antalet år färreOm reduceras pensionen med l/30 för varjeär år som

saknas. Vid beräkning bosättningstid i Sverige tillgodoräknasav
enligt AFL tid fr.o.m. det år då fyller 16 år och dett.o.m.en person
år då han fyller år.64 Det krävs bosättningsår40 i Sverige för tillrätt
oreducerad folkpension.
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ATP

förvärvsar-grundas inkomstentill tilläggspension ATPRätten av
för varjepensionspoängtillgodoräknasbete. 1960Fr.o.m. en person

beräknats för honom. Allapensionsgrundande inkomstår perso-som
nationalitet, har tillgodoräknats pensionspoängoberoende av somner,

innebärförsäkringenligt försäkrade för Dennai Sverige AFL ATP.är
inarbetadutomlands har till tidigarevid bosättning rättävenatt man

förmed pensionspoängnormalfallet fordras har årATP. I att treman
till ATP.rätt

samarbetet och socialförsäkringenEuropeiska

kraft den januari 1994 blevEES-avtalet trädde i 1Genom som
bl.a. socialförsäk-förpliktigat införliva EG-reglerna påSverige att

lagstiftning. med det svenskaringsområdet i svensk och EU-I
den januari har samarbetet fördjupatsmedlemskapet fr.o.m. 1995l

omfattas EES-avtalet.och utvidgats till områden inteatt avse som av
förfinns, för främja den fria rörlighetenbl.a.Inom EU att

medlemsländer-detaljerat regelsystem för samordningettpersoner, av
för social detta regelsystem kanregler trygghet. Genom personernas

fåflyttar från land till inom för arbetaEUett ett att ettannatsom
socialförsäkringsskydd. Reglerna återfinns framför allt i rådets

1408/71 för socialförordning EEG tillämpningen systemnr om av
trygghet anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmarnär
flyttar inom gemenskapen. intresse också förordningenAv EEGär

574/72 tillämpningen förordning 1408/71.EEGnr om av nr
Avsikten med dessa förordningar i huvudsak den flyttarär att som

inom gemenskapen skall omfattas lagstiftningen i endast landettav
och det land vilket vederbörande skall för socialför-i arbetaratt svara
säkringsskyddet.

betydelse iAv sammanhanget också rådets förordningärstor
EEG 1612/68 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenska-nr om

Enligt principer kommer till uttryck bestämmelseri desspen. som
skall arbetstagaren ha socialförsäkringsförmåner,till bl.a.rättsamma
hälso- och sjukvård, äldre och handikappomsorg, barnomsorg och
socialt bistånd landets medborgare har.som

Eftersom förordningen 1408/71 gäller i Sverige kan inte kravetnr
på bosättning och inskrivning i försäkringskassa i Sverige upprätthål-
las enligt förordningen skall omfattasgentemot personer som av
svensk lagstiftning.
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Regeringen har tillkallat särskild utredare uppdragmed bl.a.atten
samlad begreppet försäkrad i de olika författningargöra översynen av

reglerar olika förmåner inom socialförsäkringen. uppdragetIsom
ingår hur den personkrets skyddas enligt svenskpröva social-att som
försäkringslagstiftning skall Enligt kommittédirektivenavgränsas.
dir. 1995:106 skall utredaren bedriva sitt arbete i samråd med bl.a.
utredningen med uppdrag de skatterättsligagöraatt översynen av
hemvistbegreppen.

Vid kontakt med utredningen i fråga Socialförsäkringensom
personkrets har framkommit f.n. inte har några planer påatt attman
lägga förslag kvalificeringssystem för socialförsäkringsförmånerom
för utlandssvenskar återvänder till Sverige.som

återvända tillAtt Sverige

Återvänder utflyttad till Sverige med avsikt bosätta sigatten person
här i landet skall han inskrivas i allmän försäkringskassa. Han där-är
med kvalificerad för det svenska socialförsäkringssystemet.
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Allmänt2.1

kartläggningdirektiven utföraenligti uppdragetingårDet att en av
skatterättsligreglerutforma sinaländer valthur andra att om

undersökning ochomfattandehar gjortUtredningenbosättning. en
grannländerreglerna i våraredovisadärefter valt närmareatt

Belgien,Finland och Norge FörentaDanmark, staterna,samt
och Tyskland.Nederländerna

detbetydelse,bedömts sådanmodellavtal harOECD:s närvara av
till avtalsstat skall värderas,hur anknytninggäller bedöma attatt en

iaktuella frågor skeri det sammanhangetredovisning några ettav av
redovisade någraavsnitt finnsavsnittsärskilt 2.3. I ävensamma

dubbelbeskattningsavtal.bestämmelser i svenskaspeciella
och i deskattelagstiftningen i SverigeinternationellaDen

betydande skillnader.uppvisar naturligtvisredovisade länderna
kan därför stundtals svåra I FörentaJämförelser göra. staternaattvara

för obegränsadden främsta grundenmedborgarskapetutgör en
i övrigtbosättningsland. kartlagdaskattskyldighet De staternaoavsett

bosättning kriterium på obegränsadtillämpar istället i första hand som
uppvisar genomgång dockskattskyldighet. framgår nedanSom

fråga de kriterier pekar påskillnader i äratt en personom som
Även i övrigt visarbosatt i denskatterättsligt staten. genom-egna

begränsade skattskyl-skillnader avseende denpågången stora t.ex.
dighetens omfattning.
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Utländsk2.2 rätt

Belgien2.2.1

Fysisk skatterättsligt bosatt i Belgien i principär ärperson som
skattskyldig för all inkomst varifrån härrör.den Med skatte-oavsett
rättslig bosättning bosatt "domicile", stadigva-ärattavses personen

eller har förrande vistas sina ekonomiska intressen of"seatcentrum
i Belgien. intewealth" Om bevisas, fysiskmotsatsen presumeras en

bosatt eller ha for de ekonomiska intressena icentrumperson vara
han registreradBelgien i särskilt medborgarregister. Giftaär ettom

bosatta där hushållet beläget.ärpersoner presumeras vara
bosatt hänför sig till faktiskaBegreppet den bostaden eller fasta

uppehållsorten i landet. för de ekonomiskaBegreppet centrum
intressena syftar platsen varifrånpå de ekonomiska tillgångarna i
fråga förvaltade och inte de belägna.är ärvar

Bosättningsbegreppet i belgisk lagstiftning inget formelltär
begrepp anknyter till de faktiska omständigheterna i det enskildautan
fallet. Följande omständigheter har i praxis tillmätts särskild vikt.

Bostaden. den skattskyldigeHar bostad i Belgien, meden
eller förhyrd,äganderätt betraktas det i fall förstavart ett stegsom

skatterättslig bosättning landet.i han emellertid sinHar behållitmot
bostad i utlandet bostaden i Belgien inte likaväger tungt.

tidrymd den skattskyldigeDen landet. Tidsfaktorn kanvistas i vara
indikator på bosättning och peka avsiktpå levapermanent atten en

i Belgien. har i praxis inteDet bestämt antal dagarangetts ett som
resulterar i skatterättslig bosättning. eftersomMen normaltpersonen

kommer registreras i medborgarregistret efter tid, ochsett dåatt en
betraktas bosatt, åligger det honom då visa for deatt att centrumsom
ekonomiska intressena fortfarande befinner sig utomlands och hanatt
inte har for avsikt i Belgien.att stanna permanent

Anställning eller affärsverksamhet. Omständigheterna kring en
anställning, den tillfällig eller gäller tills vidare, investe-ärt.ex. om
ringar och affarsaktiviteter i landet, beaktas vid bedömningen av
bosättningsfrågan.

Familjen. Familjeförhållanden viktig faktor vidär en annan
bedömningen anknytningen till landet.av

Allmänna sociala och finansiella bindningar. förhållandenDessa
kan ha betydelse främst i gränsfallen.
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Medborgarskap. örvärvandeF belgiskt medborgarskap, ellerav en
uttrycklig fåvilja sådant, indikation på avsiktatt ett attses som en en
bli skatterättsligt bosatt i landet.

belgiskt visumTyp Ett begränsar för utlänningvisum. rättenav en
och arbeta ivistas landet. sådantHaratt accepterat etten person

villkor tyder det bindning till landet.en svagare
Är inte skatterättsligt bosatt i Belgien behandlasman man som

begränsat skattskyldig. En uppdelning mellan begränsatgörs
skattskyldiga har bostad till sitt förfogande i landet och demsom en

saknar sådan bostad. Har i fråga bostad i Belgien harsom personen en
han till de flesta personliga kostnadsavdrag grundavdrag.rätt samt
Bostadsinnehavet får dock inte sådan det konstituerarart attvara av
bosättning i landet. skattskyldigeDen måste således visa det inteatt

hem för stadigvarande bruk. krävs hushålletDäremotär ett äratt
knutet till bostaden. bli beskattad bland dennaFör kategoriatt av
begränsat skattskyldiga kan han således inte ha bostad i Belgienen
och veckopendla till familjen i land.ett annat

Efter avgörandena i målen C-279/93 Schumacker och C-80/94
Wielockx i EG-domstolen har emellertid ändrat regeln på så sättman

bostad i landet kan få tillgodogöra sig deatt även utanpersonen ovan
nämnda avdragen. förutsättningEn den begränsat skattskyldigeär att

erhåller minst 75 sin förvärvsinkomst ellerprocentpersonen av
pension från Belgien.

Särskilda Skatteregler gäller för utländsk personal i företag i
internationella koncerner placerade i Belgien. Reglerna tillämpligaär
på nyckelpersoner i tjänsten flyttat från utlandet till Belgien ellersom
anställts för sin tjänst utanför Belgien. i frågaPersonen måste
uppfylla vissa kvalifikationskrav, nödvändig akademiskt.ex.
bakgrund eller tidigare innehaft beslutsfattande ställning hosen
företaget i utlandet.

Uppdraget i Belgien måste tillfällig och inaturvara av personen
fråga måste visa hans huvudsakliga ekonomiska intressen finns iatt
utlandet. Skattemyndighetema tillmäter bl.a. följande omständigheter
särskild vikt vid bedömningen har fortsatta ekonomiskaom personen
intressen i utlandet:

Familjen bosatt utomlands.är
Tillgång till bostad i land.annat
Barnen går i skola utomlands eller i internationell skola ien
Belgien.
Äganderätt till fast eller personlig egendom i utlandet.
Deltagande i eller pensionsplan utanför Belgien.spar-
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speciallagstiftningför dennakvalificeraranställdaUtländska som
beskattas deFöljaktligenskattskyldiga.icke bosattabehandlas som

skattepliktigaBelgien. denförvärvade i Iför inkomsterendast
arbetsgivaren. Dekostnadsersättningar fråninteinkomsten ingår som

medavdragfår i ställetkostnadsersättningarsärskildafår görainte
tidsgräns förhar ingenprincipfrån inkomsten. Imotsvarande belopp
tillämplig.skallför lagstiftningenanställningen attsatts varaupp

Danmark2.2.2

skattskyldig förDanmark obegränsatbosatt iFysisk ärärperson som
upprätthållskildeskattelovens reglerEnligtförmögenhet.ochinkomst

sin bosättningskattskyldige har kvardenskattskyldigheten så länge
utomlands.uppehåller sigvaraktigthani landet, även om

tolkningenoch faller medskattskyldigheten stårOmfånget avav
medskall förståskildeskatteloven. Vadibosättningsbegreppet som

emellertidi lagen.definieras inte Detbopzelbosatt närmare anges
denne betingelseaf,"Ved afgørelsentill lagen bl.a.i motiven erom

på,navnlig laeggespraksis, dvs derhidtidigopfyldt, følges vzegtat om
ved andrebolig ellerhusstand, leje siggrundepågaeldende vedden at

hjemsted her"havetilkendegivet hanforanstaltninger har atat agter
andra ordmedcirkulär 198. Det1971jfr. skattedepartementets är

vikt vid objektivaläggeranknytningskriterium, bådefråga ett somom
anknytningspunkter.subjektivaoch

skattskyldigedenanknytningsmomentetviktigasteDet är om
Danmark.till sitt förfogande i Detbostad ståendeobjektivt harsett en

uppfyllaobjektiv mening kanfritidshus ivarit omtvistat,har ettom
inte fallet. Avgörande intebostad. allmänhet såpå Ikravet ärären

helasommarhuset under åretskattskyldige har utnyttjaden rätt attom
sommarhusetAnvänder hanfaktiskt det.haneller inte, görutan om

föreliggeri Danmark,uppehåller sigfritidsbostad hanendast närsom
skattskyldige däremotdenskatterättslig mening. Ombosättning iinte

semestervis-vid andra tillfällensommarhusetanvänder änäven rena
samband med tjänste- elleri Danmark ivid besöktelser, t.ex.

konstitueraberoende omständigheternakan fritidshuset påaffärsresor,
bosättning i Danmark.
Även Danmark,direkt bostad i kanden skattskyldige inte äger enom

har kontrollendär. fallet hanhan bosatt Så överär t.ex.omanses som
föräldrareller hans maka, sambo ellerbolag bostad,ägerett som en

förfogande hanstår till den skattskyldigesbostad, näräger en som
vistas i Danmark.
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maken kvar iFlyttar skattskyldig utomlands stannaren men
försöndring i äktenskapetseparationen beror påDanmark krävs att

Danmark skall bruten.besättningen iatt anses
Danmark vidareObegränsat skattskyldiga i är

under minst månader,uppehåller sig i Danmark sexpersoner som—
utomlandsinräknat kortvariga avbrott i vistelsendäri p.g.a.

liknande,ellersemester
uppehåller sigdanska medborgare tjänstgör eller varaktigtsom-

ombord på skepp hemmahörande i Danmark,
utsända danska ellerdanska medborgare denär statensom av-

för tjänstgöring utomlands.dansk kommun

kvarstodtidigare gällande bestämmelse i kildeskattelovenEnligt en
skattskyldigheten fyra efter det den skattskyl-den obegränsade i år att

skattskyldigesin bosättning i Danmark, inte dendige gett omupp
främmandevisade han underkastad inkomstbeskattning iatt envar

beskattning-eller Grönland. förutsättningFäröarna Det attstat, var en
inte skedde enligt regler uppenbart lindrigarei utlandet änen som var

de i Danmark "godkänt" land enligt skatteministeriets kungö-en av
relser.

Efter det fyraårsregeln upphävts lov af maj 1995312 17.att nr.
obegränsadebedöms den skattskyldigheten för fysiska personer

främst enligt den beskrivna bestämmelsen bosättning.ovan om
Obegränsad skattskyldighet upphör således skattskyldigedennär ger

sin bosättning i Danmark samtidigt skattskyldighet i ettupp som
land, eller Grönland dokumenteras.Färöarna har ingenDetannat

betydelse skattskyldigeden flyttar till land harett ettom som
"godkänt" skattesystem eller inte. Samtidigt fyraårsregelnsom
avskaffades infördes bl.a. generell uttagsbeskattning.en

bakgrund dendels införda uttagsbeskattningen, dels deMot av
redan gällande reglerna beskattning vinster aktier och andrapåom av

utflyttning,värdepapper vid minskade behovet skatteflyktsregelav en
varför fyraârsregeln kunde upphävas. tillmotiven lagändringenAv
framgår behovet skydd skatteflykt uppfylltatt ett ärmot attav genom
kravet på dokumentation skattskyldigheten till det landetav nya
kvarstår.

Vidare infördes lov 312 af maj begränsning17. 1995genom nr. en
avdragsrätten för dubbeldomicilierade dvs.av personer, en person

enligt dubbelbeskattningsavtal hemmahörande iettsom anses en
främmande samtidigt han enligt interna Skattereglerstat ärsom
obegränsat skattskyldig. bestämmelsenDen stadgar attnya en person

obegränsat skattskyldig i Danmark, enligtär ettsom men som
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land,och Färöarnamellan Danmarkdubbelbeskattningsavtal ett annat
andra landet,hemmahörande i det FäröarnaGrönland,eller somanses

tillhänför sigför utgifterkan få avdragGrönland, endasteller som
skatteavtalet.enligtDanmark kan beskattainkomster som

inträdeSkattskyldighetens

tillgångarvärderingbestämmelserfinnskildeskatteloven§19 avom
enligtskattskyldigobegränsatblirfallför det att personen

0rd erhålleri Med andrabosättnings-bestämmelsen l personer som
Huvudregelnöppningsstatus.skatterättsligtill Danmark ärflyttar en

tidpunk-skattskyldige viddenoch skulderde tillgångar ägeratt som
faktiskaförvärvade vid deni Danmark,för bosättningenten anses

skattskyldighe-marknadsvärdet vidtillanskaffningstidpunkten men
i Danmark ochfast egendomgäller dock inteinträde. Dettatens

Danmark,driftställe itill fastskulder hänförligaochtillgångar
beskattning.underkastade danskredaneftersom dessa är

förvärvade vid denanläggningstillgångarAvskrivningsbara anses
faktiska anskaffningsvär-och till detanskaffningstidpunktenfaktiska

regler fram tillenligt danskamaximalt avskrivnadet. De ävenanses
Dock skall tillgångarnaskatt-skyldighetens inträde.förtiden anses

skattskyldighetensmarknadsvärdet vid tiden forförvärvade till
enligt denberäknadevärden lägre värdenainträde, dessa änärom

först nämnda metoden.

vid utflyttningBeskattning

rad bestämmelserskattelagstiftningen innehållerdanskaDen en
den obegränsadei samband medangående vinstbeskattning att

utlandet.vid flyttning tillskattskyldigheten upphör
fast driftstäl-tillfast egendom och tillgångar knutnafrågaI ettom

meduppställts i sambandsärskilda reglerDanmark har ingai
för deninomeftersom sådana tillgångar beskattasutflyttning, ramen

skattskyldigheten.begränsade
goodwilljämställes överföringEnligt § kildeskatteloven8 A en av

till utlandet med försäljning.andra immateriella rättigheteroch
vaerdien i handelha skett till marknadsvärdetFörsäljningen oganses

överföringen/utflyttningen. detvandel vid tidpunkten för Om är
goodwill och det inom den aktuella branschenfråga överföringom av

dessa principerfasta principer för värdering goodwill, läggsfinns av
principer finns för revisions-till grund för värderingen. Sådana t.ex
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och tandläkarverksamhet. det inteOm finns några säkra hållpunkter
för värderingen goodwill, måste det skönsmässiggörasav en
bedömning. detta syñeFör har Ligningsrådet utarbetat beräknings-en
regel se i ligningsvejledningen LV 1994 E.I.4.7..närmare

Ett de huvudsakliga syñena med 1987 års skattetlyktspaketav var
motverka den form skatteflykt, består i skattskyldig,att attav som en

efter i många år ha bedrivit verksamhet i aktiebolagsform iatt
Danmark och betydande värdestegring på hans aktier i bolaget

flyttaruppstått, till utlandet varefter han säljer aktierna med vinsten
för vilken han enligt tidigare regler inte skattskyldig i Danmark.var

bakgrundMot dubbelbeskattningsavtalen normalt tilldelarattav
hemviststaten beskattningsrätten, den enda effektiva modellen attvar
motverka den nämnda formen skatteflykt konstituera beskatt-attav
ningsrätt före utflyttningen från Danmark. En sådan beskattningsrätt

införd aktieavance-beskatningsloven enligtär 13 vilkengenom a
själva utflyttningen resulterar i beskattning. Regeln säger att om en

skattskyldighet upphör till följd utflyttning skall vinst påpersons av
aktier den skattskyldige vid tidpunkten för skattskyl-ägerm.m. som
dighetens upphörande beskattas aktierna avyttrades vidsom om
denna tidpunkt. Motsvarande gäller den skattskyldige erhållerom
hemvist i enligt dubbelbeskattningsavtal. Vidstat etten annan
redovisningen den skattepliktiga vinsten avyttringen ha skettav anses
till värdet vid tidpunkten för skattskyldighetens upphörande. I
förarbetena till lagen värderingen skall ske enligt reglernasägs iatt ett
särskilt cirkulär skattedepartementets cirkulaere 1982 185, vaerdi-
ansaettelsescirkulzeret. Det finns emellertid möjlighet att moten
ställande säkerhet få anstånd med betalningen skatten. Omav av
försäljning sker eller den skattskyldige avlider upphör tillrättenom
anstånd. Blir aktieägaren på skatteråttsligt bosatt i Danmarknytt
bortfaller skattskyldigheten aktierna inte avyttrade. Det dockär ärom
inte alla aktier omfattas regeln. Exempelvis blir aktiersom av som
innehafts mindre år föremål för beskattningän endast säljarentre om

huvudaktieägare i bolaget. övrigtär I regeln ingen skillnad mellangör
noterade och onoterade aktier eller mellan aktier i danska och
utländska bolag.

Genom lov 312 af 17. maj 1995 infördes i 10 § kildeskattelo-nr.
bestämmelser uttagsbeskattning och nedskrivningsbaraven om av av-

tillgångar upphör obegränsat skattskyldig iattom en person vara
Danmark. Beskattningen sker på så de i skattehänseendesätt att
relevanta tillgångarna avyttrade till marknadsvärdet vidanses
tidpunkten för skattskyldighetens upphörande, dock högst med ett
belopp motsvarande anskaffningsvärdet. Eventuell värdeökning på
tillgångarna beskattas således inte. Några särskilda värderingsregler
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värdering-bestämmelserna,med desamband utaninte iinfördes nya
inteträffarUttagsbeskattningenprinciper.allmännaenligtfår skeen

beskatt-fortfarande harutflyttningenefterDanmarktillgångar som
fasttilltillgångar knutnaochegendom ettfasttill, såsomningsrätten

devillkorställs ingaövrigt attDanmark. t.ex.Idriftställe i av-som
Danmark.ibelägnamåstetillgångarnanedskrivningsbaraoch vara

Finland2.2.3

skattskyldighet,slagolikatvåskattelagenfinskadenI avanges
Finlandiskattskyldighet. Debegränsadochskattskyldighetallmän
inkomstförskattskyldigaskattskyldiga,allmäntdvs. ärbosatta,

finnsför tillgångarannorstädesochFinlandfrån samterhållen som
skattskyldigasallmäntdeBeskattningenannorstädes.Finland ochi av

progressiv.förvärvsinkomster är
endastskattskyldiga,begränsat ärdvs.bosatta,Utomlands

för tillgångarFinland ocherhållits iinkomstförskattskyldiga som
skattskyldigade begränsatBeskattningenFinland.ibelägnaär avsom

proportionell.förvärvsinkomsterochkapital-förbådeär
begränsadochdel åretförallmänkanSkattskyldigheten avenvara

utomlands kommerfast bosattOmåret. ärför resten person somenav
allmänthanellermånadertid på ärförFinlandtill mer,sexen

utländskräknat. FörankomstdagenfrånFinlandskattskyldig i en
skattskyldighe-allmännadenFinland upphörlämnarmedborgare som

förorsakarutflyttningsdagen. Däremotpåmotsvarandepå sättten
skatt-ändringallmänhet inte någoniutflyttningsdagen arten avav

Finland.från Dettaflyttarmedborgarefinskförskyldighet somen
treårsregeln.s.k.på denberor

varit allmäntinte haråretdelenunderOm större avpersonen
vidavdragtill vissaberättigadinteFinland, haniskattskyldig är

erhålla,denendastGrundavdrag kaninkomstbeskattningen. person
hela året.skattskyldigvarit allmäntsom

Finlandivarit bosattabeskattningsåret ärunderPersoner som
Finland.i Eninkomstbeskattningenvidskattskyldigaallmänt person

Finlandbosatt i om,varaanses

hemvist där, ellerbo ochstadigvarandesitthan har
frånvarovarvid tillfälligföljd,månader idärvistashan över sex

vistelsen, ellermedföra avbrott iinte anses
har sådanutomlandsoch vistasmedborgarefinskhan är men

treårsregeln,den s.k.Finland ianknytning tillväsentlig som avses
eller
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vidpersonalenutsändadentillhörochmedborgarefinskhan är
ellerutrikesrepresentation,Finlands

foruppdragutomlands iarbetarochmedborgarefinskhan är
arbetedettainnanomedelbartUtrikeshandelsforbund ochFinlands

ellerFinland,skattskyldig iallmäntinleddes var
istadigvarande stårutomlands annathuvudsysslasinihan

medborgarefinskhanellertill finska ärtjänsteförhållande staten
varitochorganisationinternationellhos någonoch tjänstgör

tjänstgöringsavta-omedelbart innanFinlandskattskyldig iallmänt
anknytningväsentligharhan intepåvisatinte harochingåtts attlet

Finland.till

talarförmögenhetsbeskattningenochvid inkomst- omNär man
fysisktskattskyldigedenmed dettainteFinland,i attboende avses

där.skattskyldigallmänthanFinland,i ärvistas attutan
bordeantecknad elleromständigheten ärDen att varapersonen

Finland har ingenibosattbefolkningsdatasystemetantecknad i som
ihemvistochstadigvarande bohaskallhanforbetydelse ansesom

för några årutomlandsmedborgarefinskFinland. t.ex.Om reseren
hanFinland, kanibostad kvarochfamiljharhanarbeta,for att men

Finland.från Trotsutflyttadantecknasbefolkningsdatasystemeti som
ochstadigvarande bositthabeskattningenvidhandetta anses

Finland.ihemvist
tillvilket ledermånaderFinlandvistelse iVid över sexsom varar

förkalenderårtillbundentiden inte attskattskyldighet ettallmän är
FinlandfrånTillfällig frånvaroi Finland.bosattskall ansespersonen

lagtextenstadigvarande. Avvistelsenintehindrar att anses vara
tillfällig. Ikanlång frånvarohuremellertid inteframgår varasom

fall avbrytsi varjeFinland närvistelsen idetpraxis har ansetts att
Finlandvistas iutlänningmånader. Omminst tvåifrånvaron varat en

hemvist iochstadigvarande bositthahantidlångså att anses
denfortsättaskattskyldigheten attallmänna trotsdenFinland, kan

tid tvåFinland längrefrånborta änemellanåtskattskyldige är en
månader.

stadigvarande bosattskattskyldig,förArbetsuppgifterna ärsomen
Finland.iarbetsperioderupprepadekräva kortautomlands, kan men

tillställningtagiti utslagförvaltningsdomstolen har ettHögsta en
familjmed sintillsammansfabrikskonsultsituation.dylik En som

tidför påavlönatsfinskt bolag överhadeSverige,bodde i ett enav
ochandra länderiarbetadeKonsultenmånader. även var somsex

hanledigheterochHelgeri veckan.Finland fyra dagarimest var
iFinland varade 3-frånhan bortaperioderSverige.i Dehemma var

1705614



98 Internationella jämförelser SOU 1997:75

dagar.29 Han ansågs kontinuerligt ha vistats i Finland i över sex
månader.

allmännaDen skattskyldigheten i Finland för utländsken
medborgare och saknar nationalitet upphör omedelbarten person som

han lämnar landet. finskDäremot medborgarenär slåranses en som
sig utomlands i regel allmänt skattskyldig under utflyttnings-ner vara

och de följandeåret åren. Under denna tid finsk medbor-tre anses en
begränsat skattskyldig endast han själv yrkar detta ochgare om

dessutom kan visa han inte har väsentlig anknytning till Finland.att
Efter år allmänheti finsk medborgare begränsattre anses en vara
skattskyldig. Endast i verkligt exceptionella undantagsfall kan allmän
skattskyldighet komma i fråga. Bevisbördan ligger då på skattemyn-
dighetema. Treårsregeln avsedd förhindra skatteflyktär attsom
infördes i Finlands lagstiftning år 1975.

förarbetenaAv till treårsregeln framgår avgörandetatt om
väsentlig anknytning föreligger skall ske enligt helhetsbedömningen
med beaktande omständigheterna i det enskilda fallet. Somav
exempel på omständigheter förtalar fortfarandeattsom en person
har väsentlig anknytning till Finland han utomlands intenämns att
bosatt sig stadigvarande på någon viss han vistas utomlandsort, att
enbart orsaker hänför sig till studier eller hälsovård, liksomav som
också bedriver rörelse eller fastighet i Finland.att ägerpersonen

regelI väsentlig anknytning finns under åratt treanser man
åtminstone i följande fall:

maken kvar i Finland,stannar-
i inland finnsF bostad, för bruk,reserverats egeten som
i Finland finns fastighet kvar,än sommarstugaen annan en

den skattskyldige idkar affärsverksamhet i Finland, eller
den skattskyldige arbetar i Finland.

En inte faktor tillräcklig försommarstuga är ärensamten som
väsentlig anknytning, särskilt i fråga dessutom endastom personen
har pensionsinkomst från Finland. Situationen hanär en annan om
dessutom i Finland har kvar aktielägenhet uthyrd. It.ex. är etten som
avgörande från Centralskattenämnden ansågs den stadigvarandeatt
bostad den skattskyldige haft i Finland, vilken förblivit osåld p.g.a.
det svåra marknadsläget, tillräcklig för väsentlig anknytningattvar
skulle föreligga.anses

Om den väsentliga anknytning, finsk medborgare har haftsom en
till Finland, gång bruten, blir han på allmänt skattskyl-ansetts nytten
dig i Finland endast hans stadigvarande bo och hemvist flyttas tillom
Finland eller han vistas i Finland i månader. blir inteöver Hanom sex
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uppkommeranknytningväsentliggrundskattskyldig påallmänt attav
senare.

skattskyldigbegränsatmedborgarefinsk ärKommer somen
månadertidFinland förtillbaka till äntillfälligt mensexav meren

förblirFinlandvistelsen iunderhemvistbo ochstadigvarandehans
inledstreårsperiod inte närpraxishar iutomlands, attansetts en ny

upphör.Finlandivistelsen
utomlandsvistasfinsk medborgarelängeSå varaansessomen

den kommunbeskattningskommunförblir hansskattskyldig,allmänt
landet.lämnadehankommunhans närsom var

endastbetalarutomlands bosatt,skattskyldig, dvs.begränsatEn
ränteinkomstinkomst.förvärvad Trots ärFinlandskatt för i att enen

bosatt inteutomlandsi Finland,förvärvatsinkomst är ensom
betalats påförFinlandskattskyldig i räntor som

obligationer,-
masskuldebrevslån,andraellerdebentures-

medel,deponeradepenninginrättningi en-
Utrikeshandel elleruppkommit vidharkontofordringar som-

skallintelånutomlandstill Finlandsådanapå upptagna ansessom-
låntagarensjämförbar medkapitalplacering egetärsomensom

kapital.

inkomsterexempelförteckningskattelagstiftningen finns överI en
uttömmande. EnligtFörteckningen inteFinland.förvärvats i ärsom

uttömmande i fråga dedock förteckningenpraxis har ansetts omsom
förteckningen.iinkomstslag nämnssom

bl.a.:Finlandförvärvats iinkomsterSom ansessom

aktielä-inkomstFinland,belägen i ävenfastighetinkomst avav
bostadsandelslagmedlemskap igenhet eller ettg.a.

harFinland eller yrkebedrivits irörelse harinkomst somsomav
skall hanäringsverksamhetenförutsätts intedär. Det attutövats

driftställe,Finland beläget fastifrånutövats ett
bolagoffentligrättsligtfrån finsktlöneinkomster ett m.m.,

offentligrättsligt bolaginkomst frånlöneinkomst än ettannan
elleruteslutandeeller tjänstenarbetet, uppdragetomm.m.,

finsk arbets- ellerFinland förhar utförts ihuvudsakligen en
uppdragsgivares räkning,

praktiken har detFinland.huvudsakligen utförts i Iarbete som
skattskyldigstadigvarande bosatti Sverigeförekommit fall där en

skerdelfinskt transportbolag så,arbetar vid transporternaatt aven
förvaltningsdomstolen hardel Sverige.Finland och i Högstai en
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inkomst förvärvats i Finland betraktas endastansett att som som
lönen sådan löneutbetalningsperiod under vilken arbetetav en
huvudsakligen har utförts i Finland,
pensionsinkomst erhållits från finska kommun ellerstaten,som en
offentligrättsligt bolag m.m.,
pensionsinkomst tjänstgöring vid offentligrätts-än ettg.a. annan
ligt eller bolag, den direkt eller indirekt baserar sigorgan om
arbete, uppdrag eller tjänst enbart eller huvudsakligen utförtssom
i Finland för finsk arbets- eller uppdragsgivares räkning,en
utdelning från finskt aktiebolag och dyl.,
ränteinkomster, med nämnda undantag, gäldenären ärovan om en

bosatt i Finland eller finsk juridiskär ellerperson som en person
sammanslutning,
royalty och jämförbara gottgörelser den egendom ellerom
rättighet gottgörelsen grundar sig på används i näringsverk-som
samhet i Finland, eller den skyldig betala gottgörel-är attom som

bosatt i Finland eller finskär juridiskärsen person som en person
eller sammanslutning,
realisationsvinst vid försäljning fastighet finns i Finlandav som
eller aktier i finskt bostadsaktiebolag eller aktiebolagett annat
eller andelar i s.k. andelslag förmögenhet tillett 50änvars mer

består eller flera fastigheter i Finland. Realisations-procent av en
vinst på börsaktier inte i Finland förvärvad inkomst,är såvidaen
den inte hänför sig till näringsverksamhet säljaren bedriver isom
Finland,

En vid utgången beskattningsåret begränsatärperson som av
skattskyldig i Finland skattskyldig till förmögenhetsskattär för
tillgångar belägna i Finland. skattelagstiftningenl finns exempel-en
förteckning tillgångar medför skattskyldighetöver i Finland.som

2.2.4 Förenta staterna

Medborgare i Förenta och fysiska Skatterätt-staterna ärpersoner som
sligt bosatta i Förenta skattskyldiga där till federalstaterna är
inkomstskatt för i princip all sin inkomst, varifrån den härrör.oavsett
Personer inte medborgare eller skatterättsligtär bosatta isom anses
Förenta endast skattskyldiga där för inkomststaterna är har sinsom
källa i Förenta staterna.

I Förenta sålunda medborgarskapstaterna utgör den främsta
grunden för obegränsad amerikansk skattskyldigheten oavsett
bosättningsland. skatteanspråkDetta kan vidmakthållas i tio år efter
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medborgarskapbyterimedborgare Förentadet staternaatt omen
amerikansk beskattning.undgågjorts fördetta att

bosatt iskatterättsligtskallfysiskFrågan ansespersonom en
intevarje kalenderår. En ärFörenta avgörsstaterna person som

kalenderårunderbosatt imedborgare Förenta ettstaterna omanses
"lawfulenligtbosatt i Förentahan antingen permanentettstaternaär

tid undervissieller vistas Förentaresidence test", staterna en
"substantial test".enligttreårsperiod ett presence

vid faststäl-bestämmelsernafederaladelstater följer deflestaDe
alla. Därför kaninteskatterättslig bosättning,lande enmenav

delstatligtskatterättsligt bosattbehandladskattskyldig bli mensom
inkomstskatt, och vicefederalavseendeinte versa.

immigrantlagarresidence FörentaLawful staternastest:permanent
desig i landetbosättamedborgare lagligenutländskatillåter att om

holder", ellercardimmigrantvisum, s.k. "greeninnehavare attär av
nonimmigrantvisum.s.k.tillfälligt de hardärvistas temporärtettom

bosatta underskatterättsligtcard" betraktasInnehavare "green somav
ifysiskt vistas Förentaförsta dagen de lagligenfrånbeskattningsåret

card"behåller sitt "greenmedborgareUtländskastaterna. som
för varje årbosattaskatterättsligtfortsättningenbetraktas i som

utanförde vistas Förentadärefter, staterna.även om
kommer tillUtländska medborgareSubstantial test: sompresence

kan kommanonimmigrantvisumFörenta atttemporärtettstaterna
vistelseskattskyldiga derasobegränsatbli betraktade omsom

testmetod. Kriterierna isärskilduppfyller viss längd enligt enen
i fråga vistasuppfyllda"substantial test" är personenpresence om

vistas idet aktuella beskattningsåretdagar underminst 31 samt
treårsperiod.dagar under Förminst 183Förenta attstaterna en

ha vistats ii fråga skall Förentafastställa vilka dagar personen anses
inträffat nyligendär de vistelsedagaranvänds metodstaterna, somen

under detbort i tiden.högre vistelsedagar längre Dagarnavärderas än
fråntredjedel dagarna åreträknas fulltaktuella året Enut. somav

dagarna från åretoch sjättedelföregått beskattningsåret nästen av
läggs till.föregående beskattningsåret

varandra följande årdagar under påvistelse 122En ärtreom
skattskyldig.skall obegränsattillräckligt för att ansesen person

dagarBeskattningsåret dagar 100% 122122 X

dagarFöregående dagar 33,33% 41år 122 X

föregående dagarår 122 dagar 16,67% 20Näst X
dagar183
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skattskyldige kan obegränsat skattskyldigDen i deävenanses som
fall då vistelsen i under och tillFörenta år uppgårstaterna ett samma

dagar eller183 mer.
Även kriterierna i den beskrivna "substantialom ovan presence

uppfyllda kan utländsk medborgare undertest" vissa omständig-är en
heter behandlas begränsat skattskyldig. Så falletärsom om personen
vistas i mindre dagar under det aktuellaFörenta 183änstaterna
beskattningsåret, visar hans skatterättsliga bostad home""taxatt
finns i land och han har starkare band till landett annat att ett annat
under hela året, och inte har ansökt uppehållstillståndpermanentom
i Förenta staterna.

Bedömningen den skattskyldige har sin skatterättsligaav var
bostad och huruvida han har starkare band till land beror påett annat
omständigheterna i det enskilda fallet. Olika omständigheter tilläggs

Ärhär vikt. Vilken karaktär har vistelsen uppdrag ellertemporärtett
obestämt i tiden finns familjenVar

Fysisk inte skatterättsligt bosatt i Förentaperson som anses som
skattskyldig där till federal inkomstskatt for inkomstärstaterna som

"effectively connected" med rörelse i Förenta Skattesatsenär staterna.
densamma for amerikanska medborgare och där bosatta.är som

"Effectively connected" innefattar inkomster har sin källa isom
Förenta och inkomst härrör från utlandet harstaterna som men som
samband med amerikansk rörelse. Inkomst har källa i Förentasom

inte "effectively connected" med rörelse därärstaterna, ärmen som
underkastad källskatt på 30 på bruttoinkomsten. Sådanprocenten
inkomst utdelning, royalty och vissa räntebetalningar.t.ex.avser

Enligt gällande skattelagstiftning kan, tidigare nämnts,som en
med huvudsakligt syfte undgå amerikansk beskattningattperson som

avstår från sitt medborgarskap i Förenta bli föremål forstaterna
särskild inkomst-, gåvo- och förmögenhetsbeskattning under tio år
efter avståendet. det fallFör kan visa skatteundandragan-attpersonen
de inte det huvudsakliga skälet till avsägelsen medborgarskapetvar av
kan han dock undgå sådan beskattning. finns liknande,Det men mer
begränsad, särskild skattelagstiftning for de utländska medborgare

varit skatterättsligt bosatta i Förenta under minst år.staterna tresom

2.2.5 Nederländerna

Fysisk bosatt i Nederländerna beskattas där for all inkomstperson
varifrån den härrör. Bedömningenoavsett Skatterätt-ärom en person

sligt bosatt i Nederländerna med hänsyn till samtligaavgörs relevanta
omständigheter "according the circumstances". Betydelsento av
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begreppet "bosatt" har utvecklats praxis. indikerarDenna attgenom
följande omständigheter tillmäts särskild tyngd:

vistelse landet.Personlig i
Familjens bosättning.
Belägenheten bostad.permanentaav personens

Nederländerna.Varaktigheten iav personens engagemang
för de ekonomiska intressena och sociala intressena.Centrum

Avsikten med och längden vistelsen.av
Registrering i folkregister.

skattskyldiges nationalitet ingen avgörande faktor, kan haDen är men
betydelse fall. tillfälligi vissa En vistelse i Nederländerna understi-
gande dagar medför i normalfallet inte bosättning.183 Om en person
lämnar återkommer ha behållitlandet, inom år han sinettmen anses
bosättning Nederländerna utomlands,i under hela vistelsen såvida
inte den skattskyldige enligt holländsk erhållit skatterättsliglag
bosättning i land.ett annat

Fysiska inte skatterättsligt bosatta Nederländernaiärpersoner som
begränsat skattskyldiga och beskattas därmed endast för inkomsterär

från specificerade källor. Exempel är:

inkomst arbete utfört i Nederländerna,p.g.a.
styrelsearvoden från holländska bolag,
inkomst fast egendom i Nederländerna, inkomst och reavinstav
från andelar i bolag där den skattskyldige har väsentligt intresseett
och
pensionsutbetalningar från Nederländerna.

Från det sammanlagda beloppet de nämnda inkomsterna fårav ovan
den begränsat skattskyldige förutom personligt grundavdrag göraett

bl.a. föravdrag kostnader för intäkternas förvärvande, på lånräntor
fastavseende egendom och för socialförsäkringsavgifter.

Vissa utländska anställda åtnjuter särskilt förmånlig beskattning.
Om uppfyller följande krav har han till avdrag med 35rättperson

förvärvsinkomsterna:procent av

Arbetstagaren kontrakterad för tjänstgöring i Nederländernaär en
under tid högst fem år företag etablerat utomlands.etten av av
Arbetsgivaren tillhör internationell koncern.en
Arbetstagaren vistas stadigvarande i Nederländerna.
Arbetstagaren inte holländsk medborgare.är
Arbetstagaren besitter någon form speciell sakkunskap.av
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eller särskildhålls inne arbetsgivarenArbetsgivaravgifter enav
agent.

arbetsgivareni månader. Efter fem årRegeln gäller maximalt 120 är
uppfylldaförutsättningarna fortfarande dvs.skyldig visa attäratt att ,

inom landetfortfarande saknas tillgänglig sakkunskapdet etc.

2.2.6 Norge

hänseende,i i skattemässigtbosatta Norge ärPersoner ärsom
skattskyldi-betydelse denskattskyldiga har ingenobegränsat Det om

eller inte.norsk medborgareärge
avsikt bara tillfälligtvistas i med inteNorgeEn attperson som

bosatt där. stadigvarande vistelse medi landetstanna enanses som
jämställs bosättning,varaktighet på minst månader med utansex

avbrotttill vistelsen sträcker sig årsskiñe.hänsyn Kortareöver ettom
utanför innebär inte vistelsenvistelseni Norge attt.ex. semestersom

tveksamma fall kan det betydelse denavbruten. I vara av varanses
dygnsvilan.skattskyldige tillbringar varje veckaEn person som

pendlar mellan hemmet i utlandet och arbetsplatsen i Norge anses
sammanhängandevistas i Norge och bosatt där. Denvara som reser

dagligen mellan hemmet i utlandet och arbetsplatsen i Norge anses
inte bosattdäremot iNorge.

skattskyldig obegränsat skattskyldig i gällerFör Norgeären som
globalintäktsprincipen domicilprincipen. innebär han iDet att

intäktskäl-princip skattskyldig i för alla intäkter,Norgeär oavsett om
lan finns i eller utanför. Skattskyldigheten kan naturligtvisNorge vara
begränsad dubbelbeskattningsavtal.ettav

kan emellertid, villkoren skatteloven förEn i obegrän-person om
sad skattskyldighet inte uppfyllda, begränsat skattskyldig.är vara
Skattskyldigheten hänförbegränsar sig då till vissa inkomster sigsom
till källor i Norge.

Vid inflyttning inträder obegränsad skattskyldighet i frånNorge
Äveninflyttningsdagen. stadigvarande vistelse iNorge kan sagtssom

jämställas med bosättning och medföra obegränsad skattskyldig-ovan
het i för all förmögenhetNorge och inkomst från den tidpunkt som
vistelsen påbörjades. krävsDet då vistelsen verkligen iatt varar sex
månader eller mer.

norska bosättningsbegreppetDet avseende utflyttningsfallen består
huvudregler, emigrationsregeln, fyraårsregeln och ettårsregeln.treav

Bestämmelserna har i grunddragen varit oförändrade sedan de
infördes år 1911.
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Emigrationsregeln

följerdirekt lagtextenutläsaskan inteEmigrationsregeln utan avur
skattbestämmelsedennaskatteloven. I sägsbestämmelsen i § att15 a

Följaktligenriket.inombosattaerläggasskall ärpersoner somav
utomlandsflyttaremigrationsregeln ärinnebär att personer som

skattskyldiga.begränsat
främstnaturligtaktualiserasEmigrationsregeln när personernog

landet.lämnaavsiktföri harbosatta Norge permanentattärsom
flyttar ochskattskyldigupphörSkattskyldigheten i utNorge när en

skattskyl-dendispositionertillanknytning Norge. Desin somger upp
sådanaskallutflyttningensamband medi attföretagitdige har vara

verkligenutomlandsvistelsenavsikten med är attde tillkännager att
tillFlyttningsanmälanandra landet.bosättning i detfå varaktig

skallförtillräckligti sig intefolkbokföringsregistret attär personen
det särskildabedömning isamladAvgörandeutflyttad. är enanses

omständigheter beaktas.radfallet där en
skerdenanknytningen till NorgeBedömning motsvarar somav

anknytning i punkt 1väsentligbestämmelsenenligt den svenska om
1928:371 KL. Dekommunalskattelagentill 53 §anvisningarnaav

praxis.framkommit främsthar dockbestämmelsernanorska genom
Behållerbostaden.bosättning ikriteriet för Norgeviktigaste ärDet

förinte harpå hanbostad i tyder detsin Norgeden utflyttade att
ellerBostaden måste lämnaslandet föravsikt lämna avyttrasgott.att

Innehavtill försäljning.bostaden utbjudendet räcker inteoch äratt
betydelse ifritidsbostad tillmäts ingentypisk större samman-av en

hanget.
bosätt-vid bedömningenviss betydelseFamilj i harNorge aven

familjenvisserligen för sigbedömsningen. Makar stannarattmenvar
den utflytta—tillsådan anknytning Norgelandet kan tyda påkvar i att

omständig-sker efterdär. Bedömningenfortsatt bosattde skall anses
förvid skälenfallet och vikt läggsenskildaheterna i det att ena

skolgång.arbetsförhållanden och barnsi landet,maken t.ex.stannar
bedömningen.ibindningarna tillekonomiska NorgeDe vägs

utflyttadesaktiva denberor på hurBetydelsen härav ärengagemang
spelar ingen roll.kapitalplaceringari Norge. Rena

naturligt-land skeranknytningen till DetVad betyder då ett annat
i Sverigeanknytningsmomenten. precisviktning Menvis somaven

förland starkareanknytningen tillräcker det inte är attett annatatt
emigrationsregeln.utflyttad enligtutflyttade skallden anses

han nonnaltskattskyldige vistas i under åretden NorgeOm anses
kortvariga vistelser inte tyderinte utflyttad. Tillfälliga och somsom

bedömningen.bosättningsanknytning till påverkar dock intepå Norge
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Hit räknas tillfälliga semesterbesök eller vistelse i sambandt.ex. med
i Norge bosatt anhörigs sjukdom eller dödsfall.

Fyraårsregeln

Även vistasnär i utlandet, kommer den obegrän-temporärten person
sade skattskyldigheten upphöra vistelsen i utlandetatt när varat en
viss tid. Enligt bestämmelsen i tredje stycket första meningen §17
skatteloven upphör skattskyldigheten i efterNorge fyra års stadigva-
rande vistelse i utlandet, fyraårsregeln. Bestämmelsen tillämpas som

presumtionsregel för emigration skall ha skett. fyraatt Deen anses
första åren den skattskyldige i principär obegränsat skattskyldig i
Norge. Härefter faller både skattskyldigheten och besättningen i

bort.Norge dessa fallI har det endast betydelse den skattskyldigeatt
faktiskt uppehåller sig stadigvarande i utlandet och det spelar således
ingen roll han har familj eller bostad i Norge.om
För fyraårsregeln skall bli tillämpligatt skall det frågavara om en
sammanhängande vistelse utomlands. Uppehåller sig den skattskyldi-

i Norge blir regeln inte tillämplig. Hänsyn dock inte till sådanage tas
kortvariga besök skulle kunna kommaäven i fråga för i utlandetsom
bosatta vanlig semestervistelse ellert.ex. besök hospersoner som
släkt och Om den skattskyldigevänner. efter fyraârsperiodens utgång

skattskyldig i landär eller inte har ingenett annat betydelse. Den
obegränsade skattskyldigheten i Norge upphör så fallet.oavsett ärom

Regeln lätt tillämpaär kommeratt emigrationsregelnmen p.g.a.
och ettârsregeln inte till användning särskilt ofta. principI skall
fyraårsregeln tillämpas först då den åberopats den skattskyldige.av

Ettårsregeln

Enligt tredje stycket andra meningen § skatteloven17 kan skattskyl-
digheten upphöra efter års utlandsvistelse denett utflyttade visarom

han behandlas obegränsatatt skattskyldig, "innenlandsboende",som
i det land där han vistas övrig anknytning tilloavsett Norge. Skatt-
skyldigheten upphör vid utflyttningen eller från det datum densenare
utflyttade visar han obegränsat skattskyldigatt är i det andra landet
under förutsättning utlandsvistelsenatt minst år.ettvarar

FN-soldater tjänstgör utomlands faller under ettårsregehisom
hemresanäven transportskäl sker 14 dagar föreom t.ex.p.g.a.

utgången ettårsperioden. Det ställs normalt inte heller krav påav att
den skattskyldige kan visa han behandlats "innenlandsboen-att som
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och inteförsvarsmaktenpåberorvistelselandet.i Dettade" att
stationeringenunderförhållandenarådasjälvasoldaterna överanses

utomlands.
sexmånadersregelnsvenskamed denjämförasEttårsregeln kan .

omfattardeneftersomlångtgåendedockregelnnorskaDen är mer
det endastföreträddfinnsuppfattningeninkomster. Den attalla slags

tillämplig.blir Denettårsregelnfaller bortskatteplikten närär som
innebäri Detfortfarande bosatt Norge.skall alltsåskattskyldige anses

"klasseavdrag"grundavdragtill heltutflyttade harden rättattt.ex
gällerbeskattningsåret. Annarsundermitt attflyttarhan utäven om

beskattningsåretdelendastunderbosatt ivarit Norgeden avensom
grundavdrag.får reduceratett

skattskyldigeland denvilkettillämpligkan bliEttårsregeln oavsett
Även godtas,kan detsaknar skatterlandet i fråga t.ex.vistas om

skattehänseendeutflyttade idenAvgörandeSaudiarabien. är att
"innenlandsboende".behandlas på sätt somsamma

gäller iStorbritannienvistas iförhållande tillI personer som
dockpraktiken gäller"domiciled". Iskall beskattasdeprincip att som

betraktasresident""ordinarilybeskattasatt somsomsompersoner
deförutsättningunderStorbritannienskattskyldiga i attobegränsat

remitteringsreglema.beskattningundgårinte g.a.
förblir föremåldär hanvistas i landutflyttadedenAtt ett

ettårsre-expatriatlagstiftning innebärenligt särskildbeskattning att
obegränsadförföremåldå intetillämpas. Hangeln inte kan är

regler.enligt vanligaskattskyldighet
utflyttade måstedeninte officio,Ettårsregeln tillämpas utanex

Bevisbördan åvilarskattebefriad.blibestämmelsen föråberopa att
regelnvid tillämpningenproblemetskattskyldige. ärden Det stora av

obegränsadeangående dengodtagbar dokumentationfå framatt
exempel kanandra landet.i det Somskattskyldigheten nämnas

inflyttade få intygför dedet mycket svårtSpanien, där attär som
skattskyldiga. Ettobegränsatbehandlasde annatvisar att som

skattekontorenlokalaettårsregeln detillämpningproblem vid är attav
vad det gäller doku-skattskyldigakrav deställer olika hårda på att

landet.det andraskattskyldigheten iobegränsadedenmentera
önskar han iiskattskyldige avdragsposter NorgedenHar stora

norska skattereglerna.enligt de internakvarstå bosattallmänhet som
skatteavtalenligtdet ha hemvist ihan i lägetAnses stat etten annan

för intäkter iundgår beskattas sina Norgekan det innebära hanatt att
framför sig kan drasskjuter underskottsamtidigt han ett som avsom

dit. denhan återvänder Harframtida intäkter i Norgemot om
önskarintäkter kapital iskattskyldige andra sidan Norgeå stora av

Creditmetodenomfattas ettårsregeln.han i allmänhet är numeraav
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huvudmetod i de norska skatteavtalen. kan innebäraDetta ökatett
tryck ettårsregeln.på

Storbritannien och Nordirland2.2.7

bedöma i vilken omfattning fysisk iFör skattskyldigäratt en person
Storbritannien och Nordirland bosättningsbegreppetär storav
betydelse.

finns olikaDet två bosättningskategorier, "residence" och
"ordinary residence". Därjämte finns det domicile-begreppett som

skattskyldigheten.styr

"Residence "

finns flera reglerDet "resident" i Storbritan-ärstyrsom om en person
och Nordirland.nien En vistas minst 183 dagar under ettperson som

beskattningsår april6 april alltid "resident" för det5 anses som-
beskattningsåret.

Om har för avsikt vistas i Storbritannien ochatten person
Nordirland för kortare period två år blir den endastänen personen
"resident" under de beskattningsår minst 183 dagar tillbringassom
där.

har förOm avsikt vistas i Storbritannien ochattpersonen
Nordirland två eller längreår kommer han "resident"att anses som
för hela perioden fr.o.m. ankomstdagen avresedagen.t.o.m.

finnsDet också s.k. genomsnittsregel innebär atten som om
genomsnitt minst dagar91 under sammanhängande period fyraen av
beskattningsår tillbringas i Storbritannien och Nordirland så blir

"resident" fr.o.m. det femte beskattningsåret. emellertidOmpersonen
avsikten inledningsvis regelbundet vistas iäven Storbritannienär att
och Nordirland så kan "residence" föreligga fr.o.m.redan detanses
första beskattningsåret.

det beskattningsårFr.o.m. påbörjades april6 1993 harsom
skattelagstiflningen ändrats såvitt gäller betydelsen ha bostadattav en

står till förfogande "available accommodation". Försom en person
vistas i Storbritannien och Nordirland i tillfälligt syfte innebärettsom

lagändringen frågan "resident" skall bedömasatt är utanom personen
hänsyn till har "available accommodation". "Availableom personen
accommodation" dock relevant för bedömaär att ärom en person
"ordinarily resident", nedan.se
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residence""Ordinary

medavsiktenpåresident" beror"ordinaryHuruvida ären person
vistelsen. Omlängden påochbostadenpåkaraktärenvistelsen,

Nordirland iochStorbritannienibörjanfrånavsikten är stannaatt
resident" under"ordinarilykommerårminst atttre ansespersonen

tidkortarevisserligenavsikten änvistelsetiden. Om ärhela att stanna
hyrestidbostad medeller hyrhusköperår etttre enenpersonenmen

det ärså kommereller längre attår att personentre presumerasom
sigvisardetbörjan.redan från Om attresident""ordinarily senare

detskedde,intehellerår, och så äriavsikten inte treatt stannavar
"ordinarily resident".undanröjaretroaktivtmöjligt statusenatt som

under visshar för avsiktinte att stannaEn enperson, som
kommertillfällig bostad,haroch endast atttidsperiod somanses

i år."resident"varitharresident" tre"ordinarily när personen
avsikttidigareändrarbostad ellerförvärvarOm enenpersonen

Nordirland tillStorbritannien ochtillfälligt i attvistasendastatt
börjanfr.o.m.residence""ordinaryföreliggerstadigvarande,vistas av

inträffade.förändringendåbeskattningsårdet
"resident" ellerskattskyldigeför denmöjligtDet attär vara

och iNordirlandochStorbritannieni både"ordinarily resident" ett
NordirlandStorbritannien ochsamtidigt.andra länder Hareller flera

finns dock ilandet i frågadubbelbeskattningsavtal medslutit ett
ländernade bådavilken"tiebreaker" förfallnormala avgöraatt aven

avtalet.tillämpningenhemviststat vidskall avanses somsom

utflyttningRegler vid

Är på hansbosättningsstatusskattskyldige gifl, beror hansden egna
nödvändigtvis inteden behöveromständigheter och samma somvara

till Storbritannienåtervändermedföljande makemakans. Om t.ex. en
hantill ända,beskattningsår gåttNordirland heltoch innan ett anses

medan den andre"ordinarily resident""resident" ochkvarståendesom
behandlas inteutomlands,sin anställningvidmaken, stannat somsom

"ordinarily resident".och inte"resident"
Storbritannien ochför avsikt lämnaskattskyldige harOm den att

kvarstår hanfor bosätta sig utomlandsNordirland permanent,att som
genomsnitt uppehåller"ordinarily resident" han i"resident" och om
eller år.Storbritannien och Nordirland dagarsig i 91 mer per

bevis, fördröjsinte kan forete godtagbaraden skattskyldigeOm
grundas på vadtill år. Beslutet kommeravgörandet atttre somupp

skattskyldige lämnade Storbritannien ochfaktiskt har hänt sedan den
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Nordirland. tillFram avgörandet behandlas han provisoriskt som
kvarstående "resident" och "ordinarily resident" i Storbritannien och
Nordirland. detNär slutliga avgörandet kommer kan det retroak-ges
tiv verkan.

Om avsikten med från Storbritannien och Nordirland inteutresan
bosätta sig utomlandsär endast foratt tidpermanent utan att en

uppehålla sig i land gäller följande. Vid kortare utlandsresor,ett annat
semestervistelser och tjänste- och affärsresort.ex. utomlands,som

kvarstår naturligtvis "resident" och "ordinarilyman som som
resident". Om från Storbritannien och Nordirland forutreser attman

anställning på heltid behandlas denta skattskyldige intesom
"resident" och inte "ordinarily resident" han uppfyller alla nedanom
uppräknade villkor.

vistelsen och anställningen utomlands minst helt beskatt-ettvara
ningsår
avbrott i vistelsen utomlands for besök i Storbritannien och
Nordirland måste vara
totalt mindre 183 dagar under något beskattningsår,än och-
i medeltal mindre 91 dagar beskattningsårän medeltaletper-
räknas hela utlandsvistelsen till fyraut över år, besök iupp
Storbritannien och Nordirland på grund omständigheter överav
vilka den skattskyldig inte kan råda, eller familje-t.ex.som egen
medlems sjukdom räknas normalt inte in.

Om den skattskyldige uppfyller nämnda villkor, betraktas hanovan
inte "resident" och inte "ordinarily resident" i Storbritannien ochsom

Nordirland fr.o.m. dagen efter utresedagen dagen innan hant.o.m.
anländer till Storbritannien och Nordirland igen etter anställningenatt
utomlands upphört. Medföljande make behandlas på sättsamma om
han uppfyller nämnda villkor han har anställningoavsettmen om en
utomlands eller inte.

Beskattningskonsekvenser

Såvitt gäller "resident" och "ordinarilyär resident" ärpersoner som
huvudregeln skattskyldighet föreligger for alla inkomsteratt oberoen-
de varifrån de Personer inte "resident" i regelärav äremanerar. som
skattskyldiga för inkomst har sin källa i Storbritannien ochsom
Nordirland.

En "resident" inteär "ordinarily resident"person som ärmen
skattskyldig i Storbritannien och Nordirland för arbetsinkomster
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utsträckningutomlands endast i denutförtstill arbetehänförliga som
ochStorbritannientillremitteras, dvs. in,ersättningen tassom

Nordirland.

"Domicile "

"domicile-begreppet". Ettentydig definitionfinns ingen sättDet av
den skattskyldigedet landpå detbeskriva det är ärattatt ansersom

"den platshar uttrycktshemland.sitt Detpermanenta somsomvara
villplatsefter och "denslå sig ned på resor"vill som manman

många årinte påför dö". faktumåtervända till Det attatt personen
under"domiciled" därhemland hindrar intebott i sitt äratt personen

återvända tillfinns intention någon gångförutsättning det attatt en
hemlandet.

lagstiftningen:nuvarande"domicile" i denfinnsDet tre typer av
"domicile of dependen-of choice" ochof origin", "domicile"domicile

cy"
skattesynpunkt praktisktden"Domicile of origin" mestär ur

avsiktuttryckaeftersom det räcker medbetydelsefulla attatt en
"domicile-status".hemland för bibehålla dennaåtervända till sitt att

Bullockfinns viktigt rättsfall från 1976 IRCDet ärett somv
kanadensiskOmständighetema i korthet följande. Enbelysande. var

tillStorbritannien för ansluta sig RAF. Hanpilot kom till 1932 att
Storbritannienbosatte sig igifte sig med engelsk kvinna och menen

helamedborgarskap. avsikthan behöll sitt kanadensiska Hans var
övertala sinlyckadesåtervända till Canada antingen hantiden att om

bort före honomflytta dit eller hans hustru skulle gåhustru att om
hanof oaktat det faktumsjälv. "The Appeal" uttaladeCourt attatt

hans uttaladeStorbritannien i fyrtio år såhade bott i nästan var
bibehållatillräcklig för han skulleönskan återvända till Canada attatt

"domicile" i Canada.sitt
frånunderstrykas till skillnadskall i detta sammanhangDet att

endastoch "ordinary residence" så kan"residence" person varaen
"domicile-status" for arvsskatteän-"domiciled" i land. Såvitt gällerett

reglerna något och i vissa situationer kandamål är snävare personen
"domiciled" Storbritannien och Nordirland för arvsskatteända-ianses

mål. det i inkomstskattehänseende.attutan vara
aviserade ändrade reglerRegeringen under början 1990-taletav

med huvudsaklig innebörd begreppet "domicile of origin" skulleatt
upphöra och därmed det för i Storbritannien ochsvåraregöra en

ÅrNordirland bosatt "non-domiciled" där. 1996attperson vara
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meddelades det emellertid det för närvarande inte aktuellt medatt var
några lagändringar.

En "non-domiciled" endast skattskyldig förär ärperson som
inkomster har sin källa utanför landet i den utsträckningsom som
inkomsten remitteras till Storbritannien och Nordirland. Såvitt gäller
tjänsteinkomster krävs det i allmänhet dessutom det finnsatt ett
särskilt kontrakt avseende den verksamhet utanförutövassom
Storbritannien och Nordirland för arbetsgivare inte haren som
hemvist där for ickeremitterade inkomster inte skall beskattas.att

Tyskland2.2.8

materiellaDe reglerna för den internationella tyska skatterätten
avseende fysiska inkomster finns främst i "das Einkommen-personers
steuergesetz" EStG, dvs. inkomstskattelagen, och i "das AuBensteu-

"dieergesetz" AStG. Abgabenordnung"I finns förfarandereg-AO,
ler och definitioner vissa uttryck och begrepp. Förmögenhetsskat-av

reglerades tidigare i "das Vermögensteuergesetz" har efterten ettmen
avgörande i författningsdomstolen upphört gälla fr.o.m. den latt
januari 1997.

tyskaDen skatterätten bygger, i likhet med den svenska, på
domicil- och källstatsprincipema. skiljer såledesMan mellan
obegränsad och begränsad skattskyldighet. Båda har i Tyskland var
sin specialform, nämligen den utökat obegränsade och den utökat
begränsade skattskyldigheten. Den allmänt intresse.är störstsenare av

Tysklandl bosatta således skattskyldiga för inkomst-ärpersoner
skatt för all inkomst. Detta gäller i princip varifrån inkomstenoavsett
härrör. Fysiska obegränsat skattskyldiga då de bosattaär ärpersoner
Wohnsitz eller vistas stadigvarande gewöhnlicher Aufenthalt i
Tyskland.

Enligt definitionen i 8 § AO fysisk bosatt där han harär en person
bostad under omständigheter vilka det framgår han skallatten av

behålla och använda den. I princip den skattskyldige bosatt därär
hans familj bor. Bedömningen förutsättningarna för bosättningav om

uppfyllda skall grundas på och fömimbaraär fakta. Denyttre
skattskyldiges subjektiva intentioner oväsentliga vid prövningen.är

måste föreliggaDet faktisk förfogandemöjlighet bostadenöveren
för bosättning skall föreligga.att En vistelse i anhörigs elleranses en
bekants bostad, det sker regelmässigt, medföräven inte denattom
skattskyldige bosatt i Tyskland,är såvida det inte sigrör om en
familjebostad eller bostadsgemenskap i form.annan
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Tyskland kanÄven bosatt iskallinteskattskyldigeden ansesom
hanomständighetendengrundas på attskattskyldighetobegränsad
intevistelseskall§Enligt 9 AOi landet.stadigvarandevistas somen

stadigvarande.tillfälligendast är anses vara
betydelse.avgörandeförklarliga skällängd harVistelsens enav
månader,stadigvarande den änVistelsen sexvarar meromanses

vidvistelsen. Menavbrott ikortvariga äveninkluderarvilken tid
stadigvarande. DetvistelsenTyskland kanvistelse ikortare anses

uppehåller sigskälaffärsmässigaskattskyldigedenräckatorde att av
taxeringsperioderfleraundermånader år,underi Tyskland ett perpar

stadigvarande.skallvistelsenföri rad, att anses
stadigvarandeangåendereglernasvenskafrån deTill skillnad

landetvistelsen ibetydelse.vistelsen Berorsyftet medvistelse, är av
vistelsenskäl ochprivataliknanderekreation ellerbesök,endast på

stadigvarande.den inteår,överstigerinte ett varaanses
Tysklandvistelse iskattskyldighetenobegränsadeDen p.g.a.

sammanhängande vistasskattskyldige ändenupphör när sexmer
talar föromständighetersärskildainteför såvidautlandet,månader i

dendåAvgörandeTyskland kvarstår.till äranknytningenatt om
föraffärsmässigapersonliga ochsittskattskyldige har centrum

inteavsiktslutligahan hansutlandet och äri attlevnadsintressena om
stadgandet i § AO.9omfattaslängre av

stadigvarandeeller vistasbosattavarkenmedborgareTyska ärsom
offentlig-till tysktjänsteförhållandeistårTysklandi ett enmen som

dvs."offentlig kassa",tyskuppbär lön frånochrättslig enperson
talastysk Skatterättskattskyldiga. Iobegränsatstatsanställda,tyska är

förutsättning dockskattskyldighet.obegränsad Enutvidgad ärdå om
stadigvarandevistasbosatt ellerdär hanvederbörande i den ärstatatt

skattskyl-begränsadför beskattningföremål motsvararär somen
dighet.

stadigvarandeeller vistasvarken bosattaFysiska ärpersoner som
Tyskland,frånhärrörinkomsterförTyskland beskattasi som

medför begränsadinkomsterskattskyldighet. Debegränsad som
bl.a.Sådana inkomster§ EstG.räknas i 49 ärskattskyldighet upp

skogsbruk, inkomstjord- ellerTyskland bedrivetfrån iinkomst av
i Tyskland,driftställefastbedrivennäringsverksamhet genom

utövadtjänstdär, inkomstsjälvständig yrkesutövningfråninkomst av
Tyskland.kapitalinvestering i Sominkomsti Tyskland samt av

delägare ibl.a. vinstkapitalinvesteringinkomst från somanses
deltafrån lån medskattskyldig för och vinsthandelsbolag rätt attär

på lånhemmahörande låntagareTysklandvinst hos i räntai samt
egendom i Tyskland. Inkomstinteckning i fastsäkerställts genomsom

viss där belägen lösi Tyskland ellerfast egendomfrån uthyrning av
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egendom liksom inkomst royalty också i vissa fall härröraav anses
från Tyskland.

förhindra kringgåendeFör de interna skattereglema ochatt av
motverka skatteflykt trädde i kraftAstG år 1972. innehållerDen
regler rörande tyska skattskyldiga flyttar utomlands, reglersom om
transaktioner mellan närstående och regler utländska dotterbolag.om
Lagen behandlar inte endast inkomstskatter, arvsskatt. Attävenutan

skattskyldig upphör bosatt eller vistas stadigvarande iatt atten vara
Tyskland medför således begränsad skattskyldighet inträder.att
Utflyttningen kan emellertid medföra AStG blir tillämplig ochatt att
utvidgad begränsad skattskyldighet inträder, "erweiterte beschränkte
Steuerpflicht".

fysiskEn person,

de tio åren före skattskyldighetens upphörandesenastesom—
utflyttningen obegränsat skattskyldig tysk medborgarevar som
under minst fem år, och

antingen bosatt i utländskt område med låg skattär ettsom numera-
"Steueroasenländer" eller inte skattskyldig i något land, ochär

har väsentligt ekonomiskt intresse i Tyskland, utvidgatett ärsom—
begränsat skattskyldig i maximalt elva efter utflyttningen.år Den
utvidgade begränsade skattskyldigheten omfattar utflyttningsåret
och de därpå följande tio åren.

obegränsadeDen skattskyldigheten behöver inte bestå i fem i följd,år
kan Sammanräknad flera kortare tidsperioder.utan Under devara av

fem åren måste den skattskyldige ha varit tysk medborgare. Ett senare
förvärv tyskt medborgarskap saknar intresse.av

skattskyldigesDen motiv för uttlyttningen beaktas inte. hanAtt
inte har flyttat för undvika tysk beskattning, andraut att utan av
orsaker, spelar ingen roll. Det inget krav den utflyttade skallär att

bosatt i "Skatteparadis". Den utvidgade begränsade skattskyl-ettvara
digheten förutsätter nämligen endast skattskyldige antingenatt är
bosatt i lågskatteland eller inte bosatt i något land alls.ett

låg beskattningEn inkomsterna enligt AStG föreligger närav
antingen,

den utländska inkomstskatten för i det landet bosatt ogiften-
blir tredjedel mindre den skattän han skulle fåänperson mer en

obegränsat skattskyldig i Tyskland på inkomst 150 000som en om
ellerDM,

den skattskyldige föremål för väsentligt förmånligareär en-
beskattning vad vanligen i landetän underkastad.ärpersoner
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uppgår tillinkomstskattharskattskyldige visa handenKan att somen
obegränsathaftskatt han hadetredjedelar denminst två somav

beskattad.lågt Hänsyninteskattskyldig, han dock tasär att anse som
eventuellaskatter ilågskattelandet ochiskatten, skattentill den tyska

för allaskulle ha utgåttskatten,den tyskaländer. Detandra är som
beaktandeföre avräkning ochutländska,både in- ochinkomster, av

grund för bedömningen.ligger tilldubbelbeskattningsavtal, som
bl.a.intresseekonomisktha väsentligtskattskyldige närDen anses

uppfyllda.förutsättningarföljandenågon ärav

ellerbörjantaxeringsperiodensvidutflyttade ägareDen är
kommanditdeläga-eller haninhemskt företag,delägare i ärett om

hanellerinkomsterna,uppbär 25och än procent omavmerre
kapitalbolag, dvs. 25tysktintresse iväsentligt änettäger mer

eller andelama.aktiernaprocent av
under hela taxeringsåretinkomsterinländskautflyttadesDen

ellertotala inkomsterhansantingenöverstiger 30 procent av
000 DM.120

begränsade skatt-utvidgadeinnebär deninkomstskattenAvseende
till grundläggsskattskyldiges samtliga inkomsterdenskyldigheten att

progressionsförbehåll. Omskatten, s.k.beräkningenför summanav
emellertidkommeröverstiger 000 DMinkomster inte 32alla dessaav

inte i fråga.begränsad skattskyldighetutvidgad
endast fysiskaskattskyldigheten omfattarutökade begränsadeDen

kringgå bestämmelsernadärför möjligtDet att genomvorepersoner.
motverkainkomsterna.bolag uppbära Förlåta utländskt attettatt

"Zwischengeschaltetebolag,s.k. mellanstyrdahar reglerdetta om
bolagutländsktinförts i AStG. EttGesellschaften", 7-14 är

inkomster skallför vissa speciella inkomster. Dessamellanbolag vara
skattskyl-lågt beskattade. Enoch skallpassiv ärnatur personvaraav

indirektdirekt ellerbl.a. då dennemellanbolags inkomster,dig för ett
eller inneharaktiekapital,hälften det utländska bolagetshar än avmer

i bolaget.hälften rösternaav
avflyttningsskattsärskildbestämmelserfinns6 § AstG.I om en
obegränsat skatt-fysisk varit"Wegzugsbesteuerung". En person som

avflyttar från landet på såminst tio år ochskyldig under sätt att
beskattningsåret/utflyttnings-skattskyldighet inträder förbegränsad är

andelarför värdestegring avseende hansskattskyldigåret obegränsat
"Kapitalgesellschaft" enligt 17 § EstGi tyskt kapitalbolag oavsett

fiktivaUtflyttningen leder till dennaandelama eller inte.avyttratsom
åtgärden föreden betraktas den sistaförsäljningsvinst och som

utflyttningen.
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Hemvistbegreppet2.3 im.m.

dubbelbeskattningsavtalen

Vid tillämpning dubbelbeskattningsavtal hemvistfråganärav av
avgörande betydelse för beskattningsrättens fördelning länderna
emellan. frågaNär i enligt respektive lands interna lagstift-personen
ning bosatt i båda avtalsslutande i förstamåste handstaternaanses
frågan dubbelt hemvist lösas. Dubbelbeskattningsavtalenom
innehåller normalt s.k. "tie-breaker" for vilken deatt avgöraen av
båda skall hemviststat vid tillämpningenstaterna som anses som av
avtalet. tydlighetensFör skull bör påpekas i internationelltatt man
skatterättsliga sammanhang ofta skiljer på begreppen "bosättning"
och "hemvist". internI svensk skattelagstiñning talar man om
"bosättning" medan i dubbelbeskattningsavtalsrätten använderman
uttrycket "hemvist".

Hemvistreglema i avtalet har således inte någon betydelse for var
skall bosatt enligt intern skattelagstiñning utanen person anses vara

såsom uttryckligen brukar framgå avtalstexten regleras i avtaletav
endast har sitt hemvist vid tillämpningen avtalet.var en person av

interntDe skatterättsliga verkningarna den skattskyldigeattav
enligt dubbelbeskattningsavtal skulle ha sitt hemvist i denett anses

RÅandra har Regeringsrätten i bl.a.prövats 1995 ref. 69.staten av
handlingarnaAv målet framgick den skattskyldige hade sådanatt

väsentlig anknytning till Sverige han enligt 53 § skulleKLatt anses
bosatt här. Vidare han enligt interna kenyanska bestämmelsersom var

bosatt där. Domstolen fann den skattskyldige,att även attanse som
då han enligt dubbelbeskattningsavtalet med hade hemvistKenya där,
skulle beskattas så han enligt interna regler inte bosatt isom om var
Sverige. medfördeDetta den skattskyldige bestämmelsernaatt p.g.a.
i intern inte kunde beskattas här förrätt ränteinkomst från Sverige
begränsat skattskyldig inte skattskyldig för intäktsräntorär trots att
avtalet i viss utsträckning medgav detta.

Konsekvenserna domen omfattande och kunde ställa tillav var
problem för de tillämpande myndigheterna. Var exempelvis en person
berättigad till allmänna avdrag, grundavdrag han enligtm.m. om
reglerna väsentlig anknytning skulle bosatt här iom anses som men
fall dubbel bosättning ansågs ha hemvist i den andra avtalsslutandeav
staten

aprilDen 1 trädde1996 lagen 1996:161 med vissa bestämmelser
tillämpningen dubbelbeskattningsavtal i kraft prop.om av

1995/96: bet.121, 1995/96:SkU24, rskr. 171. komLagen till som en
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lyderovannämnda dom. LagenRegeringsrättensföljddirekt somav
följer:

hemvist,bestämmelserdubbelbeskattningsavtalsEtt om
respektiveinkomsterolikauppdelning idefinitioner, typer av

bestämmelserövrigaförmögenhetstillgångar och rörsom
skalleller juridiskfysiskbeskattningsanspråk mot personen

regler iavtaletstillämpningenendast vidanvändas omav
fåravtalsslutandeoch deutsträckningvilken staternavar en av

hurförrnögenhetstillgångar,respektiveinkomstbeskatta om
ochskall undanröjasdubbelbeskattninginternationell om

ibestämmelsernadiskriminering. Omförbud ettmot
ellerviss inkomstinte hindrardubbelbeskattningsavtal att en

Sverige, skallbeskattas ihelt eller delvisförmögenhetstillgång
med bortseendesvensk lagske enligti den delenbeskattning

avtalet.från

1995/96:121bl.a.till lagen prop.anförde i förarbetenaRegeringen
18:s.

påverka0rd intemed andraskallAvtalens begrepp
reglerna. Frågantillämpningen de interna personom enav

Sverigehemmahörande ibosatt ellerskatterättsligtskall anses
dubbelbeskattningsavtalensbeaktandeskall avgöras utan av

avtalets uppdelningskallbestämmelser. På sätt avsamma
uppdelningpåverka interna reglemasinte deinkomster av
gäller givetvisinkomstslag.i olika Detsammainkomster
i olika slaguppdelning tillgångarbeträffande avtalets avav

den ordning ochskall ske iBeskattningen i Sverigetillgångar.
Föreliggerföreskrivs i interna reglerna.depå det ettsätt som

efterge beskattningenavtalet lindra elleråtagande enligt att av
vidskall dock detta iakttaseller förmögenhetviss inkomst

skall debiterasbestämmande den skattav som .

frånträttpleniavgörandeihar emellertid RegeringsrättenHärefter ett
RÅ ref. 69.rättsfallet 1995kom till uttryck irättstillämpningden som

RÅ anförde majoritetenref.avgörandet 1996 38detI avsenare
i denna fråga:domstolens ledamöter

avvikadet skälRegeringsrättens uppfattning finnsEnligt att
svenskKenyaavtalet och internfrån den tillämpning av

RÅ ref.till uttryck i 1995 69. DenSkatterätt kommitsom
Kenyaavtaletvid tillämpningomständigheten att aven person

hindra denne, såvida hanhemvist i bör inteha Kenyaanses
oinskränktsvensk bosatt och såledesenligt intern rätt är

kapitalinkomster intilli Sverige, beskattas här förskattskyldig
tillåten enligt avtalet.den nivå ärsom
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I och med Regeringsrättens pleniavgörande saken har lagen medav
vissa bestämmelser tillämpning dubbelbeskattningsavtal i vissom av
mån spelat roll.sinut

OECD:s modellavtal

OECD har utarbetat modell för bilaterala dubbelbeskattningsavtalen
"Model ConventionTax andIncome Capital. OECD:s modellon on
för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet och de
kommentarer till avtalet utarbetats organisationen tillmäts storsom av
betydelse inom internationell beskattning. oftaDen är
utgångspunkten förhandlingarvid skatteavtal vidsamtom nya
omförhandlingar gamla skatteavtal. Modellavtalet har följaktligenav
spelat roll vid tillämpningen och tolkningen sådana avtal.storen av
Modellavtalet tjänar förebild för de flesta moderna svenskasom
dubbelbeskattningsavtal, särskilt för dem med andra industrialiserade
stater.

innehåller följandeArt. 4 regler fastställaattsom avser var en
fysisk skall ha hemvist vid tillämpningen avtalet:person anses av

Artikel 4

Vid tillämpningen detta avtal åsyftar uttrycket "personav
med hemvist i avtalsslutande stat" enligt lag-en person som
stiftningen i denna skattskyldig där på grund hem-stat är av
vist, bosättning, plats för företagsledning eller annan
liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte

skattskyldig i denna endast förär inkomststatperson som
från källa i denna eller förmögenhet belägen där.stat
Då på grund bestämmelserna i punkt fysisk1 harav person
hemvist i båda avtalsslutande bestäms hansstaterna,
hemvist på följande sätt:

a haHan hemvist i den där han har bostadstatanses en
stadigvarande står till hans förfogande; han harsom om en

sådan bostad i båda han ha hemvist i denstaterna, statanses
med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är
starkast centrum för levnadsintressena;

b det inte kan i vilken han haravgöras stat centrumom
för sina levnadsintressen eller han inte i någonderaom

har bostad stadigvarandestaten står till hansen som
förfogande, han ha hemvist i den där hanstatanses
stadigvarande vistas;
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ellerbådastadigvarande vistas ihanc staterna omom
hadem, hanstadigvarande i någonhan inte vistas ansesav

medborgare;där hanhemvist i den ärstat
hanellermedborgare i bådahand är staterna omom

behörigadedem,medborgare i någoninte avgörär av
frågani de avtalsslutandemyndig-hetema staterna genom

överenskommelse.ömsesidig

haskallfrågan huruvidaEnligt punkt 1 avgörs person ansesen
utgångspunkt i denmedi första handihemvist statensstaternaaven

lagstiftning.interna
avtalsslutandeiha hemvistskall statFör att anses enpersonen

i frågaförsta meningen i 4enligt ärfordras p.1 attart. personen
det slagomständighetdär på grundskattskyldig av somenav

frågaprincip skall detbestämmelsen.exemplifieras i I vara om
angåendeosäkerhetskattskyldighet. råder vissobegränsad F.n. en

denfrån Regeringsrätten"skattskyldig". domuttrycket Itolkningen av
RÅ föremål förhar varitref. 84 begreppetoktober 1996 19962

tolkning.
förhandsbeskedet iöverklagadeOmständighetema i det var

luxemburgsktaktierna isvenskt bolag ägdekorthet följande. Ett ett
befriatspeciallagstifiningluxemburgska bolagetbolag. Det g.a.var

i Luxemburg.från reell bolagsskatt
luxemburgska bolagetmålet då detavgörande frågan iDen var om

och därigenom haskattefriheten skulle skattskyldigttrots anses
medi dubbelbeskattningsavtalethemvist i Luxemburg enligt 4 1art.

motsvarandeprincip medartikeln överensstämde iLuxemburg
visserligenmodellavtal. Regeringsrätten ansågartikel i OECD:s att

fanns anledningföreliggande omständigheterdet med hänsyn till att
skulleföreträde åtmålet olika tolkningsalternativ,i pröva att gesmen

tillräckligtdet för hemvisttolkningsalternativ innebardet att varsom
normaltkategori bolag, vilkentillhördebolagetatt varen av

falletbolagsskatt. Såobegränsad skattskyldighet tillunderkastad var
aktuella bolaget.med det

dubbelbeskattningsavtalet medtill detpropositionenI nya
anföroktoberöverlämnad till riksdagen den 24 1996Luxemburg

angående skattskyldighetsrekvisitet i 4 1departementschefen art.
l996/97:43följandebl.a. prop. 44.s.

oinskränktUttrycket inbegriper endast ärperson som
skattskyldig, dvs. inte skattskyldig iärperson ensom
avtalsslutande endast för inkomst från källa i dennastat stat.

skattskyldighet här inte någon formell ellerDen ärsom avses
symbolisk skattskyldighet. skall i princip skyldigPersonen vara
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inkomstskattetabellerskatt enligt de reguljäraerläggaatt som
hemmahörande i i frågatillämpas förnormalt statenpersoner

således inteinkomster denne uppbär.för de olika Det är
har sådan anknytning tilltillräckligt endastatt personen en

medförtillhör normalthemviststaten för den kategori densom
skattskyldighet till bolagsskatt.oinskränkt

de nordiskadubbelbeskattningsavtal mellanpropositionen tillI
uttalande medöverlämnad dag, finnsländerna, ett sammasamma

1996/97:44innehåll 49.prop. s.
till RegeringsrättenDepartementschefen har således i motsats

i fråga hardet inte tillräckligtuppfattningen är attatt enpersonen
vederbörande i normala fall skulle obegränsatsådan karaktär att anses

faktiskt också betalatskattskyldig. krävs dessutomDet att personen
därifrån enligtoch inte undantagits någonreguljär inkomstskatten

speciallagstiftning.
dubbelt hemvisthuvudregeln i kanVid tillämpning p.lav

beskattningsmyndigheteruppkomma. Svenska t.ex. attanser en
Sverige enligt intern svensk samtidigtbosatt i rätt,är somperson

bosatt i det landetutländska skattemyndigheter honomanser vara
skattelagstiftning. den skattskyldigeenligt dess interna Genom att

drabbasbedöms obegränsat skattskyldig i två kan hanstatersom av
dubbelbeskattning. komma med detta finns itill p.2För rättaatt
regler, hur hemviststat enligt avtalet skall fastställas försom anger

bosatt i båda avtalsstatema. Bestämmelserna syftarindivid som anses
till ingen, på vilken avtalet tillämpligt, skall ha hemvist iäratt anses

samtidigt. möjligheten finns dock de behörigabåda Den attstaterna
påkallad,myndigheterna, ömsesidig överenskommelse inte kanärom

enas.
finns således de rekvisit bestämmer fysiskI p.2 som var en person

skall ha hemvist i fall dubbelt Utgångspunktenhemvist. äranses av
artikeln företräde den där har bostadatt statger personen en som

stadigvarande står till hans förfogande. kriterium kan oftaDetta vara
tillräckligt för lösa tvisten, i fall då den fysiska haratt t.ex. personen

stadigvarande tillbostad står hans förfogande i staternaen som en av
och endast har vistats någon tid i den andra med tillfälligastaten
bostadslösningar.

kommentaren till modellavtalI OECD:s angående bostadensägs
den stadigvarande måste stå till hans förfogande, dvs. iatt personen

fråga måste ha inrättat och behållit förden sitt stadigvarande bruk i
till vistelse på viss plats under sådana förhållanden detmotsats atten

uppenbart vistelsen bli kortvarig. bostadBegreppetär att attavses
bör, enligt kommentaren, omfatta varje slag bostad hus ellerav
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möblerathyrtden fysiskaeller hyrstillhörvåning personen,avsom
rum.

emellertidsigbostad detform ärvilken rörOavsett omav
enligtHärmedväsentlig.karaktärstadigvarandebostadens menas,

bostaden stårordnat det såfråga hari attkommentaren, att personen
tillfälligtoch inteavbrotttidpunktförfogande vid varjetill hans utan
kortvarignödvändigtvistill syftethänsynmed ärvistelseför som

osv..vid skola,deltagande i kursstudieresa,affärsresa,nöjesresa,
bostadharbådaskattskyldige idenOm staterna somen

denföreträde tillförfogande, p.2till hans statstadigvarande står ger
starkastförbindelserekonomiskaochpersonliga ärvilken hansmed

m.fl. harJonesJohn F. Averylevnadsintressena.förcentrum
ekonomiskavikt vid delikaskall läggabehandlat frågan storom man

eller depersonligadeförbindelserna ellerde personliga omsom
Britishbetydelsefulla seskallförbindelsernaekonomiska vara mer

och 104-119.15-29Review 1981Tax s.
följandemodellavtal 15till OECDzskommentarenI ges

förklaring:

socialafamiljeförhållanden ochhanssålunda beaktaskallMan
kulturellapolitiska,yrkesverksamhet, hansanknytning, hans

affärsverksamhet,för hansverksamheter, platsenövrigaoch
egendom,förvaltar sinhanvarifrånden plats osv.

dockdeti sin helhetundersökasFörhållandena måste ärmen
den fysiskagrundar sig påövervägandenuppenbart att som

särskilt måstehandlandepersonligapersonens
bostad iharOmuppmärksammas. statenenperson somen

denbehållerandrabostad i deninrättar staten menen annan
bostadenbehåller den förstahandet förhållandetförsta, kan att

och därdär han har arbetathar levat,där han alltidi den miljö
andramedägodelar, tillsammansfamilj och sinahar sinhan

behållit sittharvisa hanbidra tillomständigheter, attatt
förstnämndai denför levnadsintressena staten.centrum

förharfysiski vilkendet inte centrumKan avgöras, stat personen
handen i vilkenhemvist iskall han halevnadsintressena, stat,anses

bostadinte hargäller, hanstadigvarande vistas. Detsamma somenom
förfogande i någontill hansstadigvarande står staterna.av

i flerastadigvarande vistasskattskyldigedet fall då den stater,I
företrädedem,stadigvarande i någonhan inte vistaseller av gesom

skattskyldige i dessadenmedborgare. Omdär hanåt den ärstat
eller han intei bådafall medborgareovanliga ärstaternaär om

myndigheterna lösaskall de behörigadem,medborgare i någon av
förfarandet iöverenskommelse enligtömsesidigsvårigheten genom

25.art.
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Detaljer i vissa dubbelbeskattningsavtal

Även modellavtalOECD:s i flertalet fall förebildtjänat närom som
Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med andra så förekom-stater

hel del eller mindre avvikelser från modellen.störremer en
Vid genomgång 68 dubbelbeskattningsavtal Sverigeen av som

slutit med andra finner 56 avtal, såvittstater attman, avser
hemvist/tiebreak-regler för fysiska helt eller i huvudsak ärpersoner,
utformade enligt i4 OECD:s modellavtal.art.

fyraI vanligt tillämpade avtal har hemvistreglema för svenska
medborgare olikapå i viss mån spel densätt satts attur genom
svenska "treårsregeln" presumerad bosättning skrivits in i avtalet.om
Regeringsrätten har förhandsbeskedsärendei rörande tillämpning-ett

det gamla gällande dubbelbeskattningsavtalet mellanännuen av men
Sverige och Canada hur avtal där "treårsregeln" skrivits in iprövat

RÅavtalet skall tolkas, ref.1989 37. I art.4 p.3 avtalet stadgasav
följande. fysiskDå enligt huvudregeln skall haen person, som anses
hemvist i Canada, också bosatt i Sverige den s.k.anses p.g.a.
treårsregeln i svensk lag, skall de behöriga myndigheterna söka lösa
frågan hans hemvist ömsesidig överenskommelse. Attom genom
treårsregeln ändrats efter dubbelbeskattningsavtalets ingående har
enligt Regeringsrättens mening inte medföra avtalsbestäm-ansetts att
melsen i fråga saknar tillämpning. Avtalsbestämmelser hänvisarsom
till den gamla "treårsregeln" bör därför tolkas så bestämmelsenatt
gäller under år från utflyttning.tre personens

det italienskaI avtalet hemvistreglema för fysiskaär ipersoner
huvudsak utformade i enlighet med i4 OECD:s modellavtal.art. Av
protokollet till avtalet framgår emellertid bl.a. fysiskatt, om person
enligt bestämmelserna till i 4 bosatt1 i Italien och enligtart. anses
den s.k. "treårsregeln" iden svenska skattelagstifiningen bosattanses
i Sverige, de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande skallstaterna

hinder bestämmelserna iutan 4 lösa2 frågan hansart.av om- -
hemvist ömsesidig överenskommelse.genom

detAv schweiziska avtalet framgår då fysisk slutligtatt en person
flyttat sitt hemvist från den till den andra, upphör skattskyl-statenena
digheten i den förra såvitt den sammanhängerstaten med hemvistet- -
med utgången den dag under vilken flyttningen slutförs. Denav
svenska "treårsregeln" har emellertid intagits i avtalet. Svensk
medborgare med hemvist i Schweiz får han enligt svensk internom-
beskattningsrätt bosatt i Sverige beskattas i Sverigeanses oavsett-
övriga bestämmelser i avtalet. Detta sker s.k. omvänd credit,genom
vilket innebär Sverige måste avräkna,att Schweiz hemviststat,ärom
den skatt erlagts i Schweiz, art.25 p.2. Bestämmelsensom ärse
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tillämpas inte påSverige, ochfrån fråntillämplig under årtre avresan
schweizisk medborgare.

föreskri-i det spanska avtalet, art.4 p.3,liknande bestämmelseEn
"treårsregeln"svenskaenligt denfysiskatt ansesperson somver om

skattela-enligt spanskabosatt i SpanienSverige,bosatt i även anses
avtalethans hemvist enligtskall frågan avgöras genomomgar,

Bestämmelsenbehöriga myndigheterna.mellan deöverenskommelse
från Sverige,år frånförhållanden undertillämplig på treär avresan

spansk medborgare.inte påoch tillämpas
reglerinnehållermedi avtalet FörentaArt. 4 attstaterna avsersom

vid tillämpningenskall ha hemvistfastställa avansesen personvar
för fysiskadubbel bosättningregleras fallavtalet. p.2I 4art. av

försvenska reglerden skattskyldige enligtdvs. fall därpersoner,
för beskattningenligt reglernabosatt i Sverige ochbeskattning anses

dubbel bosättning,bosatt där. Uppkommeri Förenta staterna anses
modellavtal. Art. 1enlighet med i OECD:slöses frågan i 4 p.2art.

haromfattas avtalet. Enligt l p.4de art.personer som avanger
avtalets övriga regler,långtgåendeFörenta rätt att, oavsettstaterna en

hardär.enligt har hemvist Förentabeskatta 4 staternaart.person som
beskattamedborgarskapbestämmelserenligt rätt attsamma p.g.a.

har varit medborgare imedborgare eller i vissa fallärperson som
avtalet gällt.inteFörenta staterna som om

generellt inte förmögen-Avtalet med omfattarFörenta staterna sett
den svenskafinns emellertid regler i avtalet berörhetsskatt. Det som

svenska regler blir iförmögenhetsskatten. Enligt interna en person
förmögenhetsskattobegränsat skattskyldig tillprincip attgenom

främstmånader. undvikastadigvarande vistas här sex För att att
med hemvist iamerikansk medborgare eller Förenta staternaperson

obegränsat skattskyldigenligt intern svensk skall blii alla lägen rätt
för vissa fall endasttill förmögenhetsskatt gäller enligt p.32art. en

för fönnögenhetsskatt. Bestämmelsenbegränsad skattskyldighet är
intetillämplig på medborgare ibl.a. Förenta ärstaterna, som

tillfälligt vistas i Sverige undermedborgare i Sverige, och ensom
eller omedelbart föreperiod inte överstiger två år och harsomsom

begränsadehemvist enligtvistelsen hade i Förenta Denart.staterna
egendom belägenskattskyldigheten omfattar enligt avtalet fast i

ellerSverige och egendom hänförlig till fast driñställe i Sverigelös
stadigvarande anordning i för självständig yrkesutöv-till Sverigeen

ning.
Avtalet med Bulgarien tillämpas på har hemvist ipersoner som en

eller båda de avtalsslutande dvs. i enlighet med ilstaterna, att.av
förOECD:s modellavtal. Skatterättsligt hemvist fysiska personer

definieras enlighet deni med i OECD:s modellavtal, med4art.
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ii Bulgarienmedborgareutvidgningen äratt ansesperson somen
skallVid dubbel bosättningi Bulgarien.ha hemvistavtalets mening

tillämpningenhemvist vidskall hafrågan avansesen personvar
och d i OECD:si p.2 a4lösas påavtalet sätt art.som angessamma

for levnadsintresse-hand bostad alt.modellavtal, dvs. i första centrum
överenskommelse.ömsesidighandoch i andra genomna

har hemvist iavtalet tillämpas påindonesiskaDet enpersoner som
idvs. i enlighet med 1avtalsslutandeeller båda de art.staterna,av

för fysiskahemvistSkatterättsligtmodellavtal.OECD:s personer
Vid dubbelmodellavtal.i OECD:si enlighet med 4definieras art.

vidha hemvistskallfråganbosättning löses dock person ansesvar en
medborgarskap.beaktandeavtalettillämpningen utan avav

fall dubbelföreskriver vidIsrael ochAvtalen med Peru av
beskattas ieller tillgånginkomstför fysiskabosättning personer, om

undvikandeåtgärder forskall vidtaden andrakällstaten, statenatt av
dubbelbeskattning.

"ömsesi-innehåller endastDubbelbeskattningsavtalet med Japan
dubbel bosättningregel för lösa fallöverenskommelse"dig att avsom

för fysiska personer.
tillämpligtoch MarockoSkatteavtalet mellan Sverige är

Sverige eller Marocko.skatterättsligt hemvist iharpersoner som
i den där han har sinenligt avtalet ha hemvistFysisk statperson anses

skattskyldigbetydelsen varaktigt hem. Omnormala vistelseort i en
sålunda angiven normalbåda harinte i någon de staterna enav

i den där hanhan ha sitt hemvistvistelseort, staternaavanses
fall, däruppehåller sig, eller, i hanhuvudsakligen ägerannat

skalli den skattskyldigemedborgarskap. Vid tvekan vilken statom
myndigheterna fråganhemvist, skall de behöriga avgöraägaanses

första hand beaktas då densärskild överenskommelse. I vargenom
och i andra hand hansskattskyldige har for sina intressencentrum

medborgarskap.
dubbelbeskattningsavtalet tillämpas påMexikanska personer som

dvs. ii eller båda de avtalsslutandehar hemvist staterna,en av
modellavtal. Hemvistreglerna forenlighet med i OECD:slart.

ifysiska i huvudsak utformade i enlighet med 4är art.personer
d dock utfor-OECD:s modellavtal. Bestämmelsen i 4 2 harart.

med beaktande dubbelt medborgarskap förbjudet enligtärmats attav
mexikansk lag.

Avtalet med Singapore tillämpas på har hemvist ipersoner som en
eller båda de avtalsslutande dvs. i enlighet med i1staterna, art.av
OECD:s modellavtal. skatterättsligt hemvist för fysiska personer
definieras i huvudsak i enlighet med 4 i OECD:s modellavtal. Vidart.
dubbel bosättning löses dock frågan skall havar en person anses
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beaktande medborgar-hemvist vid tillämpningen avtalet utanav av
skap.

källstatsprin-förhållande till några tillämpar striktl stater som en
efter dettacip har skatteavtalen anpassats system.

med Sydafrika innehåller regler4 i skatteavtaletArt. attsom avser
fastställa skall ha hemvist vid tillämpningenen person anses avvar

från motsvarande bestämmelser iavtalet. Artikeln avviker delvis
modellavtal. annorlunda utformningen har sittOECD:s någotDen

skattelagstiñningen Sydafrika i principupphov i det förhållandet iatt
Sydafrikainte distinktion mellan bosatta i ochnågongör personer

bosatta i Fysisk hanär, ärstat. oavsettpersoner annan person om
bosatt Sydafrika eller inte, skattskyldig där endast för inkomsti som

Sydafrika. Därför avtalet såvitt fysiskhar sin källa i stadgas i avser
avtalsslutandeuttrycket med hemvist i stat""personattperson en

resident" där.skall inbegripa varje "ordinarilyärperson som
Tiebreak-reglerna för fysiska dock utformade i enlighetärpersoner
med i OECD:s modellavtal.art.4 p.2

Fysisk bosatt i skattskyldig där endastBotswanaär ärperson som
förför inkomst har sin källa i gällerBotswana. Detsammasom person

i skatteavtaletinte bosatt Därför har i i medBotswana. art.4ärsom
särskilt angivits vad skall uttrycketBotswana Botswanaatt avser

med hemvist i avtalsslutande"person inbegripa varjestat"en person
därbosatt enligt den botswanska inkomstskattelagen.som anses
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3 Centrala utgångspunkter för

utredningens ställningstaganden

3.1 Direktiven till utredningen m.m.

I direktiven till utredningen finns beskrivning de regleren av som
förutsättningarna för väsentlig anknytning till Sverige skallattanger

föreligga. framhålls,Det frågan väsentlig anknytning förelig-att om
skall utifrån antal i lagenavgöras angivnaett omständigheter.ger

Beaktas skall bl.a. huruvida i fråga svensk medborgare,ärpersonen
huruvida han har bostad i Sverige inrättad för åretruntbruk ochen
huruvida han har fastighet i Sverige. Vid bedömningen skall vikt
läggas vid frågan hur längeäven han tidigare bott i Sverige. De
uppräknade Ävenomständigheterna dock inte exklusiva.är sådana
förhållanden jämförliga med i lagenär uppräknade omständighe-som

skall beaktas vid bedömningen.ter
direktivenI finns särskilt uttalat bland de uppräknadeatt omstän-

digheter skall beaktas enligt nuvarande regler den huruvidaärsom
i fråga har varaktigt bo och hemvist på viss utländskpersonen ort.

Även detta rekvisit inte förklarat,är närmare det enligtärom
direktiven rimligt härmed skatterättsligatt anta att bosättning.avses
Det har dock förekommit inteatt bosatta iansettspersoner som vara

land utflyttadeannat frånansetts Sverige därför de inteattvara
ha väsentlig anknytning tillansetts Sverige enligt gällande regler.

Vid den bedömning sker skall de förhållanden pekarsom motsom
anknytning till Sverige särskilt beaktas. Anknytningen tillen en ny

bosättningsstat beaktas inte uttryckligen. Detta utesluter inte denatt
relativa styrkan i anknytningen till Sverige och bosättningsstaten ny
beaktas jämförelsen får underordnad betydelse. Detta harmen en
medfört tidigare bosatta iatt Sverige därefter bosatta ipersoner men

inte sig kunna investerastat iansett Sverige med riskannan att annars
råka för beskattning både iut Sverige och i det bosättningslandet.nya
Uppdraget för utredningen bakgrundär deatt angivnamot av
problemen göra gällandeöversyn bosättningsregler. Olikaen av
frågor ingår i uppdraget. De direkt angivna följande.är
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villkorSverigeiskattskyldighet ettbegränsadförSkall det vara
landiskattskyldig annatobegränsathani frågaindividen ärför att

tillanknytningenstyrkanbedömningenvidinteBehövs avav
gradvilkenbeaktaruttryckligenvilkaenligt avreglerSverige man
bosätt-till sittharutflyttadSverigefrånanknytning nyapersonen

ningsland
intelandtillflyttar ettreglersärskildaBehövs när sompersonen

demskattsymbolisk ävenendastellerskatt somnågon avut entar
länderTill dennaskattskyldiga därobegränsat grupp avvaraanses

förutsätt-vissaunderderäknasdirektiven staterenligtkan även som
förvärvatsinkomsterdebeskattningfrånundantarningar som

utomlands.
vidbosättningsreglerolikahadeltill någonanledningdetFinns att

förmögenhetsbeskattninginkomst- resp.
utredning-endainte deemellertidfrågornanämnda ärDe somnu

behöverReglernatill.ställninganledningfå enatt takommer atten
skäl.olikafleraallmän översyn av

grund-till sinbestämmelserdet frågaförstadetFör är somom
kommunalskattelagenstilländatillbakagårdelarvissastruktur i

sinfåttreglernahardelarandraZO-talet. Ii slutettillkomstKL:s av
60-i mittenskeddeändringardefrämstutformning avsomgenom

justeringarinnebargjordes år 1985 närmaständringartalet. De som
reglerna.ändringfundamentaloch ingen av

svenskadetocksåvisarkap.2avsnittet attkomparativaDet
under-deflertaletiförekommerintehar dragregelsystemet avsom

genomgångenlåta denanledningkanskefinns attländerna. Detsökta
skall utformas.förslagetställningstagandenvid närrollspela en

vistelsestadigvarande separatha regleranledningdetFinns att om
skallSverigeistadigvarande vistasEnbehandlade i KL person som

sigfrågakan dåSverige. Manibosatthanbehandlas voresom om
skalllandet ocksåihärstadigvarande vistasdevarför inte ansessom

här.bosattavara
skalldenSverige forivistelseskall attlängeHur ansesvaraen

skallfrågaimedföradärigenomochstadigvarande att personenvara
Sverigeiskattskyldigobegränsatvaraanses

och"egentligt bouttrycketbehållaanledningdetFinns att
ochkraftträdde ilagenalltsedanifunnits KLharUttryckethemvist"

beteckningdetbytaskäldetålderdomligt. Finns motutattär annan
Är det befogatfemårsregelnbevisbörderegelnroll spelarVilken

behålla denatt
anledningdetbibehålls, finnsanknytningväsentligrekvisitetOm

uppräkningenfullständigaändå inteomfattandebehålla denatt men
fastställagällerbetydelse detskall när attfaktorer omvara avsomav
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funktion tjänarVilkentill Sverige föreliggeranknytningväsentlig
den

detutredningenhel del problemfinns alltså attDet menarsomen
angivna iblivit särskiltundersöka inteskälfinns att men som

diskutera ochemellertid nödvändigaproblemdirektiven. Dessa är att
skalldirektiven väckerspeciella frågorför deanalysera att sommer

allsidigtkunna besvaras på sätt.ett mer
Å kansådan detfinns frågorandra sidan det är art att varasom av

framgårberöra dem. Somutredningen har anledningtveksamt attom
de frågorde riktadeförefaller det sådirektiven är motatt omvaraav

förmögen-inkomstbeskattningen och iaktualiseras ibosättning som
skattelagaremellertid andraförekommerhetsbeskattningen. Det även
begränsadochfrågor obegränsadfinns berördär regler som om

skattskyldighet.
lagenoch gåvobeskattningen. Ioch främst gäller dettaFörst arvs-

regelnfinnsoch gåvoskatt AGLarvsskatt1941:416 attom
efterlämnaseller Sverigeför egendom inomarvsskatt utomtas ut som

vistades istadigvarandesin död bosatt ellerden vid varav som
svensksvensk medborgare eller gift medantingenSverige eller envar

tio år föreflyttat från Sverige mindremedborgare och hade än
för egendom inomförsta stycket. Gåvoskattdödsfallet 4 § tas ut

bl.a. vid tiden för gåvaneller Sverige bort denutom somsom ges av
eller antingeneller stadigvarande vistades i Sverigebosatt varvar

hadeeller gift med svensk medborgare ochsvensk medborgare en
gåvotillfället § förstaflyttat från Sverige mindre tio år före 35än

stycket.
reglerna statligUnder lång tid har i KL, lagen 1947:576 om

och statlig förmögenhets-inkomstskatt SIL lagen 1947:577 om
och andra sidan, inte varit samordna-skatt SFL, å sidan, AGL, åena

begränsadde i de delar fastställer för obegränsad ochgränsernasom
allmän uppfattning begreppet bosatt iskattskyldighet. Det är atten

i väsentlig anknytning.inte täcker vad betecknasAGL KLsom som
reglerfinns dessutom framgick beskrivningenI AGL som av nyss

innebär tillämpning nationalitetsprincipen.som en av
direktiven funnitUtredningen har i inte någon antydan översynatt en

reglerna i skall ske. detta hade varit meningen bordeAGL Omav
direktiven innefattat upplysningar målsättningen medsom angav
utredningen till denna del. Utredningen därför funnit regelsys-har att

i lämnas utanförAGL måste utredningens arbete. Förslaget kantemet
emellertid kanske leda till vissa frågor, frågor rörandeatt t.ex.
eventuella ändringar i reglerna stadigvarande vistelse, skulleom
kunna få åtminstone indirekt relevans för motsvarande regler i AGL

särskild hänsyn i utredningens arbete till ochutan att tas arvs-

1705615
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gåvoskattereglerna. eventuella ändringar föreslagna utredning-Om av
i detta betänkande skulle lämpliga i AGL, kan dennaävenen vara

emellertidjustering ske i samband med ytterligare beredning i
ärendet.

Reglerna i mervärdesskattelagen sådan karaktär1994:200 är av
utredningen inte eventuell justering dem falleratt ansett att en av

utredningensinom uppdrag.
finns emellertid iDet KL och SlL regler vilka utredningenäven

inte funnit anledning här granska. gäller bl.a. deDetnärmareatt
bestämmelser finns i 69 § första stycket finns reglerKL. Isom om
svenska medborgare tillhör svensk beskickning hos utländsksom
makt, svensk delegation hos mellanstatlig organisationpermanent
eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller
konsulatets betjäning. deNär sin tjänst varit bosatta utomlandsp.g.a.
skall de enligt betraktas i Sverige bosatta. gällerKL Detta ävensom
make barn under år till den anställde, såvida18 de svenskasamt är
medborgare och bosatta hos honom.

gäller enligt andra stycket anställdaDetsamma vissa vid Europeis-
ka universitetsinstitutet. och dessa skall i skatterättsligVar en av
mening fortsättningsvis vidbosatt i Sverige, hananses vara om
tidpunkten för tjänstetillträdet hade sin skatterättsliga bosättning här
och verksamhetendast sin i institutets tjänst bosatt iärp.g.a. en annan

inom förhållandeEU. Samma gäller make, intestat utövarsom egen
yrkesverksamhet, och bam vederbörande har vårdnaden ochsom om
underhåller.

tredjeI stycket slutligen finns hänvisning till reglerna i 14art.en
i protokollet Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegi-om

till det s.k. fusionsfördraget. Här finns regler skatterättsliger om
bosättning för gemenskapernas tjänstemän och vissa andra särskilt i
protokollet angivna regler tillhör vilkenDessa EG-rätten, ärpersoner.
direkt tillämplig i Sverige, och ligger därför naturliga skäl utanförav
utredningens uppdrag.

Bestämmelser motsvarande de i redovisade finns i §KL 17nu
SIL.

Enligt §70 1 KL skall på motsvarande vissa anställdasättmom.
främmandevid beskickning och lönat konsulat här i Sverige särbe-

handlas. icke bosattaSom här i riket skall de tillhör sådananses som
beskickning eller konsulat eller beskickningens eller konsulatets
betjäning, allt under förutsättning de inte svenska medborgareatt är
och inte heller enligt regler bosattaKL:s i Sverige de tillträddenärvar
tjänsten. regel gällerDenna make och barn under 18 åräven samt

enskilda tjänare, allt under förutsättning de bott hos denäven att
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Vissa kompletterandeoch inte varit svenska medborgare.anställde
anvisningarna till paragrafen.regler finns i

finnsmotsvarande regel i 18 § 1 SIL.En mom.
personal vidgällande förheller dessa bosättningsreglerInte

utredningen anledningbeskickningar och konsulat finnerutländska
granska.närmareatt

praktiskutredningen i detta sammanhang peka påTill sist vill en
formelltsvårighet, det gäller arbetet med SFL. Lagen ärnär

vid taxering.upphävd och skall sista gången tillämpas 1997 års
propositionunder slutskedet utredningens arbeteSamtidigt har av en

förmögenhetsskattelagstiftning, 1996/97:1lagts fram 17.om ny prop.
har inneburit utredningen inte kunnat påDetta sätt näratt somsamma

uppmärksamhet förmögenhetsskat-det gäller inkomstskatten ägna
ten.

lagstiftningSkälen bakom nuvarande3.2

Inledning3.2.1

regler infördes vid tillkomsten kvarstod iDe KL, stort settsom av
oförändrade fram års taxering. Förslag till regler1967t.o.m. nya
överlämnades emellertid till riksdagen i 1966:127. Bestämmel-prop.

i propositionen byggde till förslagdel på från dubbelbe-storserna
skattningssakkunniga Internationella skattefrågor.SOU 1962:59,
Riksdagen förslagen bet. 1966:BevU54.antog

Ändringarnaregler trädde i kraft i ochNya med 1987 års taxering.
har i viss sinmån utgångspunkt i promemoria Kommissionenen av

ekonomisk brottslighet BeskattningDs Ju 1983:18, vidmot
utflyttning till utlandet. förelades riksdagenDe genom prop.
1984/85:175. Riksdagen förslagen bet. 1984/85:SkU59.antog
Därefter har reglerna kvarstått oförändrade.
Utredningen finner det angeläget i sitt betänkande särskiltatt
undersöka vilket syfte legat bakom de framförda förslagen ochsom
de ändamål departementschef och framför allt riksdagen haftsom
med de ändringar skett och syften1966 1985. Dessa ärsom av
betydelse fastställa för utredningen skall kunna få bättreatt att ett
underlag för eventuella ändringar i gällande regler. Bl.a. kan detnu

värdefullt huruvida de syften, uttalats, blivit uppfylldaattvara se, som
i den fortsatta rättstillämpningen. I någon mån återkommer i redogö-
relsen det material återfinns i kap. Framställningen ärsom ovan
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alltså koncentrerad depå spörsmål, bosättning väsentligrörsom p.g.a.
anknytning till Sverige.

års ändringar19663.2.2

3.2.2.1 Dubbelbeskattningssakkunnigas förslag

Dubbelbeskattningssakkunniga redovisade i sitt betänkande utgångs-
punkter för ställningstagande.sitt gällande reglernaDe delvisvar
oklara och det därför svårt med utgångspunkt från dem hittaattvar
fasta principer. till kasuistisk.Lagtexten delar Huvudregelnstoravar

Sverigebosatt i räknades den här hade sitt egentliga boattvar som
hemvist. sådanoch Med skattskyldig likställdes den utan attsom, vara

bosatt i Sverige, stadigvarande vistades här.
Enligt de sakkunniga innebar inte egentligt bo och ihemvist

Sverige nödvändigtvis den skattskyldige behövde ha bostad iatt
Sverige. föreföll tillDet fyllest, vederbörande hade någonvara om

påtaglig anknytning till Sverige, bohag eller personliga ellert.ex.mer
ekonomiska intressen. Huvudsakligen innehöll emellertid reglerna i

specialbestämmelser för olikaKL skattskyldiga. Nämndagrupper av
bl.a. de svenska medborgare befann sig på i utlandetvar som resor

med bo och familj i Sverige. Särregel fanns för missionärer. Personer
med och fastverksamhet bostad i utlandet ansågs inte bosatta ivara
Sverige i mening.KL:s Detsamma gällde rörelse- eller yrkesidkare,

för sin verksamhet stadigvarande hade etablerat sig utom-som mer
lands. Till denna kategori hänfördes likaså skattskyldiga försom
längre tid tagit anställning utomlands. Särskilda regler gällde vidare
för sjömän. omständighetenDen den skattskyldige inte skulleatt

mantalsskriven i Sverige saknade betydelse för frågananses om
enligt förelåg.bosättning KL

sakkunniga pekadeDe också på hemställan från dåvarandeen
Riksskattenämnden RN gällande frågor tolkning bosättnings-om av
reglerna. Reglerna enligt nämnden i många stycken oklara ochvar
föranledde problem vid tillämpningen.

sakkunniga instämdeDe i uppfattning.RNzs pekadeDe på att
denna osäkerhet nackdel för de skattskyldiga. Dessa hade ettenvar
berättigat anspråk på åtminstone någotsånär kunna överblickaatt
vilka konsekvenser i beskattningsavseende flyttningen skulle få för
deras vidkommande.

Uppfattningen hos de sakkunniga de gällande reglerna iatt ettvar
komparativt perspektiv förhållandevis liberala degentemotvar
skattskyldiga. Sverige avstod tidigare flera andra länder frånän att
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beskatta kunde inträffa Sverige intedem utomlands. Detreste attsom
tillagts enligtkunde utnyttja den beskattningsrätt Sverigeens som

skatteavtal. Följden kunde därför bli inkomst och förmögenhet heltatt
undgick beskattning. Erfarenheten hade visat, de interna svenskaatt

skattskyldiga efterreglerna, alltså gjorde det möjligt för attsom en
relativt kort tid utomlands undgå svensk beskattning, hade utnyttjats
i åtskilliga fall, där omständigheterna visade skatteskäl sannoliktatt
utgjort viktig anledning till utlandsvistelsen.

sakkunniga uttalade sedan 1962:59De SOU 73:s.

ändrad utformningSåsom vägledande princip fören en av
bosättningsreglema böra uppställas inte försvårarattsynes man

utflyttning, beträffande vilken det enbart andraär atten upÅ
skäl skattemässiga förestavat densamma. andra sidan börän
reglerna, såvitt angår övriga fall, så utformade vårtattvara

behålla förland kan beskattningsrätten åtminstone tid.en
Erinras kan, grund härav dubbelbeskattning skulleatt om
uppkomma, denna kan dubbelbeskattnings-undanröjas genom
avtal, i den mån den skattskyldige utflyttat till med vilkenstat,
sådant avtal ingåtts. under förutsättning-övriga fall kan vissaI

den föreslagna möjligheten avräkna utländskattar av oss
skatt stå till buds.

En särbehandling tjänsteinkomster förvärvade anställningav genom
utomlands skulle underlätta utformningen rationellav en mer
bosättningsregel. därförDe sakkunniga föreslog vissa tjänstein-att
komster skulle undantas från svensk skatt utlandsvistelse ochom
anställning i år.änvarat ettmer

Beträffande andra former skulleinkomster allmänna bosätt-av
ningsregler gälla och dessa borde anledningmed vad tidigareav

i viss utsträckning skärpas. Svensk beskattning skulleantytts
visserligen inte upprätthållas det uppenbart utflyttningnär attvar en

definitiv. gällde alla väsentliga bandDetta med Sverige hadenärvar
avbrutits. Situationen emellertid ofta inte så klar. Bostad ochvar
familj kunde finnas kvar i Sverige. skattskyldigeDen kunde också
behålla fastighet eller fortsätta driva rörelse i Sverige. Deatten en
sakkunniga fortsatte SOU 1962:59 76:s.

dylika fall framstårI det inte oberättigat kräva,att attsom
utflyttningens slutgiltiga karaktär sig uttryck itar attmera
vistelsen utomlands ganska lång sammanhängande tidvarat en

därvid självfallet bör bortses från kortare affärs- och semes--
o.dyl. till Sverige. Besättningen bör med andra ord i deterresor

mindre klara fallen icke upphöra redan i och medanses
regel först då den skattskyldige uppehållit sigutanavresan som

utomlands under några år."
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lämpligende sakkunnigatankegången ansågutveckladeDen nu
fördelning.bevisbördansregeltill uttryck ikunde komma omen

s.k. treårsregelnutgångspunkten till densedanbildadeförslagDetta
utvidgades till densedantill vadföregångare ännusomvar ensom

endast omfattaBevisbörderegeln skullefemårsregeln.s.k.gällande
hållnade allmäntutlänningar skullesvenska medborgare. För mer

tillräckliga.reglerna vara
kring utflyttnings-huvudsaklig deluppehöll sig tillsakkunnigaDe

meningutredningensinte enligtinflyttning fanns detVidfallen.
Även reglernade allmännahär kundespecialregler.behov någraav

medborga-eller svenskafråga utländskadetgälla, oavsett omom var
re.

för demskattskyldighetobegränsadgällande reglernaDe somom
sakkunnigasskulle enligt devistades i Sverigestadigvarandemer

Även skillnad påinte skälbibehållas. här fanns detmening göraatt
bestämmelsedennamedborgare,utländska och svenska även om

förha betydelseskulle kommafrämsta handnaturligtvis i att
medborgare.utländska

Departementschefens synpunkter3.2.2.2

bestämmel-gällandeanförde i propositionenDepartementschefen att
svårigheter.hade erbjuditoklara och tillämpningeni viss mån varser

underområde hadeRegeringsrätten avgjorda mål på dettaAntalet av
i praxis hadebetydande och vissa förskjutningarvaritåren ägt rum.

dubbelbeskattningssakkunnigasDepartementschefen instämde i
revidera de nuvarandedet fanns anledninguppfattning attatt

det möjligt kunnaSkattekonsekvenserna borde så långtreglerna. är
överblickas i förväg.

bedömas enligtfall dem komdet gällde andraNär än attsom
fråntjänsteinkomster skulle det,ettårsregeln för löne- och andra sett

under någon tidsynpunkt, möjligt åtminstonedet allmännas attvara
skattskyldigaskattskyldigheten för sådanabibehålla den obegränsade

tillfälligtutomlands eller mindreuppehöll sig attutanmersom
starkalltjämt bibehöllsamtidigt definitivt hemvist där ochta som

till Sverige.anknytning
Departementschefen fortsatte prop. 1966:127 49:s.

tillbestämmelserna bör med andra ord möjlighetDe nya ge en
åtminstone internationell skatteflykt.hindratemporärtatt - -

innebär skatteskäl eller andrasagda inte denDet att som av
skäl önskar bosätta sig utomlands skall förvägras dettaatt ta
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Avsikten motverka skenbosättningsteg. är iattsnarare
utlandet. Den utflyttade får bestämma sig han vill detaom
konsekvenser förknippade med utflyttning ochärsom en
klippa de band binder honom vid Sverige.av som

Departementschefen accepterade de sakkunnigas förslag om en
bevisbörderegel. Han följande skäl för sådan regel prop.angav en
1966:127 49:s.

Fråga alltså i princip inte någonär egentlig förskjutningom av
gällande bosättningsbegrepp processuellutan snarare om en
reglering bevisbördan. det skallAtt ankomma på denav
skattskyldige visa utflyttning verkligen kommit tillatt att en
stånd bör inte betänkligheter, eftersom det hanmöta är som
disponerar bevismaterialet.över

Departementschefen berörde sedan de omständigheter i lagensom
borde sådana vilka kunde peka på den skattskyldigeattanges som
hade sådan väsentlig anknytning han fortfarande, vistelseatt trots
utomlands, kunde bosatt i Sverige och därför obegränsatanses vara
skattskyldig här. sådanEn uppräkning fick inte förstås så bosätt-att
ning i Sverige skulle föreligga så någon de särskiltsnartanses som av
uppräknade omständigheterna förelåg. Det skulle i stället vara
faktorer måste i helhetsbilden hans förhållanden.vägas Isom av
denna ingick enligt departementschefen motsvarande bedömningen

hans anknytning till vistelselandet.av

3.2.2.3 Bevillningsutskottets bedömning

Bevillningsutskottet framhöll först de gällande reglerna frånatt
rättssäkerhetssynpunkt måste mycket otillfredsställandeanses som
och otidsenliga. På viktiga punkter överensstämde de inte med den
internationella skatterätten. Enligt utskottets mening det intevar
osannolikt den föreslagna treårsregelnatt skulle komma medföraatt
vissa tillämpningssvårigheter. Samtidigt torde det råda allmän enighet

regler nödvändigaatt Sverige möjlighet underom attvar som gav
vissa betingelser hindra internationelltemporärt skatteflykt. Ett sådant
motiv krävde regler nödvändiggjorde bedömanden grundade påsom
omständigheter i det enskilda fallet. deMen skattskyldiga borde dock
med de i lagen angivna relevanta omständigheterna kunna avgöra
vilka skattekonsekvenser utflyttning korn medföra.atten

Bevillningsutskottet kom därefter på frågan förslagenom om
regler skulle innebära skärpning. Enligt utskottets meningnya en var
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kodifieringförståsdefalletdetta inte närmast attutan avsom envar
1966:BevU54bet.fortsatteBevillningsutskottetpraxis.gällande s.

24:

uppställts detSverigeiför bosättninghuvudkravDå såsom
ochegentliga boskall ha sittvederbörandevillkoret, att

röranderåderdå tvekanförståsdärmedhär, lärhemvist att -
land hansielleri Sverigebosättninghans annatfrågan om -

väsentliga. ArdetframståSverige måsteanknytning till som
bosatthan intekanutlandet starkare,tillanknytningen anses

uteslutandesåledesmed treårsregeln atthär...Avsikten är
börbedömningenutlandet...Vidskenbosättning imotverka -

tillsärskild hänsyngällt-tidigarevadtill tasi motsats som
hemland.till sittutflyttade hardenanknytningden nyasom

begreppetmeningutskottetsenligtinnebäranförda attDet
extensivt.tolkasfåranknytning" inte"väsentlig

ändringarårs19853.2.3

ekonomiskfrån KommissionenFörslaget mot3.2.3.1
brottslighet

understrykaöverväganden medsinainledde attKommissionen att
ekonomiskaåtgärder denföreslå lämpligauppgiftdess motattvar

samordnad strategi.ochenhetligförbrottsligheten inom ramen en
mångaområde kunde detinternationella beskattningensPå den

skattefusk.skatteflykt och Demellandrasvårtgånger gränsenattvara
faktiskadetillämpakunde svårareglernamateriella ävenatt omvara
emeller-blevsvårigheternaärende kända.iomständigheterna ett var

skattemyndigheterna.undanhöllsomständighetertid dessastörre när
förfarandenoch illojalaovanligtkommissionen inteenligtDetta var

skulledeproblem myndigheternade närunderlättades mötteav
förgreningar.internationellatransaktioner medutreda

gällandeföreslog ikommissionenförändringenviktigasteDen
ålagtsskattskyldigevilken dentidrymd underdenregler attvar

skulleHärigenomfrån till fem år.utsträcktesbevisbördan tre man
framhöllKommissionenkontrollarbete.myndigheternasunderlätta

47:1983:18Ds Ju s.

förrlättaredetsådan ändring motiveras änEn äratt numeraav
bosättning.upprätthålla dubbel Entidunder längreatt en
rättsutveckling,internationellansluter också tillfemårsgräns en

underbeskattningsrättländer förbehåller sigenligt vilken vissa
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harskattskyldighetenobegränsadedenefter detfem år att
upphört.

innebarinteutvidgningsådanvidaremenadeKommissionen att en
förlängdaDenbosättningsbegreppet.utvidgning presum-någon av

bättreskattemyndighetemafrämsttionstiden sätt attett gevar
utflyttningsfallen.ibevakninguppföljandetillmöjligheter en

skullereglerdeiändringarvidareföreslogKommissionen som
skulleanknytningväsentligför fråganavgörande ansesomvara

främständringsförslagdessaåsyftadekommissionenEnligtföreligga.
ökadfåskulleSverigeiekonomiska intressenochpersonligavissaatt

deuppmärksamtminstdärvid inteföljdeKommissionenbetydelse.
1977. Dennafrån årmodellavtaltill OECD:s4fanns iregler art.som

vidhemvistetvilkenenligttie-breakern,s.k.innehöll denartikel
denfall, dådeiskulle bestämmasskatteavtaltillämpningen av

obegränsatenligt internperson rättfysiskskattskyldige var
pekadeKommissionenavtalsslutandedei bådaskattskyldig staterna.

vikttilladesdäromständigheterfaktiskadebetydelsenpå att somav
kommissio-pekadepromemoriansvensk Iinternfinnas iskulle rätt.

vilkentillSverigeåretruntbostad iinnehavetsärskilt på av ennen
påfaktorerräknaskunnaskullefritidshus samtkategori somäven

ekonomisktaktivthadeskattskyldigeden ettvisadeolika attsätt
Sverige.iengagemang

vidfästasskulleavgörande viktocksåansågKommissionen att
anknytningen. Istarkastedenhadevilket landtillfrågan, personen

obegränsadförhuvudregelnlagtexttilllydelsenföreslagnaden varny
skulleanknytning denväsentlig attskattskyldighet personenp.g.a.

ekonomiskaochpersonligafall hansendast ihärbosattanses
med någothadehandemstarkareSverigemed änförbindelser var

land.annat
årförelåganknytning avgörasväsentligskulle fråganVidare om

väsentligsaknaår kunnaskulleskattskyldige ettfrån år. Den anses
skett,inteinflyttningföljande år,Sverige atttill trotsanknytning men

väsentlighaomständigheternaföreliggandedet åretde ansesp.g.a.
Sverige.tillanknytning

synpunkterDepartementschefens3.2.3.2

förvarje årförslagkommissionensDepartementschefen ansåg att se
anknytningväsentliggällandeändamålsenligt. I rättsig varvara

bo ochegentligtdvs.bosättningsbegreppet,det allmännakopplad till
haansågsår inteskattskyldigedeninnebar etthemvist. Detta att om

upphörtSverigeibosättningenhadetill Sverigeanknytningväsentlig
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och det krävdes inflyttning till Sverige eller stadigvarande vistelse
här för obegränsad skattskyldighet återigen skulle inträda.att Om
däremot rekvisitet väsentlig anknytning gjordes till självständigen
grund för bosättning skulle obegränsad skattskyldighet kunna inträda

den skattskyldige vistades i Sverige.utan att Skattemyndigheten
skulle alltså med denna regel inte visa dentvungen att attvara
skattskyldige hade sitt bo och hemvist eller stadigvarande vistades i
Sverige. skulleDet dock krav den skattskyldige tidigareett attvara
haft bo och hemvist i Sverige.

fannsDet vidare enligt departementschefen ingen anledning att
skillnad mellan svenskagöra och utländska medborgare. Dennaen

skillnad fanns i de gällande reglerna.
Departementschefen diskuterade också i propositionen de olika

anknytningspunkter borde lagtexten.i fastaHan på detogsom anges
omständigheter kommissionen framhållit betydelsefulla.som som

Även förslaget utvidga treårsregeln gillades departements-att av
chefen. framhöllHan det möjligt under längre tidatt attnumera var

tidigare hålla den definitivaän besättningen svävande. Det fanns
därför skäl förlänga tiden för bevispresumtionenatt till fem år.

Även denna bevisbörderegel borde enligt departementschefen
kunna tillämpas på andra svenska medborgare. Enligt hansän mening

åtminstone sammanlagd tid tio år under vilken skattskyl-var en av en
dig haft sitt egentliga bo och hemvist här eller stadigvarande vistats
här så lång period bevisbörderegeln borde tillämpligatten ävenvara
i sådant fall.ett

3.2.3.3 Skatteutskottets bedömning

Skatteutskottet ansåg förslaget självständig grund förom en ny
bosättning kombinerat med förlängning treårsregeln välen av
motiverat för komma till med skatteflyktatt rätta och skenbosättning.
Utskottet hänvisade i till de skäl istort propositionen.angettssom
Därtill anförde utskottet anledning till lagändring internaattsom en
svenska regler inte bör hindra Sverige från hävda beskattningsrät-att

enligt skatteavtal i det fallten då anknytningen till Sverige starkareär
till den andra avtalsslutandeän staten.
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3.2.4 Kommentarer

detutsträckningvilkenundersöka i äranledningfinnsDet att somnu
nuvarande reglernasdebakomliggersyftenfinna demöjligt att som

måni vilkengranskaviktigtkan detSamtidigttillkomst. attvara
rättsutvecklingen.förvägledandeblikommitsyftendessa att

års lagstiftning19663.2.4.1

förarbetenfinns i deargumenteringenutförligaDen mest som
gällandeden dåuppenbartår 1966. Detföregick ändringarna attvar

denminstotidsenlig, intedel avseendenilagstiftningen genomvaren
enkeltdärför heltskälviktigtfått.utformning den Ettkasuistiska var

område.på dettaregelsystemetmoderniseraatt
anpassning. DeinternationellåstadkommadåViktigt att envar

förhållan-dubbelbeskattningssakkunnigareglerna fannsvenska vara
sakkunnigasdeha varitskattskyldiga.de Detdevis liberala mot synes

gälldemed vadbordebättrereglernamening överensstämmaatt som
förfanns detminstområde.på detta Intejämförbara länderandrai

beskatt-regler densådanaanledning havidkommande attsvenskt att
kunnaockså skulletillagtsskatteavtalenligtSverigeningsrätt ettsom

uttalades dedirektintedetborde,utnyttjas. Detta även avom
utformats idetsåhemvistbegreppetinnebärasakkunniga, att som

kunde krävasför vadminimigränsskatteavtalen av ensomvar en
svensk lagstiftning.

docksidasakkunnigasfrån detill slutsats ärMotiveringen denna
ellerinträffa inkomstskulle kunnadetdunkel. attDe att annarsanger

i skatteav-Eftersom reglernaobeskattad.bli heltförmögenhet kunde
i de fall dåaktualiserasendasttill hemviststatval landtalen om av

skattskyldighetobegränsadreglerländerna tillämparbåda om
konstruk-skatteavtalensiskattskyldige, finns det inteavseende den

skälet detdettotal skattefrihetmöjliggöraskulle atttion något avsom
beskatt-frånbosättningsbestämmelser avståttsinalandet genomena

ning.
dockanpassninginternationelluppnå närmast ettSyftet att var

framfördeslagändringarförmål. direktaövergripande Mer argument
gälldeföregick års ändringar. Det1966det arbete attunderäven som

internationellbetecknadesvadregler försvåramed somsomnya
inte,uttryckmedavsågs dettaskatteflykt. Vad menangavssom
skattskyl-riskfannsskenbosättning.torde ha Det attnärmast avsetts

behöll så starksamtidigtSverige,formellt flyttade fråndig menmer
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anknytning, ekonomiskt och/eller socialt, till Sverige det fanns skälatt
bibehålla denne i Sverige obegränsat skattskyldig.att som
Gällande regler kritiserades också därför tillämpningen dematt av

många gånger inte förutsägbar. Det visserligen inte möjligt attvar var
ha regelsystem sådant, i vilketett omständigheternaannat än i detett
enskilda fallet i allmänhet blev avgörande. bättreMen ordning änen
den gällande i detta avseende önskvärd.var

viktig frågaEn naturligtvis hur reglerna skulle utformas.var
Treårsregeln spelade här viktig roll för uppbyggnaden. Meningenen

kvarhålla den obegränsade beskattningsrättenatt för Sverigevar
under viss period efter utflyttningen såvida inte den skattskyldigeen
kunde visa han inte längre hade väsentlig anknytningatt till Sverige.
Bevisbördan för den skattskyldige saknade väsentligatt anknytning
till Sverige skulle alltså läggas på honom. skulleDetta motverka
skenbosättning. Treårsregeln skulle dock endast tillämpas på svenska
medborgare.

En väsentlig fråga naturligtvis vilken anknytningannan var som
skulle föreligga till Sverige för den obegränsade skattskyldighetenatt
skulle kvarligga här. Denna fråga inte heller entydigt besvarad.var
Reglerna skulle givetvis utformas här så de i överensstämmelseatt var
med det eftersökta målet, nämligen kvarhålla skattskyldigaatt som
visserligen flyttade från Sverige, där misstanke kunde finnas attmen
det fråga skenbosättning. Uppräkningen relevantavar omstän-om av
digheter skulle tjäna syñet de faktorer kundeatt ange som vara av
särskild betydelse vid bedömningen.

faktorEn vikt här borde ha diskuterats denna.närmare ärav som
Innebar väsentlig anknytning till Sverige också anknytningen tillatt

land inte fick väsentligareannat Skatteutskottet har dock i sittvara
betänkande tagit frågan. Utskottet menade vid bedömningenattupp
måste särskild hänsyn till den skattskyldigestas anknytning till sitt

hemland. För den obegränsade skattskyldighetenatt skullenya
kvarligga i Sverige borde fordras hans anknytning till Sverigeatt
måste framstå den väsentliga. Om anknytningen till utlandetsom
framstod starkare kunde den skattskyldige inte bosattsom anses vara
i Sverige. Begreppet väsentlig anknytning fick inte tolkas extensivt.

Det svårt huruvidaär de föreslagnaatt säga ändringarna av
dubbelbeskattningssakkunniga innebar skärpning de tidigareen av
reglerna. Dessa sin kasuistiska utformning svåravar genom att
bedöma generellt. Uppfattningen uttalad i betänkandet dock attvar
reglerna skulle innebära viss skärpning. skallHär dock erinrasen att
de sakkunniga föreslog särreglering för vissa tjänsteinkomsteren
förvärvade arbete utomlands.genom
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dockkanskärpning,innebarförslagetuppfattning, attDenna en
minstintegjordesuttalandende avverifierasinte senare,somav

konkretiseramenade, närmareattUtskottet utanSkatteutskottet. men
väsentlig-hade i allapropositionenireglerna,påstående,sitt att som

bestämmelser, i settlikartade stortutredningsförslaget varmedheter
praxis.gällandekodifiering aven

varithakunnasyftenföljande sägasskulleSammanfattningsvis
skulleReglernaregler.års1966utformningenvidvägledande av

skenbosättning.motverkaskullepraxis. Deinternationelltillanknyta
samtidigtbestämmelsertidigaregenerella änskulle menDe mervara

iskattskyldigadesååtminstoneöverblickbara, atttillräckligt
resultatetskatterättsligadetförutsekunnaskulle enavallmänhet

utflyttning.
syftendedelar ifrågasättai vissaanledningfinns somattDet om

tillanslutakomreglernatänkbart attuppnådda. Det attblev ärfanns
bosättningsreglemaskatterättsligahur depraxisinternationell omen

utredningenmaterial isamtidigtsaknadesdetutformades, sommen
väsentligt. IntesyftedettaSamtidigtuppfattning. ärverifierade denna

detskatterätteninternationella ärdenreglerpå rörminst som
olikaiutsträckningmöjligairegelsystemetbetydelsefullt störstaatt

utformning.likartadharländer
detskenbosättningfrån ärbortsemöjligheternagällerdet attNär

redanberäknades få. Somdevärdehaft detreglernatveksamt om
skenbosätt-uttryckvilketunderskatteflykt,internationellärnämnts

årstill 1966förarbetenaibeskrivetintefalla,börning närmare
lagstiftning.

bådafall,olikatvåsärskiljaanledningdock härfinns attDet som
sigskriverskattskyldigdåDetbegreppet. ärinomkan enarymmas

och härSverigeivistashuvudsakligenfortsätterutomlands attmen
socialt. Detochekonomiskt ärverksamhet,huvudsakligasinhar

skattskyldig-obegränsadeskattskyldig densådanförsjälvklart att en
frågaemellertid knappastgälla.skall Dettafortfarande ärheten en

begränsad tidvissunderregellösagår att ensomgenom ensom
omfördelningskattskyldige. Omdenpåbevisbördanlägger aven

hellerintefinns detfalldessamotmedel irationelltbevisbördan är ett
skattskyldigedenvilkenunderperioddentidsbegränsaanledning att

likaförekommaskenbosättning kansådanbevisbördan. Enskall ha
fem år.ellerefterutflyttningenefter treväl tio år som

hantera.svåraredäremotskenbosättning attandra ärDen typen av
denfall, dådedubbelbeskattningssakkunniga menatkanskeHär

företaofta förperiod,begränsadunder attflyttarskattskyldige ut en
finansiellt instru-transaktion,avsedd ettbörjan avyttrafrån t.ex.en

deninkomst,formerhållaellerfastigheteller somment avenen
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skattskyldige själv kan bestämma och alltså ocksåöver vidavgöra
vilken tidpunkt den skall tillgänglig. Sedan syftet uppnåttsvara avser
den skattskyldige återvända hem. kanatt Här tidsfaktom vara av

betydelse. Om avsiktenstörre förhindraär den obegränsadeatt att
skattskyldigheten i dessa fall skulle försvinna, tiden för utlandsvis-är
telsen visst intresse. För dettaett uppnå syfte kunde detattav vara
rationellt föreskriva den skattskyldigeatt underatt viss tid efter
utflyttningen fortfarande skall bosatt i Sverige.anses

De tidigare gällande reglerna svåra hantera. I dettaattvar
avseende innebar 1966 års regler förbättring.avsevärd Inte minsten
gällde detta behandlingen löneinkomster, i och med den s.k.attav
ettårsregeln infördes. Härigenom det möjligt i det övervägandeattvar
antalet fall få klart besked de skatterättsligaett konsekvensernaom

skattskyldig for utomlandsnär under begränsad period för atten
arbeta utomlands. Frågan bosättning i Sverige hade tidigare i deom
många domstolsavgörandena ofta gällt just dessa fall.

Men i många andra fall det tveksamt de skattskyldigavar om
kunde tillfredsställande få begrepp hur beskattningenett skulle bliom
efter utflyttningen. Parentetiskt kan här också invändas det medatt
tiden blev allt svårare få förhandsbeskedatt iett sådant ärende,ett
eftersom det ansågs inte renodlad rättsfråga i ställetutanvara en en
bedömning inte lämpade sig för förhandsbesked. Alltförettsom
mycket berodde på de faktiska omständigheterna vid utflyttningen.

3.2.4.2 års1985 lagstiftning

De ändringar gjordes år 1985 i fortsättning denstortsom var en av
metod där grunden lagts redan vid 1966 års lagändring. De ändringar

skedde kan sägas slag. För det förstasom tre utvidgadesnu vara av
treårsregeln gälla under fem år efteratt utflyttningen och den skulle
inte endast gälla för de skattskyldiga svenska medborgare.som var

För det andra gjordes vissa bland de omständigheter
särskilt uppräknade hade betydelse vid bedömningensom denom

skattskyldige hade väsentlig anknytning till Sverige. Avsikten attvar
de personliga och ekonomiska omständigheter relevantamestsom var

det gällde bestämmanär anknytningenatt hos individ till etten
bestämt land skulle särskilt angivna. Särskild hänsyn hade därvidvara
tagits till de bestämmelser i OECD:s modellavtal gällde detsom när

fråga bestämma hemvistetatt vid tillämpningvar skatteavtal.om av
För det tredje blev det de reglerna möjligt för varjegenom attnya

enskilt år fastställa, huruvida den skattskyldige skulle haanses
väsentlig anknytning eller ställning tillta den skattskyldige hadeom
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till Sverige.anknytningväsentliginte hadehanstyrkakunnat att
det detefterårenuppfattning såallmän attenligtdet attTidigare var

anknytning tillväsentlighadeskattskyldige intedenvisatsgång atten
skattskyldigeinte Denbedömningkunde göras.Sverige varnyen

naturligtvisskattskyldig,begränsatbetraktadärefteralltså att som
ellerSverigehemvist iochegentliga bofått sittinte ånyosåvida han

vistas här.stadigvarandekommit att
detmedmotiveradestill fem årutökats från attprövotidenAtt tre

skattskyldigaför1966år attår 1985varit lättareskulle ha än
därför främstFörlängningenbosättning.dubbelupprätthålla varen

kontrollarbete.myndigheternasunderlättasåpåmotiverad sättattav
helttordeifrågasätta. Detanledningdetskäl finnsDetta att vara

skattskyl-fastställagällerfall då deti demyndigheterna attriktigt att
tidenförlängningunderläge. Menarbetar ibosättningdigas att aven

myndig-underlättargällabevisbörda skulleomvändvilkenunder en
visa sigSkulle detsvårtutredningenkontrollarbete harheternas att se.

uppgifier i sinmedtillräckligtlämnatskattskyldige intedenatt
börfastställaskunnaskullebosättningför hanssjälvdeklaration att

prövad.eftertaxering få fråganmöjligtdet att genomvara

ochobegränsadmellanSkillnaden3.3

Sverigeiskattskyldighetbegränsad

Inledning3.3.1

reglernabetydelsenpraktiskadenbedömningViktigt vid omavaven
utsträckningvilkennaturligtvis ibosättningskatterättslig är personer

ellerpåinkomsterskattskyldiga förSverigeutanför ettbosatta är som
Sverige.frånhärrörsättannat

mellanskillnadenfinnasyfte sökaundersökning medEn att
betydelsepraktiskaoch denskattskyldighetbegränsadochobegränsad

nedan.skallskillnaddenna görasav
denanalyseras,bördenna skillnadinte endast närdetMen är som

fastställas.skall Deutflyttningfrämstpraktiska betydelsen enav
begränsningarinnehållerandraträffat medskatteavtal Sverige stater

skatterätten.enligt den internabeskattningsmakt Sverigei den äger
Även deutsträckningi vilkenmed syfteundersökning att seen

skatteavtal börreducerasbeskattningsanspråkensvenska genom
Även nedan.studie följersådanföretas. en
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3.3.2 Den svenska interna rätten

individDen i skatterättslig mening bosatt i Sverige enligtär KL,som
SIL och SFL skattskyldig för all inkomstär som enligt allmänna
regler skattepliktig inkomstär all förmögenhet som densamt även
enligt allmänna regler skattepliktig förmögenhet.är Uppgiften att
klarlägga skillnaden mellan obegränsad och begränsad skattskyldighet
består därför främst i i vilken utsträckning begränsadatt se som en
skattskyldig skattskyldig enligt aktuellaär skatteförfattningar. kanDet
härvidlag lämpligt det gäller inkomstskattennär fastställavara att
omfattningen undersöka inkomstslag för inkomstslagatt ochgenom
sedan, det gäller förmögenhetsskatten,när kort beröra förslagde till
regler förmögenhetsbeskattning avlämnats till riksdagenom en som

1996/97:1 17.genom prop.
Här skall då först omedelbart understrykas Sverige aldrigatt gör

anspråk på skatt på inkomster och förmögenhet inte har anknyt-som
ning till Sverige, den förvärvarnär inkomsten eller inneharsom
förmögenheten bosatt utanför Sverige.är

3.3.2.1 Inkomstskatt

Intäkter

Individ inte bosatt i Sverige skattskyldig för inkomsterär härrörsom
från sådan näringsverksamhet, hänför sig till fastighet eller fastsom
driftställe här i landet. Detsamma gäller sådan inkomst närings-av
verksamhet, hänför sig till bostadsrätt och uppkommer vidsom som
avyttring eller vid övergång till privatbostad då avskattning skall
ske.

Härigenom begränsat skattskyldigär dvs. fysisk ärperson som
bosatt i Sverige men bedriver näringsverksamhet här i landet isom
det absoluta flertalet fall skattskyldig i Sverige för inkomsten. Detav
kan skäl särskilt påpekaatt royalty uppbärs frånatt Sverigevara som

utanför landet bosatt och skall hänförasmottagare,av en tillsom
intäkt näringsverksamhet i allmänhet betraktas hänförlig tillav vara

i Sverigeett tillhörigtmottagaren fast driftställe. Undantagnaav från
skattskyldighet i inkomstslaget näringsverksamhet egentligenär
endast de fall, då inkomsten visserligen skall hänföras till intäkt av
näringsverksamhet, bedrivits här i landet, varken hänför sigsom men
till fastighet eller fast driftställe.

detNär gäller inkomst tjänst täcker skattskyldigheten förav
begränsat skattskyldiga likaså inkomsterna förvärvademerparten av
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tjänstinkomstslagetförbetydelseflesta reglernaSverige.i De av
utomlandsförinkomstskattsärskild1991:586finns i lagen om

Skattskyldigheten förreglerarlagbosatta SINK. Denna personer
enligt SINKskattepliktiga inkomster ärSverige.bosatta iinte

uppräknade i 5
utgåttförmån,jämförligeller därmedavlöningallHit räknas som

svensk kommun.ellersvenskauppdrag hoselleranställning statenav
intehär dessutomskattskyldigaför begränsatSkattskyldigheten är

utomlands.Sverige ellerutförts iarbetetberoende omav
avlöning ellerocksåräknasenligt SINKskattepliktig inkomstSom

uppdragsgivareellerarbetsgivarefrån privatjämförlig fönnåndärmed
riket.här iverksamhetförvärvatsinkomsteni den mån genom

ersättningarliknadeellerarvodenSkattepliktiga är även som
uppdrag iför sittmottagitstyrelsesuppleantellerstyrelseledamot

förersättningarsak gälleraktiebolag. Samma mottagnasvenskt
juridiskasvenskaformerslag i andramotsvarandeuppdrag avav

begränsad till denhellerinteSkattskyldighetenHär ärpersoner.
omfattari Sverigearbete utförtmottagits för utanersättning som

verksamhetenersättning utövats.oavsett var
Även skatte-pensionsbelopputfallandeSverigeflesta från ärde

lagen 1962:381enligtPensionerenligt SINK.pliktiga inkomster om
enligt SINK.inkomsterskattepliktigaförsäkring AFLallmän är

anställning hosgrund isinhargäller pensionerDetsamma som
grundutgår påPensionoch svensk kommun.svenska staten avsom

liksominkomstskattepliktigtjänstepensionsförsäkring likasåär annan
grundSverige påfrånden den utgårförmån, i månpension eller av

huvudsakligenverksamhetentidigaretjänst och denförutvarande
Även utgår påskattepliktigabeloppsådanai Sverige. ärutövats som

tjänstepensionsförsäkring,pensionsförsäkringgrund änannanav
Sverigei här imeddelatsförsäkringenförutsättningunder att

de beloppsak gällerförsäkringsrörelse. Sammabedriven som
pensionssparin-svensktförtpensionssparkontoutbetalats från ettav

1993:931enligt lagensvenska filialutländskt institutsstitut eller ett
pensionssparande.individuelltom

omfattningenbestämmelselikaså i deninnehållerSINK som anger
förmånersocialaolikauppräkningskattepliktiga inkomster avenav
enligtinkomster KLsig skattepliktigaförfattningar, vilka iolikai är

skattskyldiga.skattskyldiga obegränsatför de äräven som
andraegenavgifter och i någraföråterföring avdragVid av

skattskyldi-ske denbeskattning i Sverigelikartade fall skall även om
utomlands.bosattärge

stycketi § förstaallmänna bestämmelsen 5denTill detta kommer
tjänstinkomstskattepliktig inkomst allSINK,1 l äratt somavannan
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uppburits från Sverige och förvärvats verksamhetsom genom
bedriven här.

Skattebasen för SINK har således omfattning innebärande atten
i alla inkomster hänföra till inkomststort sett tjänstär ochattsom av

mottagits individ inte bosatt i Sverigeärsom av en som men som
utfört arbete i Sverige räkna dit. Detta inkluderar alltsåär att deäven
pensioner grundas på verksamhet i Sverige ellersom som genom
avdragsrätten för premier har påverkat storleken på den beskattnings-
bara inkomsten under tid den skattskyldige varit bosatt i Sverige.

Skattesatsen enligt SINK 25 sjöinkomstär på 15procent pro-
Skattencent. form källskatt och beräknasär på bruttobeloppet,en av

vissa speciella ersättningar föräven obegränsat skattskyldigaom som
skattepliktig inkomst för aktuellär kategori skattskyldiga ärnu av

skattefri inkomst. Utgångspunkten valdes hanär procentsatsen synes
varit den vid skattereformen år 1990 genomsnittliga kommunalskatte-

30 varifrån sedan frånräknadessatsen schablonavdragprocent, ettom
beräknat till fem procentenheter. Det således här för delär en
begränsat skattskyldiga tänkbart beskattning inkomstenatt trots av
skattesatsen blir lägre den hade blivit den skattskyldigeän i ställetom

Överhade varit obegränsat skattskyldig. brytpunkten inträder
skattskyldighet enligt vidSIL sidan skattskyldighet enligt KL. Förom
den del inkomsten ligger brytpunkten skattesatsenöver ärav som
räknat med kommunalskattesats 30 procent 50en procent.om
Härtill kommer ytterligare fem procentenheter under några år enligt
lagen 1994:1852 beräkning statlig inkomstskatt förvärvs-påom av
inkomster vid 1996-1999 års taxeringar.

skallDet tilläggas motsvarighet till SINK finnsatt för artisteren
och idrottsmän beskattasDessa enligt metod tillm.m. storaen som
delar med denöverensstämmer gäller i SINK. Skattesatsen isom
lagen 1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
artister m.fl. LSI dock lägre, 15är procent.

När det sedan gäller kapital finns det anledning i detaljatt mer
undersöka skillnaden i skattskyldighet mellan de individer ärsom
obegränsat och de begränsat skattskyldiga.ärsom

Löpande intäkter förvärvade vid uthyrning egnahemsfastigheterav
och bostadsrättslägenheter beskattas hos den begränsatäven ärsom
skattskyldig i Sverige.

De reavinster uppkommer vid avyttring fastigheter ochsom av
bostadsrätter i Sverige skall beskattas i Sverige. Denna skattskyldig-
het omfattar dem inte bosattaäven i Sverige. Skattesatsenär ärsom
alltså här densamma den skattskyldigeoavsett bosatt i Sverigeärom
eller inte, och räkna fram densättet beskattningsbaraatt hyresinkom-

eller den beskattningsbarasten reavinsten detsamma.är
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frånoch kapitalvinsterbåde löpandedet gäller intäkterNär
skillnader. Viktigfinns dockegendom bostadsrätterlös attänannan

andra finansiellaaktier ochbehandlingenuppmärksamma är av
instrument.

svenskaaktiebolag ochutdelningar från svenskaBeskattningen av
regleras i kupong-i utlandetvärdepappersfonder till bosattapersoner

Även källskatt.frågahär detskattelagen 1970:624 KupL. är om en
utformadliksom ioch den SINKSkattesatsen 30 ärär procent som en

eventuellaavdrag föringen tillvilket alltså innebärbruttoskatt, rättatt
skattendärför anmärkaskankostnader föreligger. Inom attparentes

utomlandshögre för aktieägarenettoinkomsten kanräknad på änvara
för deskattesatseni Sverige, eftersomde aktieägare borför som

för kost-efter avdragnettoinkomsten, dvs.30är procentsenare
nader.

endasthos denaktier kan också beskattasReavinster på ärsom
dock här avgränsad.Sverige. Skattebasenbegränsat skattskyldig i är

till utländskasvenska iför det första endastomfattarDen motsats
det beskattadedessutom omfattar inteinstrument.finansiella Men

Skyldigheten inskränktsvenska finansiella instrument.området alla är
aktiebolag, andelar i handelsbo-vid avyttringar aktier itill vinster av

andelar i bostads-föreningar bortsett frånlag och ekonomiska
beskattas enligtvilka framgårrättsföreningar, annatsom ovan

vinster vid avyttringarlagmm. Skattskyldigheten omfattar vidare av
vinstandelsbeviskonvertibla skuldebrev och konvertibla samt

aktiebolag.utgivna utfästa svenska Föroptionsrätter avresp.
nyteckningde skall tilloptionsrättema gäller dessutom rättatt avse

och blivit utfåsta i förening med skuldebrev.eller till köp aktieav
Skattskyldigheten vid avyttringSlutligen omfattar vinsteräven av

nämnda finansiellaoptioner och terminer något desom avser av nu
instrumenten.

skattskyldigheten inte de enda.dessa inskränkningarMen ärav
tiden under vilkenfinns begränsning det gällerDessutom när

gäller dennegäller. Skattskyldighet för säljarenskattskyldigheten om
då försäljningenunder de tio kalenderåren föregått åretnärmastsom

egentliga bo och hemvist i Sverige eller stadigvarandeskedde haft sitt
därefter skallvistats här. det finansiella instrumentetOm avyttras en

eventuell reavinst inte beskattas i Sverige. heller reaförlustInte är en
avdragsgill.

viktigaste avgränsningen naturligtvis endast svenskaDen är att
finansiella instrument omfattas. Utländska motsvarigheter räknas inte
hit. Anledningen till denna skillnad mellan svenska och utländska
finansiella instrument har motiverats tillkomsten lagrummetvid av
främst behov kunna beskatta den värdestegring skett iett attav som
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svenska fåmansföretag under den tid den skattskyldige bosatt ivarit
Sverige och drivit företaget. Eftersom orealiserad kapitalvinsten
vid utflyttningen inte kan beskattas enligt gällande bestämmelsernu
har det svenska beskattningsanspråket utvidgats på skett. Vidsätt som
realisation kapitalvinsten efter utflyttning det alltså inte endastärav
den orealiserade vinsten vid utflyttningen den värdeökningävenutan

Ävenkan ha uppkommit efter utflyttningen beskattas.som som om
det finansiella instrumentet förvärvats efter utflyttningen omfattas det

stadgandet.av
omfattarDessutom inte regeln endast den orealiserade värdesteg-

ring skett på finansiella instrument utgivna fåmansfö-svenskasom av
regeln omfattar börsnoterade aktiebolag. fårDettaretag utan även

till konsekvens vinst vid avyttring Volvoaktier kan blit.ex. att av
föremål för svensk beskattning, avyttringen sker inom denom
angivna tidsperioden, medan vinst vid avyttring aktier i t.ex.av
Renault inte faller därunder. Motivet till börsnoterade bolagävenatt
skulle jämställas med fåmansföretag, förefaller främst ha varit att

börsnoterade bolag kunde ha begränsad ägarkrets medäven ävenen
mycket hos fåtal i bolaget aktiva Dessutomstora poster ett ägare.
fanns det enligt uttalande i förarbetena visst fog för påståatt att en
reavinst på svenska finansiella instrument generellt kunde haanses
sitt i Sverige.ursprung

skall här påpekasDet vid avyttring aktier och vissa andraatt av
finansiella instrument i fåmansföretag kan viss del intäkten attav vara
hänföra till inkomst tjänst. Denna möjlighet hänföra viss delattav av
intäkten till inkomst tjänst och beskatta denna del på dettaatt sättav
står för den händelse den skattskyldigeäven öppen inte längreatt är
bosatt i Sverige i stället begränsat skattskyldig.utan är att anse som
SINK då inte tillämplig beskattningen sker enligtär ochKL SIL.utan

Samtidigt det viktigt påpeka, tioårsregeln inte omfattarär att att
alla de finansiella instrument omnämnda i 27 § 1 SIL.ärsom mom.

iEn Sverige inte bosatt beskattas inte för reavinster vidperson
avyttring andelar i värdepappersfonder och inte heller för vinsterav
vid avyttring teckningsrättsbevis och delbevis. tordeDetsammaav
gälla för reavinster hänför sig till optioner, terminer ochsom
obligationer avseende aktieindex.

Reavinst vid avyttring sådana fordringar i 29 § SILnämnsav som
skall med visst undantag betraktas ränteintäkt. Tioårsregelnsom en
blir då inte tillämplig se nedan ränteintäkter.strax om

S.k. personaloptioner har blivit allt vanligare se härom bl.a.
Rutberg, SvSkT 1995 ff..568 Rättsläget beträffande sådanas.
optioner oklart. Det troligtär optioner detta slag iattsynes av
allmänhet inte skatterättsligt betraktas värdepapper ellersom
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och deskapasdockoptioner kanOlikafinansiellt instrument. typer av
olika options-valolika.bli Genomeffekterna kanskatterättsliga av

beskattningstidpunkt ochbestämmamöjligheterdetvillkor finns att
inteTioårsregelneller kapital.tjänst ärinkomstslagrelevant

personaloptioner.vanligadeåtminstone inte påtillämplig, typerna av
skattskyldi-den begränsatheller förföreligger inteskattskyldighet
SIL.och 2enligt § 1reavinst 30frågadå det är mom.omge

egendomlösavyttringreavinst vid änEnligt § SIL31 är annanav
skatteplik-förutsättningarunder vissaSILi 25-30den nämnssom

emellertid ingenskattskyldiga föreliggerbegränsatinkomst. Förtig
vilkenuppskattasvårtdenna inkomst. Detskattskyldighet för är att

faller underHuvudsakligenha.kanskattefrihetbetydelse denna antas
finnsdetEftersompersonligt lösöre.formegendom ilagrumdetta av

finns detkrsammanlagt 50 000grundavdragallmänt årligtett om
beskattafrågafrämst kan blidet ärde vinsterskäl attanta att omsom

antikviteter.ochavyttring konstviduppkommerde avsom
kapitalinkomstformbetydelsefullfinns dockDet somaven mer

Räntebe-utomlands.bosatti Sverige,beskattasinte ärmottagarenom
utomlands bosattgäldenär tillSverige bosattfrån italningar enen

såvidainkomstskattefrii Sverigeför sistnämnde härdenborgenär är
näringsverksamhet.inkomstslagethänföra tillinte inkomsten är att

har tidigareskattskyldighetfrihet frånAnledningen till denna sagts
Sverige bosattaslå de idenna skulle påkällskatt påattvara, en

skulle alltsåpåSkatteni form högregäldenärema räntanräntor.av
gäldenären.övervältras på

internationelltikällstaten förSkattefrihet i räntor är ettmottagna
påkällskatt påharrelativt ovanlig. Mångaperspektiv räntorstater en

Motiveringenkällskatt utdelningar.de har ärsätt ensamma som
för gäldenären ochavdragsgilldenfrämst mottagarenatträntan äratt

utomlands.bosattskattskyldig, handärför bör äräven omvara
och behöverutdelningaravseende källskatt på räntorProcentsatsema

till frihetsvensk lagstiftningskälen idesamma. Oavsettdock inte vara
frågadet här kanskattskyldighet det ändå såfrån storaär att vara om

obegränsadebegränsade ochmellan denoch skillnadenbelopp
betydande.skattskyldigheten kan här vara

skillnaden mellanSammanfattningsvis kan följande sägas om
för inkomster. Detoch begränsad skattskyldighetobegränsad är

till inkomsterfrågan begränsasegentligen i avseenden,tre om
finns skäl uppmärk-med Sverige källstat, där detförvärvade attsom

hänförligagäller inkomster i formskillnad. Det räntoravsamma en
avyttring löskapital. Vissa reavinster vidtill inkomstslaget av

bosattskattefria för den inteegendom kan även varavara som anses
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i Sverige. finns slutligenDet anledning den lägre skattesat-att notera
i SINK för inkomster hänföra till inkomstslaget tjänst.är attsen som

Kostnader m.m.

den begränsadeMen skattskyldigheten innebär inte endast att
Ävenskattskyldigheten för inkomster reducerad.är rätten göraatt

avdrag för utgifter begränsad. Först och främst gäller naturligtvisär
den allmänna principen de utgifter hänförliga till inteatt ärsom
skattepliktiga inkomster inte heller avdragsgilla.är

Sedan finns det anledning återigen peka både SINK,att att
LSI och KupL såsom skattebas har bruttointäktema. Avdrag för
kostnader får alltså inte ske.

Viktig i detta sammanhang också bestämmelsen i 3 §är 2 mom.
första stycket SIL. Avdragsrätten för ränteutgiñer och reaförluster har
här begränsats för fysiskade inte bosatta i Sverige.ärpersoner som
Motivet till detta följande. Ränteutgifter för obegränsatär skatt-är
skyldiga avdragsgilla i inkomstslaget kapital, utgiften inteäven om

Ävenhar något samband med förvärv intäkter. konsumtions-t.ex.av
alltså avdragsgilla.räntor Det finns ingenär anledning sådanatt en

utgift skall kunna utnyttjasäven avdrag intesom av en person som
bor i Sverige och kanske redan utnyttjat ränteutgiñen avdragsom som
i land. Skulle däremot ränteutgiften ha sambandannat med intäkter
för vilka i fråga skattskyldig här kan utgiñenär avdraspersonen som
kostnad.

ÄvendetNär gäller reaförluster motivet likartat. här kanär det
fråga inkomster knappast kan uppfylla detvara om som anses

allmänna kravet på samband med förvärv intäkter. fårAvdragav
därför begränsat skattskyldigär endast förgöraen person som
reaförluster, såvida skattskyldighet hade förelegat ifall tillgången sålts
med vinst i stället för med förlust.

Men det gäller vissa allmännaäven avdragnär och grundavdrag
avdragsrätten begränsad.är Huvudprincipen i 46 § 2 KL,är mom.

bl.a. innehåller reglerna avdrag för inbetalda pensionspremiersom om
och inbetalningar på pensionsparkonton, avdragsrätt endastatt
föreligger för dem varit bosatta i Sverige under hela beskatt-som
ningsåret. Enligt fjärde stycket i angivet lagrum kan varitperson som
obegränsat skattskyldig under endast del året avdrag förgöraav
belopp belöper på den tid han varit obegränsat skattskyldig isom
Sverige. begränsatEn skattskyldig kan alltså inte avdrag förgöra
sådant allmänt avdrag. I 4 § SIL finns hänvisning till 46 § KL.en
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grundavdrag fordrastill helt kommunaltskattskyldigSkall äga rätt
bosatt ihela beskattningsåret varithanenligt 48 § 2 KL attmom.

delunder endastvarit bosatt i SverigeSverige. denFör enperson som
tillgäller speciella regler i 48 § 3 Rättenbeskattningsåret mom.av

för varjetolñedel basbeloppbegränsat till 0,24grundavdrag är en av
varit bosatt i Sverige.del därav, under vilken hankalendermånad eller

inflyttnings-skattskyldig, underbegränsatinnebärDetta att resp.
i vissa inkomst-berättigad till den höjningutflyttningsåret inte är som

till basbeloppetför inkomster 3,04sker grundavdragetlägen uppav
beskattningsåretfår för den delgrundavdrag inte medgesattsamt av

beskattningsårvarit bosatt i Sverige.vilken han inte Förunder senare
till grundavdrag.finns ingen rätt

3.3.2.2 Förmögenhetsskatt

upphävd,statlig förmögenhetsskatt1947:577Lagen är menom
proposition,taxering.sista gången vid 1997 års Enskall tillämpas

Riksdagen har inteavlämnats till riksdagen.1996/97:117, har
arbete.utredningen avslutade sitt Förbehandlat propositionen, när

dettafinnas skälfullständighetens skull utredningen det att trotsanser
i detintresse i detta sammanhangredovisa de punkter ärsom av

förslag regeringen överlämnat.
stycket,förslaget finns inledande regel, § tredje1I som anger,en

i har betydelse i ochbegrepp används lagen KLatt samma somsom
såledesi punkt anvisningarna till 53 §SIL. Reglerna 1 KL avgörav

skall i Sverige. Enligt 6 § andrahär bosattäven vem som anses som
framlagda lagförslagetstycket första meningen i det för riksdagen

i Sverigeskall fysisk stadigvarande vistasäven anses somperson som
Även förslaget medbosatt till denna del alltsåhär. överensstämmer

ochmotsvarande bestämmelser i KL SIL.
fysisk bosatt i§ första stycket vidareI 6 1 sägs äratt person som
skattskyldig för den förmö-Sverige vid beskattningsärets utgång är

enligt lagen skattepliktig. All förmögenhet dock integenhet ärärsom
näringsverksamhet förblir enligtskattepliktig. Arbetande kapital i

Ävenpropositionen skattefritt. fastighetsförvaltning OTC- ochsamt
o.dyl. hänförs till sådant kapital och ingår därmed i denO-aktier

skattefria sektorn.
finns i förslaget bestämmelse varken finns iDäremot SFLen som

i ocheller KL SIL. Enligt 6 § andra stycket andra meningen stadgas
fysisk inte svensk medborgare, inte bosattatt ären person, som anses

i Sverige, såvida han endast vistas här under begränsad tiden av
högst år.tre
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skall underlättaundantaget har regeringen anfört, detOm att
arbetsutbyte med utlandet och utländska investeringar i Sverige.

sikte de bosätter sig här förUndantaget påtar enpersoner, som
till utlandet.kortare anställning, har för avsikt återvändaattmen

understryker inte vistelse under tillfälligRegeringen varje år äratt tre
förslagets mening. krävs således från början avsikten återi Det attatt

flytta utomlands tydlig. kan ske vederbörandeDettaär t.ex. attgenom
behåller sin permantbostad i land Sverige.änannat

här anmärkas skatteavtalet mellankan i det gällandeDet att
Sverige och finns, redan i kap. idagFörenta nämntsstaterna som

bestämmelse likartad den i förslagetkaraktärären som av som nu
införda. Tiden dock i avtalet begränsad till två år.är

fysisk begränsat skattskyldig, dvs. de inteEn ärperson som som
bosatta i Sverige vid beskattningsårets utgång inkl. deanses vara

faller under skall enligtdet nyssnämnda särskilda undantaget 7som
i förslaget betala förmögenhetsskatt för följande tillgångar:§

fallen definitionprivatbostadsfastighet och privatbostad i båda finns
småhus med tillhörande tomtmark lantbruksenheti § KL på5 samt

på begäran räknas näringsfastighet se härom §5ägarenssom som
sjunde stycket KL.

till avdrag för skulder har samtidigt begränsats i förslaget.Rätten
Enligt § andra stycket avdragsgill4 7 endast sådan skuldär ärsom
hänförlig till skattepliktig tillgång enligt kan påpekas7 Här att en
likartad begränsning finns i SFL, där det dock skulden skallattanges
häña vid tillgången för avdragsgill. Därigenom har kravatt storavara

RÅsambandetpå mellan tillgång och skuld ställts, 1956 ref. 40.se
Sannolikt kommer detta rättsfall inte ha betydelse detsamma om nu
liggande förslaget blir lag.

Skatteavtalen3.3.3

svenska beskattningsmaktenDen begränsas endastinte regler i denav
interna bestämmelser i de olika skatteavtalrätten ävenutan av
avseende undvikande dubbelbeskattning träffatSverige medav som
andra Regler i skatteavtal skall tillämpas endast i den månstater.

medfördessa inskränkning den skattskyldighet i Sverige utanav som
avtal skulle föreligga. innebär såledesDetta den interna rättenatt
bildar tak vilket skattskyldigheten inte kan gåöverett ettp.g.a.
skatteavtal. Däremot kan skatteavtalen inskränka skattskyldigheten.
Framställningen nedan bygger i jämförelsepå med OECD:sstort en
modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet, men
omfattar på vissa punkter individuella avtal.
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utsträckningvilkeniundersökahuvudavsiktenavsnitt attdettaI är
avtal, däriutnyttjaskan ettenligt internskattskyldigheten rättsom

Sverige.och inteavtalsstatenandradenavtaletenligt ärhemviststaten
vilkarättsfall,avgjordanyligennågraillustreraskanFrågan genom

avsnitt 2.3.betänkandet seiredovisas
enligtSverigeintäkterundersöka desärskiltIntressant somär att

endastvederbörande ärbeskattakanintebeskatta,avtalet får ommen
landet.iskattskyldig härbegränsat

Räntor3.3.3.1

frånbetaltsintäkterdessa räntorärviktigasteojämförligt somDen av
begränsatintäkterdessa ärutlandet.i FörborgenärtillSverige enen

Sverige.skattskyldig iinteskattskyldig
fördel-gällerdetinnehållolikahar närskatteavtalensvenskaDe

i OECD:s11ränteintäkten Itill art.beskattningsrättenningen av
skalltillbeskattningsrätten räntorhurreglernamodellavtal finns om

därdenibeskattasskall stathuvudregeln p. 1 räntaEnligtfördelas.
dockfinnshuvudregel ettdennahemvist. Frånsittharmottagaren

vilkenfrånden räntanibeskattasfår statp.2. Räntatillägg även
överstiga tiointe procentdennafår iskatten stat avhärrör, men

bruttobelopp.räntans
emellertidinnehållerträffatSverigeskatteavtalflestaallraDe som

modellavtalet. Mottagarensavvikelse frånhänseendenämndai ennu
gälde-ochränteintäktenbeskattaexklusivt rätthemviststat attäger

väldel harSverigesFörbeskattningsrätten.helt frånavstårnärsstaten
inteSverigeförhållandet, ägergrund i dethafi sin attsällanintedetta
det intedärförochskattskyldiga attansettbegränsatbeskatta
beskatt-exklusivmedgebetydelsefulltalltförinneburit avsteg attett

förlorathakanSverigeVadhemviststaten.förningsrätt genom
skattskyldigedenfall dådebeskattningsrätt ideladavsaknaden enav

tillanknytningväsentlighaskallreglersvenska ansettsinternaenligt
skatteavtalenligtskattskyldigobegränsatalltsåSverige, och menvara

välsannolikt uppvägts attharavtalsstaten,andrahemvist i denhaft av
skallavtaletenligtfall dåi debeskattningsrättexklusiv mottagarenfå

fråga.skatteavtalet ienligtSverigeihemvistha sittanses
fråndenSverigevilkaskatteavtal i statemellertidfinnsDet som

beskattningsrätt. Procentsatsentillagtsdeltillhärrörvilken räntan en
iangivendendensammafall denhärvidlag. någraIvarierar är som

olikahand ii förstaandraalltså tio Imodellavtal, procent.OECD:s
följandedethögre. Iutvecklingsländer denavtal med är ännu
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kommer kort redogörelse lämnas för huvuddragenatt i de varianteren
förekommer i skatteavtalen.som

Den vanligaste modellen beskattaär rättenatt endastatt ränta
tillkommer inkomsttagarens hemviststat. Denna regel återfinns i
avtalen med Bulgarien, Frankrike, Förenta Irland, Jugoslavi-staterna,

Luxemburg, Malta, Marocko, Nederländerna, deen, nordiska
länderna Danmark med Färöarna, Finland, Island och Norge, Polen,
Ryssland, Storbritannien och Nordirland, Tjeckoslovakien Slovakis-
ka Republiken och Tjeckiska Republiken, Tyskland, Ungern och
Österrike övriga f.d. delrepubliker Ävensamt i forna Sovjetunionen.
källstaten får dock i de flesta fallen beskatta har sambandränta som
med inkomsttagarens fasta driftställe för rörelse eller hans stadigva-
rande anordning för självständig yrkesverksamhet där.

Enligt avtalet med harPeru utbetalarstaten den exklusiva beskatt-
ningsrätten, dvs. beskattning sker endast i källstaten. Sverige saknar
möjlighet enligt intern beskattarätt utbetalasatt ränta till någonsom

inte bosatt i Sverige.är I Sverige sker därför ingen beskattningsom
begränsat skattskyldiga harän sambandav annat räntan medom

rörelse räntemottagaren bedriver fast driftställe isom Sverige.genom
Den tredje modellen den i OECD:sär modellavtal föreskrivna.

Enligt avtalet får beskattas förutomränta i hemviststaten i källstaten
enligt lagstiftningen i den sistnämnda Vissa begränsningarstaten.
gäller i fråga den skattesats får tillämpas i källstaten.om som

skatteavtalenI med Barbados och Schweiz får skatten inte
överstiga fem bruttobelopp.procent räntansav

Avtalen med Australien, Belgien, Canada, Cypern, Estland,
Grekland, Indonesien, Japan, Kina, Lettland, Litauen, Malta, Nya
Zeeland, Rumänien, Sri Lanka, Zambia och Zimbabwe föreskriver en
högsta skattesats på tio procent.

detI tunisiska avtalet föreskrivs högsta räntesats tolven om
och i avtalen medprocent Argentina och Jamaica gäller tolv och en

halv procent.
Motsvarande bestämmelser i avtalen med Bangladesh, Bolivia,

Botswana, Brasilien, Egypten, Filippinerna, Gambia, Indien, Italien,
Kenya, Korea, Mauritius, Mexiko, Pakistan, Singapore, Spanien,
Tanzania, Trinidad och Tobago Turkiet stadgar l5samt procent av

högstaräntan skattesats vid källstatens beskattning.som
Slutligen skall avtaletnämnas med Israel där högsta tillåtenen

skattesats 25 föreskriven.ärprocentom
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inkomster än räntaAndra3.3.3.2

devariationer ifråganintäkterandragäller ärdet räntorNär än om
skattskyldighet,brännande. Denlikautformning inteavtalensolika

tillräcklig föroftaskattskyldig, attbegränsatomfattar ärensom
Sverigebeskattningsrättutnyttja denmöjlighetskall haSverige att

avtalet.enligttillagts
Sverigeavtalsstatimed hemvist änInkomst annanpersonsom

ip.1enligt 6Sverige fåribelägenegendom art.fastförvärvar av
iBestämmelserna p.1Sverige.imodellavtal beskattasOECD:s

brukande,förvärvasinkomst egetpåtillämpas genomgenomsom
egendomen p.3.fastaanvändning denelleruthyrning avannan

i Sverigeintäkterkategoritillhör denintäkterDessa som enav
landet.för här iskattaskattskyldig skallbegränsat

skall denEnligt art.7rörelse.inkomstgällerDetsamma även av
skattskyl-vilken denirörelseinkomstertillbeskattningsrättenhastat

driverskattskyldigedensåvida intehemvist,sitthardige
iskattskyldigedendriftställe. Omfasti fråga frånverksamheten ett

driftställe hanfastdär belägetrörelse från ärdriverden andra staten
utsträckningi denoch dåbelägetdriftställetdenskattskyldig i ärstat

driñstället.till det fastahänförliginkomsten är
modellavta-bestämmelsen i art.14regeldennaLikartad med är av

yrke ellerfrittförvärvarskattskyldig utövalet. Inkomst attgenomsom
hemviststaten p.1,iskall beskattasverksamhetsjälvständigannan

anordning i denstadigvarandedrivs frånverksamhetensåvida inte en
i frågaomständigheterUnder sådana ärandra staten. personen

denendast iandrai denför inkomstenskattskyldig staten men
stadigvarandetill denhänförliginkomstenutsträckning ärsom

anordningen.
yrke ochrörelse, frittdefinitioner begreppenNoggranna annanav
exempel på vadfinns inte. art.14 p.2verksamhet Isjälvständig anges

själv-särskiltinbegriperyrke. Uttrycketmed frittskall förståssom
verksamhet,konstnärligochlitterärvetenskaplig,ständig
självständigsådanundervisningsverksamhetochuppfostrings- samt

ochtandläkarearkitekt,ingenjör,läkare, advokat,verksamhet som
dessa iverksamhetsjälvständigpå avgränsatrevisor Kravetutövar.

enskild elleranställda ifrån demangivnaart.14 ärgrupperna som
offentlig tjänst.

inom 7intäkterförefaller deundantagslöst art.Nästan rymssom
till inkomsthänföraochde i KL SILsådanoch 14 är attattartvara av

näringsverksamhet.av
skattskyldighetoch begränsadReglerna i SIL överensstämmerKL om

modellavtaletregler imed dessa beskrivnai allt väsentligtalltså nu
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för källstaten beskatta.rätten begränsadEn skattskyldigattom är
skattskyldig enligt ochKL SIL för inkomst näringsverksamhetav som
hänför sig till fastighet eller fast driftställe i Sverige. Definitionen av
begreppet fast driftställe i densamma iär definitio-KLstort sett som

uttryck i modellavtalet jfr punkt 3 anvisningarnanen av samma av
till §53 KL och i modellavtalet.art.5 deI avseenden begreppen
skiljer sig åt, det så uttrycket iär KL omfattande ochatt täckerär mer
fler verksamhetsformer. Ett mindre frågetecken gäller dock i vilken
utsträckning stadigvarande anordning i skallart.14 uttrycketmotsvara
fast driftställe i KL.

Art.8 omfattar verksamheter också hänförliga till inkomstärsom
näringsverksamhet i svensk I allmänhet det frågarätt. ärav om

verksamheter bedrivs juridiska ingentingsom av personer, men
hindrar sjöfart, trafik på inre farvattenatt och luftfart dvs. de
verksamheter omfattas bedrivsart.8 fysiskasom av av personer.
Inkomst härrör från användning fartyg eller flygplan isom av
internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande därstat
företaget har sin verkliga ledning. Samma regel gäller för inkomst

härrör från användning fartyg går i trafik på inresom av som
Ävenfarvatten. här har den tillagts beskattningsrätten, därstat

företaget i fråga har sin verkliga ledning.
Begreppet verklig ledning har inte särskilt utvecklats i kommenta-
till OECD:s modellavtal. Begreppet har dock inte någonren närmare

anknytning till den bestämning uttrycket bosatt i dag finns iav som
anvisningarna till 53 § KL, särskilt den väsentlignärsom anger
anknytning till Sverige skall föreligga. Den verkliga ledningenanses
torde i sådana fall ligga, där dennärmast leder företagetsperson, som
verksamhet, vistas stadigvarande se utredningens tidigare betänkan-
de, SOU 1995:134. dåDet möjligtär denne enligt nuvarandeatt
regler skulle kunna ha väsentlig anknytning till Sverige ändåmen
stadigvarande vistas i land. finnsDet ingentingannat talar för attsom
de nuvarande reglerna väsentlig anknytning i KL har någonom
betydelse för Sverige skulle kunna tillvarataatt den beskattningsrätt

kan tilläggas Sverige denna regel.som genom
detNär gäller utdelningsinkomster, vilka regleras i skallart.10,

beskattningsrätten delas mellan den där det utdelande bolaget harstat,
sitt hemvist, och den där har sitt hemvist.stat, mottagaren Enligt de
svenska interna reglerna skall obegränsat skattskyldig regelen som
beskattas för utdelningar inkomst kapital. Skattesatsen 30ärsom av

och skattebasen utdelningenprocent är minus eventuella kostnader.
begränsatFör skattskyldig kommer KupL till användning. Skatteba-

utdelningen bruttoär och skattesatsen 30sen Omnu procent. ett
bolag med hemvist i Sverige delar vinstmedel till aktieägareut i
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med OECD:soch skatteavtaletavtalsstat överensstämmerannan
tilli Sverige sänkas 15skall skattesatsenmodellavtal närprocent,

således. Någonfysisk Skattesatsen halverasärmottagaren person.en
de internahar emellertid knappastskillnad på slutresultatetegentlig

beskattas medskattskyldigreglerna. begränsatsvenska En samma
skattskyldig. kanobegränsat Detskattesats t.0.m. vara mersom en

enligt och SILKLfrån svensk sida,förmånligt äratt mottagaren
bruttoutdelningen,dåskattskyldig, eftersom skattebasenbegränsat är

eventuella kostnader.avdrag fördvs. utan
dentill rörelsehänförligaSkulle utdelningsinkomsterna somvara

hemvist skall enligtdär bolaget har sittbedriver i denskattskyldig stat
i bolagets hemviststat,utdelningarna skemodellavtalet beskattning av

driftställe ellerfrån fastverksamheten där bedrivssåvida ett en
då bestämmelseanordning. Modellavtalet har alltsåstadigvarande en

i ellerskall ske enligt reglerna art.7 14.beskattningeninnebär attsom
från Sverigehärrördet gäller royaltyinkomsterhellerInte när som

spelar skatteavtaletbosatt utomlands,mottas personsom av enmen
fastställas enligt KLroll vad redan kanbetydelsefull utöver somen

i denmodellavtal skall beskattning skeEnligtoch OECD:sSIL. stat
Även i Sverige begränsathar sitt hemvist.där mottagaren en

uppburen från Sverige.beskattas för royaltyskattskyldig kan en
bedrivit näringsverk-i fråga haFörutsättningen är att ansespersonen

detta finnsfrån här beläget fast driftställe. Omsamhet i Sverige som
femtespecialregel i nämligen i punkt 3KL. Det sägsantytts ovan en

i form royaltyanvisningarna till 53 § ersättningstycket KL att avav
utgående avgift för utnyttjande materiella ellereller periodvis av

näringsverksamhetimmateriella tillgångar skall intäktanses som av
skall hänföras tillfrån fast driñställe, ersättningenhär bedrivs omsom

näringsverksamhet den från här i landetintäkt och härrörom enav
spelar alltsåfrån fast driftställe bedriven näringsverksamhet. Det

den skattskyldigeroll för skattskyldighetens omfattningingen om
Sverige eller inte.bosatt ianses vara

inkomstroyalty hos inteOm ärmottagaren att anse som av
svensknäringsverksamhet den enligt intern rättär att anse som

skall, dentjänst. Under sådana omständigheterinkomst omav
Sverige, tillämpas, förutsatt denskattskyldige inte bosatt i SINKär att

förvärvaduppburen härifrån och verksamhet i Sverige.är genom
innebär skattesats med skattebas räknat påDetta 25 procenten om en

Ärroyaltyns bruttobelopp. obegränsat skattskyldig imottagaren
Sverige, skall royaltyn beskattas inkomst tjänst och det kan dåsom av
tänkas beskattning skall ske enligt och dvs.både SIL,KLatt att
beskattning kan ske statligt, den totala tjänsteinkomsten nåräven om
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den s.k. brytpunkten. vissa fall kan därförI skattesatsen bli lägre,över
den skattskyldige inte bosatt i Sverige.ärom

finns detHär dock anledning inskjuta den upplysningenatt att
Sverige i de flesta skatteavtal har avstått källstat beskattaattsom
royalty.

i modellavtal innehållerArt. 13 p.1 OECD:s reglerna vid avyttring
fast egendom. sådan vinst får beskattasEn i den där egendo-statav

belägen. Sverige kan utnyttja denna beskattningsrättär oavsettmen
överlåtaren obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige.ärom

punkt,Nästa gäller beskattningp.2, vinst vid överlåtelse lösav av
egendom, del rörelsetillgångar i fast driftställe, avseddutgörsom av

användas i rörelse, eller i stadigvarande anordning, avseddatt att
användas i självständig yrkesverksamhet. Den i vilken det fastastat,
driftstället eller den stadigvarande anordningen belägen, fårär
beskatta denna vinst. Detsamma gäller vinst vid avyttring hela detav

Ävenfasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. här spelar
inte reglerna i skatteavtalet någon roll. Mycket det fårstörre av som
beskattas i källstaten kan Sverige beskatta, endast reglernaäven om

begränsad skattskyldighet skulle komma till användning. Inkomstom
eller vinst vid avyttring lager, maskiner och inventarier sådanärav

skall beskattas inkomst näringsverksamhet enligt internsom som av
svensk och kan beskattas i Sverige enligträtt KL och SIL, ävensom

tillgångarna begränsat skattskyldig. Endast vinst vidavyttratsom av
avyttring sådan lös egendom hos näringsidkare är attav som anse som
kapitalvinst och beskattas inkomst kapital enligt SIL kan fallasom av
utanför.

Art.13 p.3 innehåller regler beskattningsrätten till vinster vidom
överlåtelse fartyg eller flygplan används i internationell trafikav som
eller i trafik på inre farvatten. gällerHär i art.8 denattsamma som

får beskattningsrätten där den verkliga ledningen för företagetstat är
belägen. Detsamma gäller för vinster vid avyttring sådan lösäven av
egendom hänförlig till användningen sådana fartyg ochärsom av
flygplan. Vad gäller begreppet verklig ledning och dess betydelse för
bestämningen beskattningsrätten finns det anledning hänvisa tillattav
Synpunkterna ovan.

det slutligenNär gäller lös egendom den redanänannan som
skall vinst vid avyttring dennanämnts, enligt modellavtaleten av

endast beskattas i den avtalsstat, där överlåtaren har sitt hemvist. Här
Ävenkan de interna svenska reglerna få betydelse. de svenskaom

reglerna skulle sådana endast begränsad skattskyldighet iattvara
Sverige föreligger, Sverige enligt avtalet fått beskattningsrätt heltmen
eller delvis, har dock Sverige inte i alla situationer förlorat sin
möjlighet beskatta. Om avyttring sker inom de tio åratt förflytersom
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beskatta vinster vidutflyttningsåret kan Sverige fortfarandeefter
den skattskyldige hemvist i denavyttring svenska aktier Harav m.m.

svenska internaavtalsslutande enligt avtalet, spelar deandra staten
modellav-för bedömningen, förutsatt OECD:sreglerna ingen roll att

eftersom modellavtalet hela beskattningsrättental ligger till grund, ger
hemviststaten. Skulle Sverige Sverige inte betraktastill trots att som

kan Sverige beskattahemviststat ha medgetts beskattningsrätten, en
medgerskattskyldig, allt i den utsträckning tioårsregelnbegränsat

detta.
härröran-Reglerna beskattning lön och liknande ersättningavom

inte samlade i artikel i modellav-de från enskild tjänst OECD:sär en
finnstal. viktig bestämmelse gällande denna inkomstEn typ av

och liknandeemellertid i Reglerna här lönart.15. annanavser
utbetalas direkt för arbete alltså inte pension och inteersättning som

heller ersättning för styrelseuppdrag.avser
Även här reglerna i väl med de reglerart.15överensstämmer som

första skattepliktiggäller enligt SINK. Enligt § stycket 2 SINK5 är
inkomst avlöning och därmed jämförlig förmån utgåttsom av annan

uppdrag svenska eller svenskanställning eller hosän statenannat
kommun, i den mån inkomsten förvärvats verksamhet igenom
Sverige.

Principen i källstaten och inte hemviststaten fårart.15 p.l är att
beskatta inkomsten, arbetet utförts där. Undantaget från dennaom

inkomster frånregel dock vissa kortvariga arbeten, utförts iär som
källstaten. arbetet varit så tillfälligt inkomstenOm att mottagaren av
vistats i källstaten högst dagar183 under den tolvmånadersperiod

börjar eller slutar under frågabeskattningsåret i skall densom
skattskyldiges hemviststat beskatta inkomsten. förMenäga rätt att att
beskattning skall få ske i hemviststaten krävs inte endast korten
vistelseperiod enligt kostnaden för ersättningen tillutan även attovan
den skattskyldige inte belastar fast driftställe eller stadigvarande

arbetsgivareanordning har i källstaten se art.15 p.2 och attsom
arbetsgivaren inte har hemvist i arbetsstaten.

Bestämmelsen i motsvarighet iart.15 p.2 har sin 6 § SINK.1
regel i utformad utifrån den förutsättningenDenna SINK är att

beskattning i Sverige källstat skall skeendast l p.2 inte5när art.som
blir tillämplig och således hemviststaten har beskatta inkom-rätt att

den skattskyldigeOm enligt intern svensk bosatt isten. rätt anses
Sverige, blir skillnaden jämfört med det fallet han inte ibosattäratt
Sverige den han blir skattskyldig enligt reglerna i och SIL iKLatt

Överstället för enligt SINK. brytpunkten blir då skattesatsen högre.
skall dock samtidigtHär understrykas det effektiva uppbördsystematt

del då också förlorat. effektivitetssynpunktSINK går Urärsom en av
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bosattskattskyldige intekanske föredra, så denSINK ärär snartatt
i landet.

iersättning får enligt art.16Styrelsearvoden och liknandeannan
sitt hemvist.den där bolaget harmodellavtal beskattas iOECD:s stat

egenskapskattskyldige fått i singäller alltså ersättningar denDet som
bolagsorgan.eller liknande Däremotmedlem i styrelsen annatav

ha fåttstyrelsledamot kangäller regeln inte de ersättningar avsom en
anställd, rådgivare ellerandra grunder, vanligbolaget på t.ex. som

allmänhet eller tillämpliga.konsult. blir i art.l4 15Här
Även tilli utformats för anknytahär har reglerna SINK näraatt

Enligt § första stycket 3bestämmelserna i modellavtalet. 5 är
ersättningarvode och liknandeskattepliktig inkomst somannan

eller suppleant i styrelseuppburits någon i egenskap ledamotavav
svenski svenskt aktiebolag ellereller liknandeannat annanorgan

gällerverksamhetenjuridisk Detsammautövats.oavsett varperson,
spelar inte heller här någon rollenligt art.16 i modellavtalet. Det var

förhållandet mellanverksamheten Vadutövats. sagtssom ovan om
och svensk intern gäller här.art.15 rätt även

ioch idrottsutövare behandlasInkomster tillkommer artistersom
källstateni modellavtalet. bestämmelse stadgarDenna p. 1art.17 att

sådan inkomst inte harbeskattaäger rätt även mottagaren ettatt om
får beskattafast driftställe. inkomst källstaten denDen ärsom som

skattskyldige förvärvar där sin personliga verksamhet iden genom
eller ñlmskådespelare, radio-egenskap underhållningsartist, teater-av

eller televisionsartist eller musiker. gäller inkomst denDetsamma som
skattskyldige förvärvar i egenskap idrottsutövare.av

Även här finns det parallella regler i den interna svenska rätten,
i Sverige bosatt skattskyldig, alltså obegränsatLSI. En ärgenom som

skattskyldig, fysisk förskattskyldig inkomster dettaär som person av
slag enligt och i de fall här kan intresseKL SIL. Det är som vara av
fråga inkomst näringsverksamhet. den artist ellerMen ävenom av
idrottsutövare endast begränsat skattskyldig blir alltså enligtärsom

skattskyldig för här förvärvade inkomster. Vad emellertidLSI som
skiljer skattskyldig ochskattesatserna. För obegränsat de i KLär ären

gällandeSIL skattesatserna tillämpliga på skattebas ären som
bruttointäkter minus kostnader. begränsat skattskyldigFör ären
skattesatsen 15 skatten räknas på skattebas iprocent, men en som

bruttoinäkterna. § första stycket finns dockI 8 5 någraärstort sett
kostnadsersättningar skattefria för dessa skattskyldigaärsom men

skattepliktiga, varvid dock motsvarande kostnaderär ärsom annars
avdragsgilla.

Alla former pensioner på grund tidigare tjänst i OECD:särav av
modellavtal med undantag, nämligen vissa pensioner förvärvadeett



utgångspunkter för utredningens... 161Centrala1997:75SOU

föreskriver sådanartikel.samlade i Art. 18i offentlig tjänst, atten
skall beskattasregleradliknande ersättning därpension och ärsom

enligtemellertid flera skatteavtalfinnsi hemviststaten.endast Det
olika tillagtsutbetalas, påfrån vilken pensionenvilka den sättstat,

hemvist-enligt avtaletden andrabeskattningsrätt, äräven statenom
källstat detvidkommande i egenskapför svensktgällerHär attstat. av

betydelse,skattebasens omfattning, har någonsåvitt gällerknappast,
skattskyldig.begränsatobegränsat ellerden skattskyldige ärom
skattepliktigATP-pensionerförsta stycket SINKEnligt § 45 är

pension påenligt första stycket 8gäller §inkomst och detsamma 5
förmånellertjänstepensionsförsäkring pensiongrund samt annanav

ochförutvarande tjänstfrån Sverige på grundförmånen utgår avom
Enligt §huvudsakligen här. 5tidigare verksamhetenden utövats

belopp,skattepliktig inkomstförsta stycket 6 SINK, ävenär som
tjänstepensionsförsäkring,pensionsförsäkringutgår änannanp.g.a.

försäkringsrörelse.meddelats i här i landet bedrivenförsäkringenom
pensionssparkonto förtutbetalas frångäller beloppDetsamma avsom

instituts filial ipensionssparinstitut eller utländsktsvenskt ettett av
individuellt pensionssparande.Sverige enligt lagen 1993:931 om

tillämpliga.blir och Somobegränsad skattskyldighet KL SILVid
den kan bli enligtskattesatsen lägre i vadtidigare SINK ännämnts är

skulleför den skattskyldige nåoch inkomsternaKL SIL överom
brytpunkten.

ersättningersättningar lön eller liknandedet gällerNär annan
offentlig finns särskildapension har sitt i tjänstsamt som ursprung

till motsvarandeUtgångspunkten här iregler i art.l9. är motsats
denbeskattningsrätten skall ligga hosersättningar från privat tjänst att

skall ha exklusivfrån vilken utbetalningen sker. Dennastat, stat
artikeln angivnaundantag gäller dock. Under ibeskattningsrätt. Vissa
hos hemviststa-beskattningsrätten i stället liggaomständigheter kan

källstaten.denna inte ärten, även om
svenskapensioner denvi först på andra ersättningarSer ärän

utformad, vad gäller skattebasensbeskattningsrätten enligt SINK så
skattskyldig beskattas påomfattning, obegränsat och begränsatatt

skall skattepliktigskattebas. Enligt § första stycket5 l somsamma
utgåttavlöning och därmed jämförlig förmåninkomst betraktas som

uppdrag svenska eller svensk kommun.anställning eller hos statenav
framhållits kan dock, skall tillämpas, skattesat-redan SINKSom när

bli lägre.sen
Vad gäller i också beträffande pensioner. Enligtsagts stortnyss

grund anställning eller§ första stycket SINK skall pension på5 5 av
uppdrag svenska eller kommun skatte-hos svenskstaten somanses
pliktig inkomst.
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vissa beloppvissa regler för beskattningenArt.20 somger av
studerande. särregler emellertid sådan karaktärDessa ärmottas avav

de inte behöver diskuteras i detta sammanhang.att
modellavtal inkomst den21 i OECD:s lArt. änattanger, annan,

artiklar skall beskattas ii andra modellavtaletsangettssom av
således intehemviststat. Om Sverige enligt avtalet ärmottagarens

spelar det ingen roll de svenska reglerna för denhemviststat, om
begränsad skattskyldig-skattskyldiges del leder till obegränsad eller

het.
från finns i i inkomsterundantag regeln p.2.Ett Den stort attanger

fastinte nämnda i andra artiklar hänförliga tillär är ettsom men som
driftställe i den andra avtalslutande dvs. inte i hemviststatenstaten

Ävenandra avtalsslutande här finns detskall beskattas i denna stat.
anledning uppmärksamma de svenska reglerna, möjlighetatt som ger

beskatta bosatta utanför Sverige för inkomsteratt personer av
fastnäringsverksamhet härrörande från fastighet eller driftställe i

Sverige. medför den begränsade skattskyldighetenDetta att är
fasttillräcklig för fånga dessa inkomster. Vadatt sagtsupp som om

driftställe i gäller stadigvarande anordning.p.2 även

3.3.3.3 Förmögenhet

skallSom SFL tillämpas sista gången vid 1997 årsnämnts ovan
taxering. finns därför inte anledning den jämförelseDet här göraatt
med modellavtalOECD:s gjorts det gäller ochKL SIL.närsom
Eftersom utredningen avslutat sitt arbete innan riksdagen beslutat om
eventuella regler kan det inte heller bli fråga här göraattnya om
detaljerade jämförelser med de bestämmelser, föreslagits isom
propositionen, 1996/97:117. skall också framhållas,Här attprop.

har betydligt färreSverige avtal omfattar förmögenhetsskatt änsom
inkomstskatt.

kortare jämförelse skall dock ske.En
iArt.22 OECD:s modellavtal reglerar beskattningsrätten till

förmögenhet och innehåller fyra olika punkter. förmö-I p.1 sägs att
genhet består fast egendom definierad enligt skallart.6som av
beskattas i den i vilken den fasta egendomen belägen.stat är

Enligt i modellavtaletart.22 p.2 regleras beskattningsrätten till lös
egendom, del rörelsetillgångama fasti driftställe ellerutgörsom av

hänförlig till stadigvarande anordning. Sådan lös egendom skallär
beskattas i den där det fasta driftstället eller den stadigvarandestat
anordningen beläget, förutsatt egendomen finns i i fråga.är att staten
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skall skefördelningenhurfinns reglerna rätten attp.3art.22I av
luftfartygochbestår skeppförmögenhetsådanbeskatta somsom av
trafik på inregår ibåtartrafik ochinternationellanvänds i somav
hänförlig tillegendomlösPunkten omfattar ärfarvatten. även som

exklusivtBeskattningsrättenbåtar.luftfartyg och ärskepp,sådana
ledning.sin verkligaföretaget hardärtillagd den stat
förmögenhetsbeskattasi pp.1-3egendom denAnnan än som avses
hemvist, art.22 p.4.skattskyldige har sittdendärendast i den stat

skattskyl-begränsarpropositionenöverlämnaderiksdagentillDen
privatbostad,tillSverigebosatta iintedigheten för dem ärsom

allt undernäringsfastighet,fall tilloch i någotprivatbostadsfastighet
deni Sverige. Oavsettegendomen belägenförutsättning äratt om

skattskyldig kan Sverigeeller obegränsatbegränsatskattskyldige är
privatbostadsfastig-förmögenhetsbeskattaenligtutnyttja p.l atträtten

regelmässigtNäringsfastigheter kommeroch privatbostäder.heter att
egendomgäller sådansakskattefria sektorn. Sammadentillhöra som

egendom.inte dennaregel beskattastill och Ihänföra pp.2är att
kan däremotmodellavtaletfaller under ip.4egendomDen somsom

skattskyldige obegränsati landet denhär ärregel beskattas om
skattskyldig. denNärbegränsatinte hanskattskyldig ärommen

avtalsslutande avstårhemvist i den andraskattskyldige har staten,
helt frånSverigemodellavtalets regler följts,emellertid, rätt attom

beskatta.
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Centrala frågor vid4 reglernas
utformning

Utredningen föreslår följande räknas såsom bosatta häratt personer
i landet:

enligt bestämmelsernaDen i folkbokföringslagen 1991:481som
skall folkbokförd här i landet.vara
Den vistas i Sverige under eller flera tidsperiodersom en som
sammanlagt överstiger 183 dagar under tolvmånadersperioden
stadigvarande vistelse.

inte stadigvarandeDen vistas i Sverige tidigaresom men som
rätteligen har varit eller borde ha varit folkbokförd här i landet om
han har väsentlig anknytning hit.

Även har väsentlig anknytning till Sverige skall hanom en person
inte bosatt här han kan styrka han har sina starkasteattanses om
personliga och ekonomiska förbindelser med och i dennastatannan

skattskyldig där bosattär utnyttjad valmöjlighetstat ellerutansom
till undantag.rätt

Även har väsentlig anknytning till Sverige skall hanom en person
inte bosatt här fyra kalenderår förflutit frånnär utgången detanses av
kalenderår under vilket utflyttningen från skedde.Sverige

Vidare föreslår utredningen uttrycket bosatt i förrnögenhets-att
skatten skall detsamma i inkomstskatten.vara som

1 olkbokföringskriterietF

4.1.1 Allmänt

Som framgår avsnitt har1.1 sedan kommunalskattelagensovan
KL:s tillkomst de skatterättsliga kriterierna för bosättningett iav
Sverige varit "egentligt bo och hemvist" här i landet. Vad avsettssom
med detta uttryck förefaller aldrig direkt ha klarlagts. Om det
ursprungligen hade samband med folkbokföringsreglernära har dock
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Dubbelbeskattningssakkunnigasuddatsmedsamband årendetta ut.
skattefrågorInternationella1962:59,betänkande SOUi sittangav

skattskyldige skulle hakrävdes denintenödvändigtvisdärmed attatt
anknytningpåtaglighaderäckte hanSverige.bostad i Det att meren

ekonomiska intressen.ellereller personligabohagSverige,till t.ex.
och hemvist varitegentligt borättsfall där fråganAntalet om

1966lagändringarna årsedanåtminstoneprövning harföremål för
iför prövningföremålinte varitutredningen funnitvadskett efter

utflytt-vidhuvudsakligen bero påmåsteRegeringsrätten. Detta att
denfrågan, huruvidagällastället kommitprövningen iningsfall att
ochtill Sverigeanknytningväsentlighaskattskyldige kunde anses

landet.skattskyldig här iobegränsatdärigenom vara
statlig inkomst-och lagen 1947:576stadganden i KLnågraI om

tillägghemvistbo ochrekvisitet egentligtdockfinns utanskatt SIL
ledetsista KLa53 § 1anknytning seväsentlig nästt.ex. mom.av
reglerledet SIL. Dessastycket a sista ärförsta§och 6 l nästmom.

torde ha funnitssällandetsådantkonstruerade pådock sätt ytterstatt
ochegentligt botidpunktvilkenundersöka viddirektskäl att som

upphörde.skattskyldigefor denhemvist
skattskyldi-denbetydelsefulla frågan,denutflyttning blirVid om

sitthan haroch intetill Sverigeanknytningväsentlighar omge
ochegentligt borekvisiteti landet.hemvist här Omegentliga bo och
denhuruvidabedömningenroll vidspelar litenhemvist således

landet,skattskyldig ihärobegränsatutflyttningskattskyldige vid är
skattskyldighetObegränsadinflyttning.likartade vidförhållandenaär

Äveni Sverige.stadigvarande vistasskattskyldigedeninträder när
därmedtidsperiodhur långfinns angivetinte i lagtextdet i dagom

denkravet uppfylltuppfattningenden allmänna ärattär omavses
månaderperiodsammanhängandeskattskyldige under av sexen

endast kortvarigadenna tidåtminstone underSverige medvistats i
vistelsestadigvarandeklartuppehåll i utlandet. är ettDet även attär

vilkenspelar någon rolldet intemeningenrekvisit i denobjektivt att
i Sverige.haft vistelsensjälv medskattskyldigeavsikt den

spelaroch hemvist alltsåegentligt borekvisitetMen även enom
ellerinresandehuruvidagällerroll detliten avgöraattnär en

landet efterskattskyldig här iobegränsatskallutresande anses vara
rekvisit, inomdet behövsdet självklartinresan ettär attutresan,resp.

faller, dvs. alla deskattskyldigaabsoluta flertalet devilken det somav
och vistas här i landet.bor

och kanskebegrepp har hävdbo och hemvistEgentligt är ett som
bosatt i mycketmed uttrycketkan synonymtnärmast anses vara

ledningoch ingenSamtidigt det konturlöstallmän betydelse. är ger
exaktför vad mer avses.som
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obegränsadfinner det fördel fråganUtredningen vara en om om
fall kunde knytas till begreppskattskyldighet i majoriteten ett somav

fastställaroll gälleridag spelar avgörande detredan när atten
folkbokföringslagensNaturligt då huruvidabosättningsort. är att se

kommertill användning. avsnittregler skulle kunna komma I nästa
bestämmelserdärför utredningen genomgång relevantagöraatt en av

lämpligheten låtai folkbokföringslagen och därefter bedöma attav
bo hemvist försvinna och medbegreppet egentligt och ersättas

bosättningsreglerna i folkbokföringslagen.

folkbokföringslagenBosättning enligt4.1.2

entydigt begrepp i svensk Sålunda föreliggerBesättning ingetär rätt.
och socialförsäk-skillnader mellan skatterättens, folkbokföringens

bosättningsbegrepp. folkbokföringen gäller emellertidringens Inom
följande huvudregel: bosatt på den fastighet därEn person anses vara

kanhan regelmässigt tillbringar eller, byte bostad har skett,när av
dygnsvilore-komma regelmässigt tillbringa sin dygnsvila,attantas

geln. med s.k. enkel bosättning skall därför folkbok-En person vara
förd där han regelmässigt vistas.

Tidigare skedde den lokala befolkningsregistreringen dels genom
kyrkobokföringen fortlöpande registrering i kyrkoböckersom var en
verkställd församlingsvis delspastorsämbetena,genom genom
mantalsskrivningen årlig registrering i mantalslängdsom var en
verkställd lokala skattemyndigheten. oktober 1987 fattadeIgenom
riksdagen beslut organisation för folkbokföringen prop.om en ny
1986/871158, bet. 1987/88:SkU2. enlighet med principbeslutetI
fördes för den löpande folkbokföringen fr.o.m. den juli1ansvaret

från pastorsämbetena1991 till de lokala skattemyndighetema.över
Genom införandet folkbokföringslagen 1990/91prop. :153av nya ,

bet. 1990/91:SkU28, SFS 1991:481 begreppen kyrkobokfö-ersattes
ring och mantalsskrivning med enhetligt begrepp, folkbokföring,ett

den löpande registreringen befolkningens identitets-,som avser av
bosättnings- och familjeförhållanden.

Av central betydelse för folkbokföringen dygnsviloregeln i §7är
folkbokföringslagen. Regeln innebär bosatt däratt en person anses
han regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Vid bostadbyte av anses
kravet på regelmässighet uppfyllt det kan vistelsenattantasom
kommer bli regelmässig. såledesDet avsiktatt är personens egen som

avgörande i flyttningsfallet.är Kravet på regelmässig dygnsvila
innebär det skall fråga vistelse tills vidare eller föratt vara om en en
längre tid.
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ellertillbringar dygnsvilan regelmässigt på tvåNär personen
föreligger första hand skallflera fastigheter s.k. dubbel bosättning. I

bosatt den fastighet där han sammanleverdå påpersonen anses vara
eller tillsammans medmed sin familj. den saknar familjFör som

hemvistetfamiljen har dubbel bosättning skall det egentliga avgöras
fallen tillmäts arbetsför-med hänsyn till övriga omständigheter. deI

betydelse.hållandena stor
make/maka, homosexuellaMed familj här sambo ävenavses

bam. könsambor och hemmavarande Två samma sompersoner av
partnerskap jämställs med makar. Med familjingått registrerat avses

de med förälder.barn år så länge delar bostad18även över en
folkbokföringslagen stadgas skall§ andra stycketI 7 att en person

därregelmässigt tillbringa sin dygnsvila på fastighet hanenanses
sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst gång iunder en

förläggning i tiden.veckan eller i omfattning medsamma men annan
dygnsvilan under de för normala förhållandenaDet är personen

exempelvisskall ligga till grund för bedömningen. Hänsyn tassom
till semestervistelser, tjänsteresor eller vistelser föranledsinte som av

sjukdom eller konvalescens.
Enligt folkbokföringslagen det inte leda till ändrad8 § anses

förhand bestämd högstbosättning, under på tidom en person en av
månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila påsex en annan

fastighet den där han har sitt egentliga hemvist. bestämmelsenIän
preciseras alltså uttrycket bosättning tillfälligavad gäller vistelser.
Regeln tillämplig dels familj, dels helapå saknar påär personer som
familjer vistas på för bestämd tid.gemensamt ortsom annan en

folkbokföringslagen9 § behandlas den situationen dåI en person
under bestämd tid vistas den där hans familjpå än ärorten annan
bosatt. detta fall skall den bortavarande bosatt hos familjen,I såanses
länge familjegemenskapen kvarstår, förhandden påäven om
tidsbestämda vistelsen längre månader.är än sex

vistelse på inte leda till ändrad bosättningEn ortannan anses om
den föranleds enbart uppdrag riksdagsledamot, ochstatsrådav som
vissa andra och befattningar.uppdrag gäller vistelsenDetsamma om
föranleds vård vid institution för sjukvård, vårdav en av unga,
kriminalvård eller vård missbrukare. utsända statsanställdaFörav
gäller särskilda regler för folkbokföring.
Vissa har till följd sina arbetsförhållanden eller andrapersoner av av
skäl så växlande vistelse de inte tillbringar sin dygnsvilaatten
regelmässigt på någon fastighet. Exempel på sådana ärpersoner
sjömän och handelsresande. Enligt folkbokföringslagen12 § gäller då

bosatt på den fastighet till vilken han med hänsynatt personen anses
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arbetsförhållanden och övriga omständighetertill sina familje- och
kan ha sin starkaste anknytning.anses

Även fastighet, skall haninte bosatt på vissärom en person en
folkbokföringslagen folkbokföras i viss församling,enligt 13 § en om

det vid tillämpning bosättningsbestämmelserna kan hanattav anses
folkbokförs under rubrikenbosatt inom området. Han då "påär

församlingen skrivna".
slutbetänkande folkbokfö-års folkbokföringskommittésI 1983 Ny

ringslag undersöktes möjligheten för folkbokfö-SOU 1990:50 att
ringen använda andra anknytningsbegrepp vistelsen. Kommitténän
fann möjlighet knyta till det skatterättsliga bosätt-att atten var an
ningsbegreppet i Kommittén övervägde självständi-KL. att man som

anknytningsmoment förutom vistelsen kunde använda t.ex.ga — -
näringsverksamhet, ochinnehav bostad, ekonomisktav engagemang

medborgarskap. Förslaget i betänkandet stannade dock vid att
dygnsvilan i fortsättningen borde användas grundläggandeäven som
kriterium vid bestämningen folkbokföring Sverige skalli skeav om
och vid bestämningen hemort inom landet.av en persons

regeringen lade fram förslaget till den gällande folkbokfö-När nu
ringslagen anförde den vilkaangående anknytningsbegrepp som

grunden förborde folkbokföringen bl.a. följande,utgöra prop.
1990/91:153 88:s.

Vissa grundläggande krav kan ställas på folkbokföringen. Den
skall kunna tillgodose basuppgiñersamhällets behov ochav
måste därför innehålla korrekta och aktuella personuppgifter.

kravDetta innebär det måste finnas rimliga möjligheteratt att
kontrollera de uppgifter förs och de hålls aktuella.attsom

förutsättning förEn få korrekta uppgiñer vid den förstaatt
folkbokföringen befinner sig här. förutsätt-Enär att personen

för uppgifternaning hålls aktuella därefteratt är att personen
vistas här regelbundet.

den här bakgrunden finns det inte realistisktMot något
alternativ till använda den faktiska vistelsen grundläg-att som
gande anknytningsfaktum för folkbokföringen. hindrarDetta
i och för sig inte den faktiska vistelsen kan bedömas efteratt en

princip dygnsviloregeln. till hands står dåNärmastän attannan
vistelsen skall bedömas efter tillbringar denvar en person
längsta itiden stället för han tillbringar dygnsvilan. iMenvar
de allra flesta fallen skulle detta inte medföra resultatett annat

vad blir fallet med det nuvarande regelsystemet. Ettän som
starkt skäl för nuvarande ordning också platsen förär att en

regelmässiga dygnsvila vad normalt betraktasärpersons som
hem.som en persons
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utflyttningFolkbokföring vid ochin-

folkbokfö-iinflyttning till Sverige regleras 3 §Folkbokföring vid
undereñer inflyttning kanDärvid gäller denringslagen. antasatt som

tillbringa sin nattvilakomma regelmässigtnormala livsföringsin att
skallunder minst årvila dygnsvilan i landeteller motsvarande ett

Även regelmässigtkommaden kanfolkbokföras. attantassom
folkbokföraslandet skalldygnsvila både inom ochtillbringa sin utom

får ha sittsamtliga omständighetermed hänsyn tillhan ansesom
utländskaför bl.a.här. regeln finns undantagegentliga hemvist Från

uppehållstillstånd.skyldiga haoch utlänningardiplomater är attsom
bedömningen alltsågrundläggande förDet är attmomentet

för denlandet under dendygnsvilan regelmässigt tillbringas i
normala livsföringen. Vistelserinflyttandes förhållanden som

frihetsberövandenellerföranleds eller förlängs akut sjukdomt.ex.av
livsföring.inte ingå i normalanses

folkbokfö-skallbosättning i samband med inflyttningVid dubbel
till samtligafråga med hänsynske i Sverige iring om personen
författnings-ha sitt egentliga hemvist här.omständigheter får Ianses

förklaring till1990/912153 har följandekommentaren, 134,prop. s.
bestämmelsen lämnats:

familjeförhållandena normaltVid denna bedömning bör
bor hostillmätas vikt. vid vistelsen i SverigeDenstörst som

egentliga hemvistsin familj bör således normalt ha sittanses
här. Med familj här normalt makar och sambor ävenavses
homosexuella sambor eller hemmavarande bam. denFör som
saknar familj bör i första hand anknytning grund arbets-på av
förhållandena få det gäller inteNärväga tyngst. personer som

familj familjenhar anställning eller eller då hargemensamt
dubbel bosättning, pensionärer vintertid bor i ettt.ex. som

land och sommartid i Sverige, får det egentliga hemvistetannat
ochbestämmas bl.a. med ledning vistelsens omfattningav

skallbostädemas samtliga omständigheterGenomart. att
beaktas vid bedömningen det egentliga hemvistet finnsav

imöjlighet hänsyn till de speciella omständigheteratt ta som
det enskilda fallet bör få väga tyngst.

invandrar till Sverige skyldig anmälan detta.Den är att görasom om
Anmälan skall inom vecka från inflyttningen. flyttningVidgöras en
till Sverige gäller den folkbokföringen fr.o.m. den faktiskanya
flyttningsdagen flyttningen har anmälts inom vecka.om en

Enligt § folkbokföringslagen20 skall den kan under sinantassom
normala livsföring komma regelmässigt tillbringa dygnsvilasinatt

landet under minst avregistrerasår från folkbokföringenutom ett som
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finns undantag i frågautflyttad. denna regelFrån personerom
eller försvenska tjänstför anställning utländsk iutsända ort statens

Även den harföreträdare i Europaparlamentet.uppdrag somsom
hänsyn till samtligaskall avregistreras han meddubbel bosättning om

hemvist landet.får ha sitt egentligaomständigheter utomanses
dubbel bosättning skall skebeträffande den harBedömningen som en

inflyttningsfallen.dubbelt hemvist igrunder videnligt samma som
finnsuppgå till minst år. DetVistelsen utomlands måste ettantas

stadigvarande bosätt-måsteemellertid inget krav på att tapersonen
utflyttadeinte heller roll denning i utlandet. spelar någonDet ärom

förutsättningar gällerutländsk medborgare. Sammasvensk eller
medborgarskap.oavsett

fråganfolkbokföringsmyndighetens prövningOmfattningen avav
illustrerasflyttning till utlandet skall ha ägt rum avansesom

RÅ vederbörlig blankett,Jacob anmälde pårättsfallet 1982 1:51. W
därvidi Frankrike.hade för avsikt bosätta sig Hanhan attatt uppgav

adress i Som skälhan skulle bo hos systerdotter på viss Cannes.att en
blanketten efterfrågadeför "bättre klimat". Påflyttningen Wuppgav

efterbostadsförhållanden i Sverige och i utlandetuppgifter om
Skattemyndigheten beslötutflyttningen inte besvarade. Lokala attvar

förfrån kyrkobokföringen i Sverige. skälinte avregistrera SomW
stadigvaran-beslutet anfördes endast svenska medborgareatt som var

kunde från folkbokföringen.de bosatta i utlandet avregistreras
bosättningsbegreppetdrog paralleller till det skatterättsligaLänsrätten

skattemyndighetens beslut. fannoch ändrade inte Kammarrätten att
kunde tillämpasskatteförfattningarnas bosättningsbegrepp inte

riktighetenanalogt och det saknades skäl ifrågasättaatt att av
haft för utflytta från Sverigeuppgiften klaganden avsikt ochattatt

anfördestadigvarande bosätta sig utomlands. Regeringsrätten att
lämnade uppgifter.utgångspunkten för prövningen i anmälanW:svar

Skattemyndighe-kunna ställning till utflyttningsfrågan hadeFör att ta
behövt uppgiñer bostadsförhållandenW:s utövernärmareten om

uppgiften Sådan kompletteringhan skulle bo hos systerdottem.attom
och erforderliga infordrasi övrigt upplysningar hade bort W, innanav
myndigheten avgjorde ärendet. vad upplysts iGenom som senare

detmålet bostadsförhållanden vid utflyttningen enligtW:som var
Regeringsrätten klarlagt hade för avsikt stadigvarandeWatt att
bosätta sig utomlands.

Målet visserligen den äldre motsvarigheten i 1967 års folkbok-rör
foringsförordning till nuvarande folkbokföringslagen20 § tordemen
fortfarande giltighet. Utredningsansvaret ligger hos myndigheten.äga
Saknas ifrågasättaskäl enskilds uppgift hans avsiktatt attom
stadigvarande bosätta sig utomlands, skall myndigheten lägga
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Äruppgiften förtill grund avregistrering från folkbokföringen.
uppgifterna däremot alltför oprecisa skall kompletteringar infordras.

oktoberDen 1 1990 trädde internordisk folkbokföringsöver-en ny
enskommelse i kraft lagen 1989:1007 överenskommelseom-
mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och folkbokfö-Norge om

Överenskommelsenring prop. 1989/90:35, bet. 1989/90:SkU 14.
innebär i korthet de nordiska länderna i flyttningshänseende bildaratt

registreringsområde. utflyttningoch sker enligtIn-ett gemensamt
underrättelser mellan ländernas lokala registreringsmyndigheter. Vid
flyttning från nordiskt land till avregistreras den flyttandeett ett annat

utflyttningslandeti först sedan inflyttningen i inflyttnings-landet
bekräftats registreringsmyndighet s.k. intemordisktettav genom
flyttningsintyg. På så kan den flyttar inte undgå registrering.sätt som

Slutsatser4.1.3

Det svårt direkt skillnaden skulle ligga, uttrycketär att ange var om
egentligt bo och hemvist utbyttes hänvisning till folkbokfö-mot en
ringslagen. Reglerna i folkbokföringslagen bygger emellertid
huvudsakligen kriterietpå dygnsvilan och lägger därmed särskild vikt
vid hemvistet i form bostad. Egentligt bo och hemvist skulleav
däremot allmänt och i detta uttryck skulle ligga andraävenvara mer
anknytningspunkter just bostad. Emellertid detta inte alltidän är
fallet. de fall dåI s.k. dubbel bosättning för handen skallärt.ex. även
andra omständigheter enligt folkbokföringslagen kunna vara av
betydelse. de fallI då kan tillbringa sin dygnsvilaantasen person
både inom och landet skall han enligt § första20 stycketutom
folkbokföringslagen avregistreras och utflyttad han "medanses om
hänsyn till samtliga omständigheter" skall ha sitt egentligaanses
hemvist utanför Sverige.
Fördelen med knyta rekvisitet till folkbokföringslagensatt ettattvore
särskilt förvaltningsbeslut i allmänhet blev avgörande för frågan
huruvida rekvisitet skulle kunna uppfyllt. skallEnanses vara person
dock bosatt i Sverige, inte endast han folkbokförd inär äranses
Sverige han borde ha varit folkbokförd härutan även när i landet.

finnsDet anledning i detta sammanhang återigen erinraatt attom
det diskuterade rekvisitet sannolikt inte har någon betydelse förnu
bedömningen den skattskyldige skall obegränsat ellerom anses vara
begränsat skattskyldig i Sverige. Vid utflyttning avgörandeär
huruvida den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige. Vid
inflyttning kommer, vid tvekan obegränsad skattskyldighetom
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spelahandenförvistelse attstadigvarande är enfråganföreligger, om
roll.central

hemvistochboegentligtrekvisitetdärförföreslårUtredningen att
skattskyl-Denfolkbokföringslagen.itill reglernakopplasochbyts ut

folkbokförd iskallifall hanSverigeibosattskalldige varaanses
folkbokföringslagen.ibestämmelsernaenligtSverige

vistelseStadigvarande4.2

vadangivelseexaktingenfinnsbestämmelsernuvarande somEnligt
uppfattningenallmännavistelse. Denstadigvarandeskall varaanses

räknasSverigevistelse istadigvarandemedemellertid enattär
sammanhängandeskallVistelsenmånader.vistelse varaca sexom

skallutomlands. Detbesökkortvarigagrundpåupphör inte avmen
sinställts pålängd inte spetsperiodensfråganframhållasdock att om

Regeringsrätten.frånavgörandepublicerati något
Rekvisitetländer. äri mångaförekommerslagdettaregel avEn av

svårtgångermånga attkaninflyttning.vid Detbetydelsesärskild vara
med avsiktSverigetill attskattskyldighuruvidaavgöra reser
Sverige,folkbokföras i annatskall inteinflyttandesig här. Enbosätta

folkbok-§år. I 3minstunderSverigei etthan att stannaän avserom
kaninflyttningefter antas"densålundaföringslagen attsägs som

sintillbringaregelmässigtlivsföring kommanormala attsinunder
årminstunderlandetidygnsvila ettvilamotsvarandeellernattvila

folkbokföras".skall
förutsätt-underföreliggaSverigeivistelseStadigvarande anses

uppfylld. Däremotvistelsenlängd påviss ärpåkravetning ansesatt
här ivistasi frågaanledningvilkenbetydelsesaknadet personenav

landet.
vistelsestadigvarandebortfrågaikommaintekan att ta somDet

böruttrycketintefrågaanledningdetfinns attrekvisit. Däremot om
Särskiltdag.det ivadlagtext ärangivet iprecist änmervara

längdperiodensuppfattningutredningensenligt attdetbesvärande är
besök itillfälligapåomfattningenhelleroch inteangiveninte attär

fastställd.exaktnågorlunda ärperioden åtminstoneunderutlandet
vilkaundervärdeskattskyldiga vetaattför demåsteDet vara av

svensk lagenligtskattskyldigabli obegränsatde kanomständigheter
Även för skattemyn-landet.här ide vistatsgrundendenendast på att

exakt kanförfråganviddeunderlättadetmåstedighetema gemerom
förskallSverigevistelse istadigvarandebesked varanär anses

handen.

1705618
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kanDet också tilläggas det blivit allt vanligareatt haratt personer
anställning i land har sin familjett i och långpendlarett annatmen
åtminstone under helgerna mellan arbete och familj. Det finns all
anledning detta leva kommeranta att sätt öka i framtiden.att att
Behovet exakta bestämmelser för dennaär Förav mer stort.grupp
skattemyndigheterna det viktigtär skatt skall erläggasatt veta när
enligt lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlandsom
bosatta SINK. Den obegränsat skattskyldigär skall deklarerasom
i vanlig ordning och beskattas enligt reglerna i KL och SIL.

Vid internationell jämförelse finner det finns länderen attman
har det nuvarande svenska detMen finns också ländersystemet.som

Förenta och Storbritannienstaterna goda exempelär på olikasom
faster avseende vid bedömningensätt på det antal dagar den skattskyl-

dige vistats i landet. finnsDet också i skatteavtalen ofta regelen som
beskattningsrätten för lön och liknande förmåner i privat tjänst tillger

hemviststaten så länge anställningen i den andra källsta-statensom
inteten överstiger 183 dagar under tolvmånadersperiod.en

Utredningen det lämpligt i detalj förutsättning-attanser mer ange
för rekvisitet stadigvarandeatt vistelse skall uppfyllt.arna Mervara

månaders vistelseän under tolvmånadersperiod bör medförasex en
den skattskyldige skallatt obegränsat skattskyldig ianses vara

Sverige. Svårigheten bestämma vilka tillfälligaatt besök i utlandet
skall medräknas kan undvikas med regel innebärsom atten som

vistelser i Sverige sammanlagt överstiger 183 dagar undersom en
tolvmånadersperiod får till följd den skattskyldige skallatt anses vara
bosatt i Sverige och alltså obegränsat skattskyldig här.

En sådan regel måste skälig. Har totalt vistatsanses vara en person
halva året iän Sverige finns det ingen anledning intemer betraktaatt

vederbörande bosatt här. Den sammanlagda perioden skall intesom
räknas kalenderår.per

frågaEn uppkommer, hur beräkningen skall ske. Utredningen har
här inställning kommer till uttryck i kommentarensamma tillsom
art.15 OECD:s modellavtal. Här uttalas p.5av avgörandeatt är
antalet dagar fysisk pånärvaro, när motsvarande beräkningav sätt
skall ske vistelseperiod i verksamhetsstaten. Kommentarenav
fortsätter:

Tillämpningen sådan metod enkel och klar,är eftersomav en
i fråga antingen närvarande iär landpersonen eller inteett är

det. Närvaro kan också relativt lätt dokumenteras denav
skattskyldige skattemyndigheternanär begär bevis. Enligt
denna metod medräknas följande dagar: Del dag, ankomst-av
dag, avresedag och alla andra dagar tillbringas i verksam-som
hetsstaten, lördagar,t.ex. söndagar, nationella helgdagar,
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hararbetetdetoch efterunderföre,semesterdagar att
lockouterstrejker,praktikarbete,uppehållkortvarigautförts,

de hindrarmindremedsjukdagarleveransförseningar,och
haskulleoch hansigfråni fråga att annarsavgepersonen

ieller sjukdomdödsfallbeskattningfrånvarit fritagen samt
mellanmed: Genomresaintedagar räknasFöljandefamiljen.

tillbringasverksamhetsstaten,utanförpunkter semestertvå som
uppehåll oavsettkortvarigaverksamhetsstatenutanför samt

verksamhetsstaten.utanförtillbringasorsaken som

ivistasanledningsigoch förfinns i anta attDet sompersonen
sitthatänkaskanmånga gånger centrumdagar183Sverige i änmer

harvistelsestadigvarandeland.ilevnadsintressenaför annat
skatterättsligadel detblivitländerflestaemellertid i de aven

skulleSverigeanledningfinns ingenoch det attbosättningsbegreppet
dubbelbeskatt-finnsdetrekvisit. Såliknande ettfrånavstå snartett

ilösas påhemvistdubbeltfall sättningsavtal kan ett angessomav
avtalet.

anknytningVäsentlig4.3

olikaibestämmerde regler,undersökningenkomparativaDen somav
föreligga,skallbosättningförutsättningarvilkaunderländer anses

dem borandranödvändigt låtatydligt det änvisar ävenär attatt som
blioch därigenomdärtillhöra bosattalandetvistas ioch gruppen

varit olika ochhar dockUtgångspunktemaskattskyldiga.obegränsat
har införtländerdärför åt. Vissaskiljer sigmateriella reglernade

ellerbeskattning påinnebärande sättbestämmelser ett annatatt
metod itydlig dennaSärskiltutflyttningen.vid självainträder är

granskat dennaUtredningen harlagändringar år 1995.Danmark efter
alltför kompliceratskulle innebäradenmetod funnit ettattmen

den internasådana regler ihanteradet svårtminstInte är attsystem.
dubbelbeskattningsavtal. Sammatillämpningvidrätten avsenareen

beskattningstidpunk-eftersombeskattad två gånger,inkomst kan bli
främstdelbetänkandeutredningen i sittharskiftar. Visserligenten om

detaljerade reglerföreslagit1995:134SOUjuridiska ompersoner
uttagsbeskattning idå frågauttagsbeskattning, det är ommen

Uttagsbeskattning kan intenäringsverksamhet.inkomstslaget
orealise-beskattningde danskamed reglerjämföras t.ex. avomsom

avvisar alltsåutflyttning. Utredningenkapitalvinster vidrade ett
sådant alternativ.

efterföljd i de svenskametod, inte har någonEn somannan
efterutländska inkomsterlåtaden tyska metodenreglerna, är att
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utflyttning, de inte beskattas iäven Tyskland, ändå påverkaom
progressionen vid beskattningen de inkomster hos den skattskyldi-av

Tyskland beskattar enligt reglerna begränsad skattskyldig-ge som om
het. Det alltså form exemptionär with progression i intern rätt.en av

hellerInte denna metod vill utredningen rekommendera. visarDen sig
bli alltför komplicerad. Dessutom finns det skäl påpekaatt att
genomgången de svenska reglerna visar skillnaden mellanattav
obegränsad och begränsad skattskyldighet främst ligger på kapitalbe-
skattningens område. Skattesatsen här proportionell och modellär en
likt den tyska skulle inte där ha någon betydelse.

Utredningen därför inför modell liknandestannar denen som
finns i gällande lagstiftning. Detta sker dock först efter diskussionen

det berättigade i beskatta sådana skattskyldigaatt även inteom som
har sin bostad eller vistas i Sverige. diskussionDenna återfinns i
avsnitt 4.3.1. När den slutsatsen dragits väsentlig anknytningatt är ett
lämpligt kriterium utifrån principiella grunder finns det anledning att
peka på praktiska fördelar behålla den tidigare grundstrukturen.att
Till detta återkommer utredningen i olika delar den följandeav
diskussionen. Om till de obegränsat skattskyldiga räknar demman

har väsentlig anknytning till Sverige skulle iävensom systemet, stora
drag, ha likheter med reglerna i flera de länder utredningenav som
granskat.

Utredningen kommer alltså föreslå frågan väsentligatt om
anknytning till Sverige fortsättningsvisäven skall betydelsefullvara
vid bedömningen lämnat Sverige skallom en person som anses vara
skatterättsligt bosatt här och därigenom obegränsat skattskyldig i
Sverige. Men dettaäven principiellt ställningstagandeär finnsettom
det anledning granska de nuvarande reglernaatt och i vilkense
utsträckning de bör justeras. Denna granskning innehållet iärsom
detta avsnitt betänkandet.av

Några frågor särskilt viktigaär besvara. Skall det krävasatt t.ex.
visar han obegränsatatt skattskyldig iatt är land fören person annat

den obegränsade skattskyldighetenatt i Sverige skall upphöra
Om kravet på viss anknytning till Sverige bibehålls för att

obegränsad skattskyldighet skall föreligga uppkommer frågan detom
finns skäl behålla femårsregeln eller omformuleraatt den.att

Slutligen finns det i detta sammanhang också anledning frågaatt
sig den nuvarande uppräkningen olika faktorer talar förom av som
sådan anknytning skall bibehållas, ändras eller slopas.
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kriterium förVäsentlig anknytning4.3.1 som

skattskyldighet i Sverigeobegränsad

för beskattnings-sinsjälvt bestämmaVarje land har gränsernarätt att
vägledande. Vanligtprinciper har härvid varitmakt och olika är att

denha anknytning tillskattesubjektet skall någon utövarstat som
beskattningsrätt,Svensk internationellabeskattningsrätten Mattsson,

anknytning ocksåallmänhet innebär sådanuppl., 14.ll I attens.
inkomstskatt för allskattesubjektet skall erläggaden skattskyldige

ochBåde SILförvärvat, varifrån den härrör. KLhan äroavsett
regel. § atillämpningen denna I 53 1utmärkta exempel på mom.av

varit bosattskattskyldig under tid hanstadgas fysiskKL äratt person
och Sverige.all förvärvats inom Eni Sverige för inkomst utomsom

stycketfinns i första a SIL.motsvarande bestämmelse 6 § 1 mom.
ellerskattskyldige svenskskillnad beroende på denNågon ärom

sammanfattande ord kanMedutländsk medborgare inte.görs ett
globalinkomstprincipen.denna regel benämnas som

tillämpardet finns länder inteskall understrykasDet att som
förvärvadeoch alltså inte beskattar inkomsterglobalinkomstprincipen

från detendast sådana inkomster härrörutomlands utan egnasom
landet. helt visst alltmer krympande skaraDet stater görär somen

dennadet kan finnas skäl redovisasådana begränsningar, attmen
relief globalinkomstprincipen.modell, främst för ställa den iatt mot

förvär-länder alltså skillnad mellan de inkomsterDessa gör en som
utanföri ochvats staten.

beskattaSlutligen det naturligtvis så inte nöjer sig medär att stater att
Ävenindivider, bosatta i landet. de individer erhållerde är somsom

inkomst-inkomster härrör från landet i fråga beskattas, även omsom
bosatt förvärvats fysiskutomlands. inkomstenNärärmottagaren av

anknytning till denutomlands inkomsten ha sådanbosattperson anses
källstaten bör beskattas där.från vilken den härrör denstat att

skattskyldigheten vid bosätt-Vad kan ligga bakom principen att
i landet skall omfatta all inkomst, den förvärvats ochning oavsett var

landetden skattskyldige medborgare i Om intressetäroavsett om
koncentrerats till Sverige, huvudskälet individ bor härär att en som

olika drar Sveriges infrastruktur. bekostas tillpå Dennasätt nytta av
del skatter. Fönnånssystemet dessutom uppbyggt såstor är attgenom

vederbörande kan tillgodogöra sig olika sociala fönnåner, även om
här otvivelaktigt inte föreligger parallellitetnågon exakt mellan
skattskyldighet och rättigheter.

Men reglerna väsentlig anknytning knappast kanäven om om
ha särskilt starkt samband med principen de utnyttjarsägas att ettsom

lands och förmåner också skall beskattas för alla sinaresurser
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inkomster, de förvärvats, det ändå naturligtoavsett är ävenattvar
utflyttade från Sverige skall kunna skatterättsligtpersoner anses

bosatta här i landet. helt enkeltDet så varje år inte kan heltär att ses
för sig. lätt konstateraDet individ kan vistas utomlandsär att att en

eller mindre tillfälligt och huvudregeln faktisk vistelse iattmer ~
Sverige kompletteras.måste-

därförDet enligt utredningens mening naturligt med reglerär
byggda detpå nuvarande rekvisitet väsentlig anknytning. Denom
individ har väsentlig anknytning till Sverige bör alltsåsom anses
bosatt i Sverige och därigenom obegränsat skattskyldig.vara

frågan det finnsMen skäl utvidga beskattningsanspråkenär attom
längre och beskatta individer vistas utomlands,ännu även ävensom

de inte har väsentlig anknytning till Sverige. den nuvarandeIom
uppräkningen faktorer betydelse vid bedömningen huruvidaav av
väsentlig anknytning till Sverige föreligger den omständighe-nämns

i fråga inte har varaktigt bo och hemvist på vissten att personen
utländsk Frågan skall bosatt enligtort. är om en person anses
skatterättsliga regler i Sverige redan på den grunden han inte äratt
bosatt i land och därigenom kanske inte obegränsat skattskyl-annat är
dig någonstans.

ställningstagandeEtt till denna fråga viktigt för utredningen.är
kanDet naturligtvis hävdas det naturliga fysiskaatt attvore personer

skall erlägga skatt i åtminstone land redan denpå grunden deett att
bosatta där. det därförOm inte finns något land beskattaranses som

vederbörande denna grund, finns det tillräckliga motiv för Sverige
betrakta honom bosatt här i landet och obegränsatatt skattskyl-som

dig, förutsatt naturligtvis han tidigare varit bosatt här i landet.att
fråganMen då hur långt bortgår från deär ursprungligaman

motiven till beskatta fysisk för alla inkomster,att oavsetten person
varifrån de härrör. Vad finns det för grunder beskatta enligt dennaatt
globalinkomstrnetod, individen inte har anknytning tillnär Sverige i
någon påtaglig mening skälEtt skulle Sverige kanattmer vara
beskatta, eftersom ingen det. Enligt utredningensstat görannan
uppfattning innebär emellertid detta då i alltför hög gradatt systemet
byggs efter inte hållbar princip, nämligen Sverige haskallattupp en
beskattningsrätten på den grunden, inget land anspråk påatt görannat
skatt enligt globalinkomstprincipen och Sverige först,avståratt när
bosättning i land föreligger. utifrånSett den enskildesannat utgångs-
punkt måste sådant betraktelsesätt medett inte rimligt.rätta anses som

Till detta principiella kan läggas praktiskt.argument ett annat mer
detOm kravet skulle ställas land måste denatt ett annat anse

skattskyldige bosatt där i skatterättslig mening för Sverige skallatt
släppa kravet beskatta enligt globalinkomstprincipenatt kommer
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vilket helst finnsfrågan bosättning i land kan Detaccepteras.om som
länder skattetrycket mycket lågt och skattesatsernadär är närmast

länder inte beskattar inkomstsymboliska. finnsDet t.0.m. som
naturligaskall dessa behandlasöverhuvudtaget. DetHur stater vore

skillnad mellan länder, beroende på deras Skattesatser.då göraatt en
i dag inte förekommerSverige skulle då tillämpaMen ett systern som

enda landeti utredningen undersöktanågot de Detstaterna. somav av
skillnad mellan länder beroende på deras skattesatserf.n. ärgör

får denna skillnad betydelse endast för fråganTyskland och här om
härrör frånskattesatsernas höjd vid beskattning inkomsterav som

Tyskland.
fråga sig det kan rimligtSamtidigt kan attom vara en personman

Sverige,Sverige och släpper all anknytning till ingårlämnar t.ex.som
fortfarande skall obegränsatäktenskap och flyttar utomlands, vara

därför flyttar till land inte harskattskyldig, bara hanatt ett som
tillräckligt hög Slutsatsen måste helt avgörandeskattesats. attvara

visakan inte det förhållandet bli den skattskyldige inte kan hanatt att
skattskyldig i land. Väsentlig anknytning tillobegränsatär ett annat
alltså kunna upphöra den skattskyldige visarSverige måste utan att att

han obegränsat skattskyldig i land.är ett annat
naturligtvis inte omständighetenhindrar denDetta att att personen

ifråga inte bosatt sig i land kan ha betydelse för frågan hanannat om
skall ha väsentlig anknytning till Sverige. talarNäranses man om

tillväsentlig anknytning Sverige bör i och för sig tala sådanaman om
faktorer just binder vederbörande till Sverige därför de visarattsom
på direkta anknytningar till Sverige. det kan knappastMen anses vara
ologiskt bland dessa omständigheter finns faktor pekar påatt en som

vederbörande inte har väsentlig anknytning till land. Attatt annat en
anknytningsaknar väsentlig till land bör ha betydelse förannatperson

bedömningen huruvida anknytningen till Sverige upphört eller inte.
den får inte utslagsgivande.Men vara
detta sammanhang finns detI innan detta spörsmål lämnas

anledning ställa ytterligare fråga. Finns det skäl krävaatt atten
mindre väsentlig anknytning bedömningen skallän när göras
huruvida skall obegränsat skattskyldig i Sverigeen person anses vara

adjektivEtt "väsentlig" naturligtvis i viss mening ochär vagtsom
obestämt. dag har emellertidI år förflutit sedan de första30ca
reglerna trädde i kraft och främst de många avgörandena i domstolar-

har under åren relativt väl klarlagt begreppets innebörd. Enligtna
utredningens mening finns det knappast anledning ändra på vadatt

i dag gällande det gäller bestämma vad krävsär rätt när attsom som
för banden till Sverige skall så fasta i frågaatt attanses personen
också bör obegränsat skattskyldig i Sverige. Fördelen medanses vara
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till Sverigeanknytningenkräva nivå påfortsätta attatt somen
denhar också den fördelenmed den nuvarande attöverensstämmer

iförblir vid bedömningenfinns relevanträttstillämpning som
skatteadministrationen har dettaskattskyldiga och förframtiden. För

förutsebarheten.fördelar och ökarbetydande
finns skäldetta avsnitt följande.blir alltså i DetSlutsatsen att

skallinte vistas i Sverigebestämmelsenbehålla att en person som
väsentligsåvida han harhär i skatterättslig mening,bosattanses vara

finns det inte skäl kräva,till Sverige.anknytning Däremot att om
vederbörandetill inte föreligger,väsentlig anknytning Sverige att

förskattskyldig i land,han obegränsatdessutom visar attär annatatt
skall upphöra.skattskyldigheten i Sverigeden obegränsade

Bevisbörderegler4.3.2

femårsregeln element,nuvarande lagstiftning finns den s.k.I ettsom
frånfastställa huruvida den flyttatdet gällernär att person som

skall ha väsentlig anknytning hit.Sverige fortfarande En personanses
tio årmedborgare eller under sammanlagt minstsvenskär somsom

Sverige eller stadigvarande vistatshaft sitt egentliga bo och hemvist i
regeln tredjeoch från Sverige skall enligt i punkt 1här utresersom

femanvisningarna till § bosatt här intill dessstycket 53 KL ansesav
förflutit från dagen för från Sverige, såvida han inteår har avresan

halt väsentlig anknytningvisar han under beskattningsåret inte haratt
till Sverige.

Bevisbörderegeln produkt års lagstiftning. Tidsgrän-1966är en av
Ärdå och den har sedan förlängts till fem år. sådanårtre ensen var

bevisbörderegel lämplig eller skulle det skapa bättre Kanatt en
den utgå något kommer i ställetannatutan att

oklara.Skälen den nuvarande bevisbörderegeln någotbakom är
lagstift-kan dock från förarbetena tillFöljande synpunkter inhämtas

menade i sittningen år Dubbelbeskattningssakkunniga1966.
utlands-betänkande Internationella skattefrågor; 1962:59SOU att

definitiva karaktär ofta ligger i dess längd. Vilken effektvistelsens
och för oklart.bevisbörderegeln härvidlag kunde tänkas få i sigvar

innehållde sakkunniga medvetna regel sådantMen attvar om en av
kunde medföra det resultatet, de första efterårenatt tresamma person

från Sverige behandlades ochsin bosatt i Sverigeavresa som
obegränsat skattskyldig här därefter dom faktiskautan attmen
förhållandena hade ändrats ansågs bosatt utomlands ochvara
begränsat skattskyldig i Sverige.
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påtreårsregelntill ettinställningsinuttryckteDepartementschefen
regeln. Haninförandettillstyrktehan avävennågot sätt,annat om

skattskyldigedenåliggadetskulleårenförstaunder demenade treatt
inteKunde hanutomlands.sighade bosattverkligenhanvisa attatt

Sverige.ibosattfortsättningsvishanskulledetta varavisa anses
motverkauppgiftendatreårsregelns attbevillningsutskottetEnligt var

utlandet.iskenbosättning
treårsregelnutökades1985årlagstiftningsarbetetmedsambandI

departementsche-enligtförlängningtillMotiveringenfem år.till var
intemationaliseringen attökadedenmöjligtblivitdetfen att genom

tidigare.tidlängreunder änsvävandebosättningdefinitivhålla en
respektivetreårs-hurfåsvårt närmareattDet omär grepp

detRegeln äranvändning. atttillkommitpraxisi angerfemårsregeln
anknytningväsentligharhan intevisaskallskattskyldige attden som
betydandesigvållar iföreliggerintenågotvisaSverige. Atttill att

svårigheter.
bevisbör-utsträckningvilkeniintresse att somkanDet sevara av

Regeringsrättenidomskälenutformningenpåverkatderegeln av
regelnborde,infördes. Dettreårsregelnfrån det omårenunder att

domskälenordalydelsen,enligtskulle hadenverkanfå den avskulle
skattskyldigobegränsatskulleskattskyldigedenframgåofia ansesatt

väsentlighadeintehanvisainte kunnathan attdärförSverigei att
skulleskattskyldigedenellerSverige ansestill attanknytning

han intevisahan kunnat attdärförSverigeiskattskyldig attbegränsat
Sverige.tillanknytningväsentlighade

utredningenvadefteremellertidförekommerskrivningsådanEn
videndastintressereferatmålgenomgångvidfinnakunnat avaven

RÅ ref.1968referatmålitydligastoch allra etttillfällennågra
Regerings-hadekraftilagstiftning1966 års trättdetDirekt efter att

eventuellgällandeförhandsbeskedansökanavgörarätten att omen
uttryckligenhär attuttaladeRegeringsrättenSverige. enbosättning i

ochpersonligastarkastehade dehon intevisatsökande intede attav
intehonmindrelångtSverige, attmedförbindelsemaekonomiska

Sverige.tillanknytningväsentlighade
visakunnatinteskattskyldige attdendirektförstället attl att ange

obegränsatskalldärförochanknytningväsentligharintehan anses
denallmänheti attRegeringsrätten angettharSverigeiskattskyldig

Sverigetillanknytningväsentligskall haantingenskattskyldige anses
SedanSverige.tillanknytningväsentlighaskalleller inte anses

finnakunnatinteutredningendag hartill iframoch80-taletbörjan av
avgjordamålianvändningtillkommitexplicitbevisbörderegelnatt

Regeringsrätten.av
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Som exempel kan denämnas referatmålentre senaste ärsom av
intresse i detta sammanhang. Alla från 1989.tre är

RÅI 1989 ref. gällde18 frågan innehav hyresfastigheteriom av
Sverige i visst fall skulle innebära svensk medborgareatt en som
flyttat härifrån fortfarande skulle ha väsentlig anknytning tillanses
Sverige. Regeringsrätten redogjorde för de omständigheter som
upplysts i målet och relevanta för bedömningen. Domstolensom var
avslutade med följande konstaterande:

Även Berndt E fastighetsinnehavet har kvar visstom genom ett
ekonomiskt i Sverige, kan vad framkommitengagemang som
därom inte tillmätas den vikt han vid samlad bedömningatt en

alla upplysta omständigheter skall fortfarande haav anses en
sådan väsentlig anknytning här i punkten andra1som avses
stycket anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen. Berndt
E skall därför inte i beskattningshänseende bosatt ianses vara
Sverige.

Motiveringen inget intryck bevisbörderegel vid bedöm-attger av en
ningen varit betydelse.av

RÅI 1989 ref. hänvisade103 Regeringsrätten först till vad som
klarlagts i målet olika faktorer pekade på anknytning till USAom som
och till Sverige och sammanfattade sedan sin inställning med
följande:

Vid angivna förhållanden måste A ha väsentlig anknyt-anses
ning till Sverige. Han skall därför bosatt i Sverigeanses
enligt intern svensk rätt.

Inte heller här Regeringsrätten antydan bevisbörderegelger atten en
varit betydelse för ställningstagandet. I stället harav samladen
bedömning de omständigheter blivit klarlagda i målet varitav som
avgörande vid bedömningen.

RÅI 1989 ref. 118 redovisade Regeringsrätten de faktiska
omständigheter blivit klarlagda i målet och fortsatte därefter:som

Vid sådan sammanvägning samtliga faktorer betydelseen av av
förutsätts vid tillämpningen punkt 1 anvisningarnasom tillav

53 § kommunalskattelagen får den anknytning till Sverige som
Karl-Adam B och hans familj har bedömas väsentlig.som

Detta förefaller alltså den metod tillämpas. Den samladevara som
redovisningen faktorer läggs således till grund för bedömningav en
med syfte fastställa huruvidaatt i fråga skallpersonen anses vara
bosatt i Sverige eller inte. Enligt utredningen denna metodär också
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Bedömningenavvägningen.naturligaste göra omdet sättet att
medhandfrämstaiskerföreliggerSverigetillanknytningväsentlig

fråganSverige. Detfrån ärjusthärrörtill faktorerhänsyn tagen som
intedetochhitbindningar ärekonomiskaochpersonligaolikaom

sådanaskall visaskattskyldige attdendå begärameningsfullt attatt
kanmålifinnsnormaltde ettfinns,inteanknytningar när som

företes.
erinraskälfinnas attocksådetkan attsammanhangdetta avoml

likartadharFinlandendastdetländernaundersökta ärde ensom
någotbekantheller annatsig intehar attUtredningenbestämmelse.

bestämmelseländer harundersöktautanför kretsenland enäven av
dendetinfördes efterbestämmelsen attfinskaslag. Densammaav
denliknarstarkthar drag,kraft ochitreårsregelnsvenska trätt som

femårsregeltillutökadesbestämmelsensvenskadensvenska. När en
regeln.finskadenemellertid inteändrades

femårsregeln intedärförsammanfattningsvis attUtredningen anser
skattskyldighär kräva attkonstlatalltförbehövs. Det attlängre är av
RegeringsrättenSverige saknas.tillanknytningväsentligvisarhan att

metod. Att utmöns-valtlång tidsedanriktigtheltocksåhar annanen
någoninnebäraknappastdärförskallfrånbevisbörderegeln KLtra

rättstillämpningen.vidförändring

väsentligpåpekarfaktorerUppräkning4.3.3 somav

anknytning

finnstill § KL53anvisningarnastycketandrapunkt 1I enav
gällerdetbeaktas avgöraskall attfaktorer näruppräkning omsomav

Somtill Sverige.anknytningväsentlighaskall ansespersonen
de1.3.1avsnitt omstän-främst ärredogörelsen seframgått ovanav
sådanadessutom attkaraktär. Deolika ärdigheter nämns avsom

till sisthelhetsbedömningvid denvarierarviktrelativaderas som
Sverige måsteiEkonomisktskall enanses varagöras. engagemang

frånfrågai avrestbetydelsefaktor än attt.ex.större personenav
utomlands.studerarhandärförSverige att

Betydelsentill fall.fallfrånalltsåbetydelse varierarFaktorernas
beroende påolikaåretruntbrukförinrättadi Sverige ärbostadav en

mindrespelarfritidsbostadinnehar. Enbostadvilken typ personenav
permanentbo-haftskattskyldigedenvilkenfastighet,roll än somen

kvalitetFritidsbostadensutflyttningen.efterbehållitstad och även
deroll vidspelathatidigareåtminstoneförefallerstorlekoch även en

domstolarna.avvägningar görssom av
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Slutligen finns det skäl understryka uppräkningen iatt görssom
lagrummet inte fullständig. Faktorer jämförligaär med deärsom
omnämnda omständigheterna skall också beaktas.

finnsDet skäl den uppräkning inflöt i lagrummet ianta att som
samband med 1966 års lagstiftning hade upplysande syfie. Denett
lagstiftning tidigare funnits utpräglat kasuistisk deochsom var
faktorer där uttryckligen angivna hade i mångt och mycketsom var
spelat sin roll. Domstolarna hade i sina bedömningar haft begrän-ut
sad hjälp lagtexten. mycket kanI de uppräknade faktorernaav man se

erinran de omständigheter domstolarna före 1966 årssom en om som
lagstiftning betydelsefulla vid bedömningen Skatterätt-ansett vara om
slig bosättning i Sverige skulle föreligga. förarbetenaAvanses
särskilt bevillningsutskottets betänkande framgår också denattav
allmänna inställningen dessa faktorer väl speglade gällandeattvar
rätt.

På några punkter ändrades uppräkningen i samband med 1985 års
justeringar reglerna. Hänvisning gjordes till den betydelse i4art.av
OECD:s modellavtal och kommentaren till denna artikel verkade ha
i den internationella beskattningsrätten. skäletFrämsta har varit vid
ändringarna år 1985 ytterligare förstärka betydelsen personligaatt av
och ekonomiska anknytningspunkter till Sverige. utredningenMen
har knappast funnit dessa vidtagna ändringar i sigatt märkbarasatt
spår i den fortsatta rättstillämpningen. berorDet sannolikt på deatt
helhetsbedömningar skall med hänsyn till degöras, görssom
förändringar sker i den allmänna vad skallsom synen om som anses

faktorerväsentliga vid bedömningen. finns allDet anledningvara att
betydelsen olika faktoreranta att ändras med tiden.av

Att uppräkning faktorergöra skall betydelsefullaen av som vara
kan därför felaktiga signaler det inte samtidigt vilkenge om anges
betydelse de skall ha sinsemellan. Och sådan värdering gällandeen
för alla olika tänkbara fall meningslös. Dessutom innebärär uppräk-
nade faktorer lätt rättstillämpningen blir statisk. faktoreratt Nya som

särskilt angivna kanskeär inte får den betydelse de förtjänar,
medan andra i lagen angivna omständigheter behåller sin betydelse

tiden gjort dem mindre viktiga.trots att
Enligt utredningens mening det i stället uppgift för domsto-är en

lama den bedömningatt göra nödvändig. Härvidlag har de iärsom
dag god utgångspunkt i den relativt omfattande praxisen som
utbildats. Enligt utredningens mening nuvarande rättstillämpningär
tillfredsställande.

Mot utredningens uppfattning, det inte befogat behållaatt är att en
detaljerad uppräkning faktorer relevans för bedömningen, kanav av
riktas den anmärkningen förutsebarheten bliratt Uppräkningensämre.
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exakthet. Somintryckskenbartformnuvarande ett avsini merger
skattskyldigadehjälpahellerinteuppräkningkanpåpekades ennyss

Såföreligger.Sverigeibosättningfråganpåfinna ett omatt svar
i dethelhetsbedömningnödvändigt göraattdetlänge är ensom

förhandmöjlighet ettnågon attdet intefallet finnsenskilda ge
uppräk-minska attknappastkanOsäkerheten genombestämt svar.

försvinner.faktorerningen av
uppräkningengjordadagidenalltsåfinner avattUtredningen

bort. Attbörbedömningen tasbetydelse föromständigheterolika av
rättstillämp-nuvarandeintedockinnebär attförsvinneruppräkningen

vid sindomstolarnadockkanframtidenändras. Iskullening
faktorer.uppräknadelagtextiobundnasigbedömning känna avmer
angivnabetydelsenrelativadeneftersomvärde, av nuDetta är av

tillkomma.ochförändraskommakanfaktorer att nya

tillanknytning statBetydelsen4.3.4 annanav

bosättningskatterättsligreglernaändringarnamedarbetetI omav
betydelsevilkenförtsdiskussionhar1985och år1966både år om

skall ha.landtillanknytning annatsom
sambandbetänkande ii sittredananfördeBevillningsutskottet

detsam-skulleanknytningväsentligändringar1966 års varamed att
väsentligareHadeanknytningen.väsentligasteden personensomma

väsentlighaintesåledesskulle hantillanknytning stat, ansesannan
brottslighetekonomiskKommissionen motSverige.tillanknytning

därmedlagstiftningårsföregick 1985 ettförslagsitthade i som
härbosattdenskulleförslagetEnligt varsförslag.likartat anses

starkareSverige änmedförbindelserekonomiskaochpersonliga var
land.någotmedhade annathandem

frånuttalandetframhållaanledning attdetfinnsSamtidigt
följandedärpådenpåverkathaintebevillningsutskottet synes

förslagKommissionensutsträckning.nämnvärdirättstillämpningen
delheller i dennainte attkornlagstiftningårsmed 1985sambandi

detbeslut.för Iriksdagenföreladesproposition ovani denföljas som
uttalatklartRÅ Regeringsrätten attharref.1 181989måletredovisade

väsentligastedendetsammainteanknytningväsentlig är som
sammanfattning:följandemålet finnsIanknytningen.

ibosattkaninnebarLagändringen 1985 att ansespersonen
hemvistochstadigvarande boharhanSverige även om

hemlandettill detanknytningstarkareoch harutomlands nya
föreliggerSverigetillanknytningväsentligblottSverige,tillän
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prop 1984/85:l75 12 och 43. Detta utesluter inte dens att
relativa styrkan i anknytningen till de två länderna beaktas men
jämförelsen får underordnad betydelse.en

Det finns enligt utredningens mening inte anledning såtillvidaatt
ifrågasätta det förståeliga i låta väsentligatt anknytning och inte
väsentligaste anknytning avgörande vid bedömningenvar om en

skall skatterättsligt bosatt härperson i landet. Inteanses minst ivara
den praktiska tillämpningen det naturligtär låta de faktoreratt vara
avgörande för bedömningen lättast går påvisa för skattemyn-attsom
dighetema, nämligen de faktorer knyter till Sverige.som personen

Samtidigt det inte märkligtär den synpunktenatt ofta förts fram
de svenska beskattningsanspråkenatt på alla den skattskyldiges

inkomster, varifrån de härrör,oavsett borde falla, kundeom personen
visa han hade starkareatt anknytning till land till Sverige.annat än
Det måste rimligt den till vilkenatt denstat skattskyldigeanses har
sina starkaste förbindelser skall ha beskattarätt enligtatt globalin-
komstprincipen. Kan den skattskyldige styrka han har starkareatt
anknytning till finns det ingenstat anledning fören Sverigeannan att
efter princip kräva skatt på all inkomstsamma varifrån denoavsett
härrör. Det skall här understrykas Sverige alltid haratt beskattarätt att
de inkomster Sverige sig böra beskatta därför inkomstersom anser att
härrör från Sverige källstat. Skillnaderna mellan den obegränsadesom
och begränsade skattskyldigheten beskrivnaär närmare i avsnitt 3.3.

Utredningen finner dessa synpunkteratt framförda i föregående
stycke beaktansvärda.är finnsDet enligt utredningens mening fall, då
det svenska beskattningsanspråket drivits alltför långt. Det mest
markerade exemplet härpå RÅåterigenär rättsfallet 1989 ref.118.
Regeringsrätten fann där anknytningen tillatt USA starkare tillänvar
Sverige. Anknytningen till Sverige dock väsentlig. Till detta komvar
emellertid också den skattskyldigeatt och hans familj obestritt var
obegränsat skattskyldiga i USA.

Vad finns det för skäl i fall, där denatt skattskyldigeett enligt
domstol ha sin väsentligaste anknytning tillanses land ochannat är
där obegränsat skattskyldig, betrakta honom obegränsat skatt-som
skyldig i Sverige Den allmänna uppfattningen den dubbel-är att
beskattning skall undvikas i görligaste mån. Finns det skatteavtalett
kan visserligen träffastaterna ömsesidig överenskommelse mutualen
agreement, varigenom dubbelbeskattning undviks. Men den
skattskyldige blir då beroende förhandlingar mellan vilkasav staterna,
förlopp han i allmänhet har dålig möjlighet delatt ta

Genom reglerna i avräkningslagen 1986:468 kan dubbelbeskatt-
ning undanröjas eller lindras, dessa bestämmelser har främstmen
betydelse, det gällernär enligt creditrnetodenatt i skatteavtal avräkna
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over-allmetoden.s.k.enligt densvenskadenskatterutländska mot
avräkningsådanÄven riktas attinvändningar argumentetmothär kan

skallbehandlingrättvisochriktigpåkravenförtillräcklig attär en
denmåni denskeendastkanAvräkningtillgodosedda.varaanses
denstyrktdetsvenska. Om attärdeninomskattenutländska ryms

knappastdetland kantillanknytningstarkare annatharskattskyldige
skallbeskattningsanspråkensvenskaför deskältillräckliga attfinnas

utländska.deovanpåläggas
regeringenfall förvissamöjlighet iallmändetfinnsSlutligen en

dubbelbeskattning. Dennavidskattefterskänka§ SILi 23 attt.ex.
rättssäkerhetskrav.rimligatillgodosedock på intetkan sättmöjlighet

lindraellerundanröjaolikapåmöjligheter sättalltså attfinnsDet
dock.kvarstårhuvudfråganMendubbelbeskattningen.uppkomnaden

förmögen-ellerförvärvadinkomstbeskattahaSverigeBör rätt att av
hardomstolsvenskhand ansetti sistainnehavdhet somperson,av

utredning-EnligtSverigelandtillanknytning änannatsin närmaste
nej.blirmening svaretens

bosättningskatterättslighuvudregelnUtredningen att omanser
denKankompletteras.behöverdärföranknytningväsentliggenom

landtillanknytning annatstarkareharhanstyrkaskattskyldige att en
landet.ihärbosattickeskattskyldigeskall denSverigetill ansesän

ividkommandesvensktförskattskyldighetbegränsadendastFör att
meningutredningensenligtdockdetinträda finnsfall skallsådantett
särskiltdettidigarenämndes ärkrav. Somytterligareställaskäl ettatt

skattskyldigobegränsatskattskyldigeden äromständighetenden att
sådanstarkastanknytningen görvilkentill ärden nui ensomstat

dåangelägen. Dethuvudregeln ärkompletteringsregel tilldiskuterad
därförböruppkomma. Detdubbelbeskattning kanrisk atten

styrkerhanendast attinteskattskyldigeden attuttryckligen krävas av
Sverigetill även attstarkare utanlandtill änanknytning ärhans annat

skattskyldig.obegränsatdärhan är
alltidinteskattskyldighetobegränsad ärskallVad varaansessom

länderidettakanproblematisktSärskiltexakt somlätt varaatt ange.
finnsskattelagama änkategorier idär flerStorbritannienit.ex.

sitthaskattskyldighet. Personerobegränsadochbegränsad ansessom
undgåkan"domicile" där,sittinteStorbritannien"residence" i men

köpeskillingenslagolikakapitalvinsterbl.a.påbeskattning omav
harländerfinnsStorbritannien. Det ävenhemförs tillinte som
in iflyttarvillkorsärskildaunderförreglerspeciella sompersoner

i landet,bosatta atttrotslindrigarebeskattas änlandet. De personer
Dedär bosatta.landethuvudreglema ienligtändåde varaanses

uppfylla deinteregler kandennautnyttjar typ ansesavsompersoner
Sverigede iförställasbörskattskyldighetobegränsad attkrav på som



188 Centrala frågor vid reglernas utformning SOU 1997:75

på diskuterad grund skall endast begränsat skattskyldi-nu anses vara
ga.

framgårSom det anförda det naturliga skäl så detär attav ovan av
den skattskyldige måsteär sig både visa hanta ansvaret att attsom

har den väsentligaste anknytningen till det andra landet och hanatt
uppfyller kravet på obegränsat skattskyldig utnyttjaatt utan attvara
särskilt förmånliga skattevillkor i sitt hemland. kan iDet dettanya
sammanhang tilläggas, sexmånaders- och ettårsregeln i §54 KLatt
med anvisningar och i §7 l l får till följd,SIL effektenattmom. av

detta rekvisit inte uppfyllt dock, det gälleratt tjänsteinkom-näranses
ofta uteblir.ster,

4.3.5 Betydelsen längden utlandsvistelsenav av

De nuvarande reglerna utformade på så denär skattskyldigesätt att
i princip kan bosatt i Sverige väsentlig anknytning huranses p.g.a.
länge helst han kontinuerligt vistatstrots utomlands.att Attsom
längden på vistelsen utomlands indirekt ha betydelse framgåransetts
dock treårs- femårsregeln. Bakom dessa regler står uppfatt-av resp.
ningen anknytningen till Sverige försvagasatt längre individen
vistas sammanhängande utomlands.

direktivenI till utredningen har uttryckligen framhållits det
problemet flyttat frånatt Sverige och bosatt sig iutpersoner som

land inte vågat investera iannat Sverige risken attp.g.a. anses vara
bosatt här i landet.

riktigtDet längden utlandsvistelsenär måste fåatt betydelse förav
frågan obegränsad skattskyldighet i Sverige skall föreligga.om anses
Utredningen har avsnitt 4.3.2 s.k. bevisbörderegelansett attovan en

det slag f.n. finns inte har plats i regelsystemet. Dettaav som en
innebär emellertid inte själva problemet i erforderligatt utsträck-att
ning hänsyn till utlandsvistelsens längd försvunnit.ta finnsDet ettnu
behov någon regel bättre tillgodoser kravet på förutsebarhet.av som

De nuvarande bestämmelserna väsentlig anknytning förutsätterom
helhetsbedömning, där betydelsen olika faktorer skallen av ge

slutresultatet. Betydelsen de olika omständigheterna kan varieraav
från fall till fall. Det därför inte alltid lättär på förhandatt ettge
besked skattskyldig skall bosatt i Sverige eller inte.om en anses vara

finnsDet enligt utredningens mening inte heller möjlighet att mer
exakt villkoren vad utredningen föreslår.änange

Men det uppenbart osäkerhetenär kanatt år efter år.storvara
Genom regel den skatterättsliga bosättningenatt alltid upphören
sedan viss förflutittid efter utflyttningen från Sverige kan denen
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säker han,förflutittidsedan denna attåtminstoneskattskyldige vara
dennaSverigevistats i sättmellantiden attunder ettintehanom
endastSverige,ibosattskatterättsligthonomåterigen gjortvistelse

för begränsatgällerreglerdeenligtbeskattaskommer att som
skattskyldiga.

Frågansådan bortredet bör finnas gräns.Utredningen att enanser
skatterättsligadenförskallutlandsvistelsen atthur långdåär vara

underskyldigutflyttadeden attskall upphöra. F.n.bosättningen är
Sverige. Entillanknytningväsentliginte harhanvisafem år att

Utredningenrimlig.längd kandennatidsperiodungefärlig varaav
fyraupphörSverigeibosättning närskatterättsligdärförföreslår att

skedde.utflyttningenvilketunderdet årutgångenförflutit efterår av
dåutlandsvistelsen blirsammanhängandelängden dentotalaDen av

ocksåkommerregel närasådanfem år. En attochfyramellan
2.2.6.avsnittfyraårsregeln ses.k.den norskamedöverensstämma

Förmögenhetsskatten4.4

ändåvarit allmänhuvudsakkapitel idettahar iDiskussionen men
avslutande avsnittinkomstskatten. Ipåinriktadtydligast ettkanske

hafinns skäldetdiskuteradet angeläget attutredningenfinner att om
förmögenhetsskatten.regler förspeciella

systematikenskatterättsligai denställningFörmögenhetsskattens
den dragavseenden harmångabestämma. Ivanskligär att som

vilkengåvoskatten,ochförgällermed denöverensstämmer arvs-som
AGL.gåvoskattocharvsskatt1941:416regleras i lagen om

gåvoskattenochliksom är attFörmögenhetsskatten somansearvs-
förmögenhetsskattsaknarländermångakapitalskatter. I ansesensom

förmögenhetsskatt,fördröjd argumentettarvsskatten somvara en
skatterna.har bådalandirelevansinte hardock ett somsamma

reglerdemångaframhålla,det anledningfinns attDessutom att av
statlig1947:577i lagenskattebasenutformningengäller omavsom

i AGLförslaget ärdetförmögenhetsskatt SFL och samtnya
minstsärdrag. Inteföretereller åtminstonelikartade gemensamma

frånoch undantagskattepliktiga tillgångarvärderingengäller detta av
skatteplikt.

förtalardelmeningutredningensdärför enligtfinnsDet somen
därmed denochbosättningreglerarde bestämmelseratt som

desammabehöverintei Sverigeskattskyldighetenobegränsade vara
ianledningdärförfinnsoch för förmögenhet. Detinkomst attför

inärvarande gäller AGLförde reglersammanhang peka pådetta som



190 Centrala frågor vid reglernas utformning SOU 1997:75

för i denna författning bestämma mellan obegränsadatt ochgränsen
begränsad skattskyldighet. Reglerna redovisade i avsnittär 3.1.

dag finns alltsåI bosättningsregler för inkomst ochgemensamma
förmögenhet och bosättningsregler för och gåva.gemensamma arv
Utredningen ställs inför frågan det skulle finnas anledning haattom
särskilda regler beträffande obegränsad och begränsad skattskyldig-
het, det gäller förmögenhetsbeskattning.när Utredningen bortser då
från det i propositionen 1996/971117 intagna förslaget utländskaatt
medborgare vid tillfällig vistelse här till år skalltreupp anses vara
bosatta i Sverige. Enligt utredningens mening finns det endast ett
realistiskt alternativ, reglerna för beskattning inkomst ochom av
fönnögenhet inte skall desamma. låtaDet reglerattvara vore samma
gälla vid beskattning förmögenhet de bestämmelser gällerav som som
vid beskattningen och gåva.av arv

gällandeDe reglerna i AGL kan emellertid inte anses som
tillfredsställande, åtminstone inte vid beskattning förmögenhet.en av

regler,De omfattar andra dem har egentligt bo ochänsom som
hemvist i Sverige respektive stadigvarande vistas i Sverige, är
begränsade till svenska medborgare och till gifta medpersoner
svenska medborgare. införaAtt nationalitetsprincipen del isom en
regelsystemet återvända till metoder i internationellaattvore som
sammanhang utomordentligt sällsynta.är

Att beträffande förmögenhetsbeskattningen införa bestämmelser
avviker både från reglerna vid inkomstbeskattningen ochsom

beskattningen och gåva kan enligt utredningen inte komma iav arv
fråga. skulleDet inte minst innebära ökade svårigheter i administra-

Äventivt hänseende. för de skattskyldiga skulle reglerna onödigt
kompliceras. komplikationerDe detta skulle medföra står inte i
proportion till de vinster går göra.attsom

Utredningen finner därför den bästa lösningen uttrycketatt är att
bosatt vid beskattning förmögenhet skall detsamma detav vara som

gäller vid beskattning inkomst.som av
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Författningskommentarer5

1928:370Kommunalskattelagen5.1

§53 J mom.

tillmed hänsynändratsharlydelsen lagrummetnuvarandeDen av
anvis-i punkt 1bestämmelsernaföreslagnadeutformningen avav

"rätteligenoch hemvistEgentligt botillningarna 53 motsvaras av
i Sverige".folkbokfördborde ha varithar varit eller

med"riket"författningsförslagetGenomgående har i ersatts
"landet".

56§

stadigvarandeinbegriper uttrycket bosattförslagetEnligt även
vistelse.

66§

ändringarna i punktde föreslagnaändringen berorföreslagnaDen
till 53anvisningarna1 av

70§ 1 mom

skatt föromfattas lagrummet betalar inteEn gemen-person som av
bosatt iändamål han såsom intekommunalt ärsamt trots att att anse

taxeringSverige. Enligt gällande lydelse skall han i stället åsättasnu
ellerdär han först hafi sitt egentliga bo och hemvisti den kommun,

föreslagna ändringen anpassningstadigvarande vistats. Den är ennu
anvisningarna tilltill terminologin i den lydelsen punkt 1nya av av

den där först varithemortskommun blir kommun53 Rätt personen
bosatt enligt nämnda lagrum.
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Anvisningar

till §53

punkt 1

förslaget till bosättningsregelI bevaras på och vis densättny
nuvarande strukturen med kriterier för bosättning. denGenomtre nya
lydelsen i första stycket punkterna individ skallnäranges a-c, en

bosatt i Sverige.anses vara
egentligt bo och hemvist försvinner. stället kommerBegreppet I

enligt punkt den enligt folkbokföringslagen skall folkbok-a som vara
förd i Sverige också skatterättsligt bosatt här i landet.att anses vara

innebörden begreppet bo ochDen egentligt hemvistnärmare ärav
oklar och har funnits med sedan tillkomsten förslagetKL. Genomav
kommer sannolikt betydelse tidigare fästas vid fråganstörre än att om
den skattskyldige har bostad i Sverige och någorlunda regelbundet
vistas i Sverige. olkbokföringslagens regler täcker alltså inte alla deF
fall faller under den nuvarande regeln. Samtidigt finns detsom
anledning understryka, bosatt i Sverige skall enligt punktatt som c

den skattskyldig har anknytningväsentlig hit. Denäven anses som
praktiska betydelsen skillnaden blir därför ringa. Fördelen medav
förslaget det lättare går bestämma förutsättningarna förär att att om
bosättning i Sverige enligt detta kriterium föreligger än avgöraatt om
den skattskyldige har egentligt bo och hemvist här. Den närmare
diskussionen kring dessa spörsmål finns i avsnitt 4.1.

Enligt 68 skallKL vad stadgas bosatt iärsom om person som
Sverige gälla den stadigvarande vistas i Sverigeäven utan attsom

här bosatt. Förslaget i punkt b innebär förstai hand denattvara som
stadigvarande vistas här bosatt i Sverige. kan då68 § upphöraär att
gälla. begreppetMen stadigvarande har fåttvistelse även en annan
innebörd den gällande. Avgörande enligt förslaget det antalän ärnu
dagar i fråga vistats i Sverige under tolvmånadersperiod,personen en

inte behöver med kalenderåret. vistelsenHaröverensstämmasom
uppgått till 184 dagar eller under tolvmånadersperiod skallmer en
stadigvarande vistelse föreligga från den första de inräknadeanses av

dagarna184 och då föreligger obegränsad skattskyldighet för deäven
eventuella tillfällen vistats i utlandet ifrågavarandeunderpersonen
tolvmånadersperiod.

Ytterligare diskussion regeln i punkt b finns i avsnitt 4.2. Därom
framgår dag räknas del dag. får till följdDettaatt även attsom av
gränsgångare, arbetar i Sverige, regelmässigt, deävensom om
pendlar dagligen mellan bostaden i land och arbetet i Sverige,annat
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enligtSverigeiskattskyldigaobegränsatbetraktaskommer att som
möjligenskatteavtal,de enligt änEftersom annatsvenskintern rätt.

hemlandet kommerhemvist isitthaundantagsfall, kommeri att anses
skattskyldigaderegeln bliden föreslagnaeffekten attden främsta av

och SIL.istället enligt KLenligt SINKbeskattasinte kommer utanatt
sina skattereg-ändratEU-länder intetill mångaiSverige har motsats

C-279/93. GenomSchumacker-måletfrämstanledningler med av
hänseendei dettapunkt b kommerändringen iden föreslagna en

skattskyldigaföreligga. Demed EG-rättenöverenstämmelsebättre att
detåtminstonei Sverigearbetsinkomsterför sinakommer om

vadmedenlighetbehandlas itillämpligtskatteavtaletnordiska attär
erhållaochavdragdåfårfastställt. De göraEG-domstolen rätt att

Sverige.ibosattaskattskyldigagrundavdrag på sätt somsamma
föreslagnaenligt denkommertill SverigeanknytningVäsentlig

Sverige.bosättning iskatterättsliginnebärafortfarandepunkten attc
Tilli avsnitt 4.3.finnsförslagetredovisningomfattanderelativtEn av

femårsregelns.k.denBevisbörderegelnföljande.kan tilläggasdetta
taxeringsmålregler ivanligainnebärförsvinner. Detta att vemom

gälla. Dekommeromständigheternafaktiskastyrka de attskallsom
bedömningenvidbeaktasskallomständigheternauppräknade som

i lag.få sin platslängreinteenligt förslagetkommer att
personligastarkastehar sinastyrka hanskattskyldigedenKan att

enligtdäremotskall hanmedförbindelserekonomiskaoch statannan
bosatt iförutsättningar intevissaunderandra stycket varaanses

skallanknytning hit. Detväsentlighan skulle haSverige, även om
land ochvissttillförbindelsernafrågadet ettunderstrykas äratt om

förCentrumskall bedömas.allmänhet,utlandet iinte till som
Även härSverige.iskall ligga någonlevnadsintressena änannanstans

föreslagnadenpåpekasskallhelhetsbedömning ske. Detskall atten
iinnebörd art.4 p.2del hari dennabestämmelsen asomsamma

avvägningardeden fördelenmodellavtal. harDettaOECD:s att som
fåbörhärfrågorskatteavtal i dessatillämpning ävenvidgörs av

betydelse.
krävsupphöraskalli Sverigeskatterättslig bosättningFör att

personli-starkasteskattskyldige har sinadenendastemellertid inte att
ocksåkrävsmed Detförbindelser attoch ekonomiska stat.annanga
utnyttjadbehandlasskatterättsligtbosattdär hanhan i den utanärstat

syftar främst påundantag. kravoch till Dettavalmöjlighet etträtt par
i den internavanligareblivit alltregelsystemsinsemellan skilda som

införländerbl.a.förekommervärldenlagstiñningen Det attöver.
landet iarbeta iförmå demsärregler för nyckelpersoner. För attatt

skattskyldiga iförbetydligt lägrefråga skattesatserna änär t.ex.
schabloniseradebetydandeocksåförekommerDet attgemen.
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kostnadsavdrag medges, vilket i praktiken får till effekt denatt
faktiska skattesatsen sjunker. andraI länder finns det möjligheter för
vissa skattskyldiga se redovisningen för Storbritannient.ex. och
Nordirland i avsnitt 2.2.7 undvika skatt i bosättningslandetatt genom

underlåta föra remittera inkomsteratt dit.att
För den skattskyldige, kunnat styrkaatt han har sinaattsom

starkaste personliga och ekonomiska förbindelser i skallstat,annan
inte bosatt i Sverige skall han alltså styrka han inte haftattanses som

fördel regler slag. Skulle det däremotnämnt så attav av nu vara
landet i fråga huvud inte beskattaröver inkomster förvärvadetaget
utomlands finns det inte skäl undanta skattskyldiga, flyttar tillatt som
sådan från regeln bosättningen i Sverige upphör barastat, därföratt

utomlands förvärvade inkomster inte beskattas.att beskattasHan
då på skattskyldiga i blirsätt beskattade.samma som gemen

förslaget finnsI angivet den skattskyldige skall styrka hanatt att
har sina starkaste personliga och ekonomiska förbindelser med annan

Sverige. I till destat än omständigheter talar förmotsats som en
svensk anknytning det svårare för främst Skattemyndighetenär fåatt

de faktorer talar för anknytning till Detgrepp stat. ärom som annan
därför naturligt det måste åligga den skattskyldigeatt visa dessaatt
omständigheter. Förslaget innebär den skattskyldige skall styrkaatt
omständigheterna och deras relevans. Begreppet styrka starkareär än

sannolikt. Det skallgöra stå klartatt rimligt tvivel förutan att centrum
levnadsintressena ligger i den andra staten.

Samma beviskrav uppställt för den skattskyldigeär det gällernär
visa han beskattas bosattatt att utnyttjad valmöjlighet ochutansom

till undantag. I många länderutan rätt gäller det här för den skattskyl-
dige styrka han beskattas iatt landet bosattatt obegränsatsom en
skattskyldig vilken inte har fått dra fördel särlagstiñning. Dettaav
gäller den skattskyldige bosattnär sig it.ex. något de länder därav
just särregler för nyckelpersoner förekommer. uppfyllaAtt sådantett
krav bör inte medföra några problem.

Svårare kan det bli för de skattskyldiga uppfylla beviskravetatt när
det finns bestämmelser de vilka existerar i Storbritannien ochsom
Nordirland. Vad dock problem bör kunna styrkas deutan är attsom
inkomster för vilka Sverige källstat också blivit beskattadeär där och

inte remitteringsregel utnyttjatsatt för undgå skatt i denatten nya
bosättningsstaten. börDetta i flertalet fall tillräckligt. Av särskildvara
betydelse det naturligtvis vinnaär klarhet beskattningenatt om av
inkomster på belopp.större

I tredje stycket finns förslaget bosättning i Sverige upphöratt när
den skattskyldige sammanhängande vistats utanför Sverige under en
längre tid. Under den tid utlandsvistelsen skall den skattskyldigevarat
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i Sverigeblivit obegränsat skattskyldiginte återigen haalltså p.g.a.
förflutit frånoch fyra kalenderårkriterierna i första stycket Nära

vilket utflyttningen från Sverigedet kalenderår underutgången av
alltså den skattskyldige inte längreägde skall anses vararum

karenstidinnebär dettaskatterättsligt bosatt i Sverige. praktikenI en
femmellan fyra och år.på

nu §66

i punktresultatet justeringama lföreslagna ändringarnaDe är avav
och bosatt räknastill § upphör gällaanvisningarna 53 68 att som

landet.stadigvarande vistas här idenäven som

Övergångsbestämmelser

förstai kraft den januari och tillämpasFörslaget bör träda 1 1998
Övergångsbestämmel-vid taxering. Några speciellagången 1999 års

inödvändiga.har med undantag inte Mestett ansetts varaser
bestämmelsernaförtydligande syfte uttalat vid tillämpningenär att av

vadi till skall hänsyn tillpunkt anvisningarna 53 §l även tas somav
betydelse i två fall.inträffat innan lagen trädde i kraft. Regeln får

stycket b ifallet vid tillämpning punkt första1Det är avena
regelns innebörd.anvisningarna till 53 Följande exempel visar Om

pendlar mellanden skattskyldige under hela dagligen1997t.ex.
pendlingDanmark och Sverige kommer han redan efter dags underen

ijanuari ha uppfyllt kraven för obegränsad skattskyldighet1998
Sverige.

tredje stycketandra fallet vid tillämpning punktDet 1är av
Äventill här kan exempel illustrera syftet medanvisningarna 53 ett

i Sverigeregeln. den skattskyldige bosattOm p.g.a.anses vara
i och medväsentlig anknytning skall denna anknytning upphöra

förutsatt han då uppfyllt kravet ha vistatsutgången år 1998, attattav
utflyttat.utomlands i fyra efter kalenderåret under vilket hanår
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1947:576 statlig5.2 Lagen om

inkomstskatt

3§10m0m.

kommentaren tillSe 56 § KL.ovan

6§1 mom.

kommentaren till §Se 53 l mom.ovan

16§2 mom.

Se kommentaren till 56 § KL.ovan

18§

Se kommentaren till §70 1 KL.ovan mom.

Kupongskattelagen 1970:6245.3

kommentarenSe till 56 § KL.ovan

1991:5865.4 särskildLagen om

inkomstskatt for utomlands bosatta

2§

den föreslagnaGenom ändringen sker anpassning till terrninologinen
i lydelsenden punkt anvisningarna till §1 53 KL.nya av av

4§

utomlands bosattEn har anställning eller uppdrag iperson som
Sverige skattskyldig för inkomsten arbetsgivaren finns iär även om
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denSaknarstycket 2.förstajfr. §stycket 5första§utlandet 3
arbetsgiva-behöverSverigedriftställe ifastarbetsgivarenutländske

§ första9skattenbetalningförskatteavdragverkställainte avren
§betalningen 4försjälvskattskyldigedenställetstycket. I svarar
iarbetardenföljer6 § lmeningen. Av attandrastycketförsta som

här idriftställefastsaknararbetsgivareutländskförSverige somen
dagar183överstigerhärvistelsenendastbeskattaslandet får om

med 15korresponderarregel art.tolvmånadersperiod. Dennaunder en
bestämmelsentillförslagetEnligtmodellavtal. omi OECD:sp.2

tillanvisningarnabstycketförstapunkt 1vistelse istadigvarande av
underdagaröverstigande 183vistelseinnebär en§ KL53 en

Ävenhär.bosattskallfrågaitolvmânadersperiod att ansespersonen
ochSverigevistelsen iräknatillregel knyter sätt attdenna sammaan
ochförsvunnitdå haförefalleri §bestämmelsen 4bakomsyftet

därför slopas.kanbestämmelsen

särskild1991:591Lagen5.5 om

bosattautomlandsförinkomstskatt
m.fl.artister

3§

till 2 § SINK.kommentarenSe ovan

1997200Skattebetalningslagen5.6

2Kap.1§

och 66 KL.till 56kommentarenSe ovan

Kap.14§11

§till 56 KL.kommentarenSe ovan
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5.7 Lagen 1997:000 statligom

förmögenhetsskatt

6§

Se kommentaren till 56 § KL.ovan
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