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Att lagstifta emot
Tax treaty override

Seminarium 8 sept 2010
Stockholms universitet

Inledning: Anders Hultqvist

Disposition
Läget efter 2008-2009 års rättsfall
Förutsättning: Att RegR inte tar klart

avstånd från resonemanget i RÅ 2008
ref. 24 (måhända krävs plenum, som
efter Kenya I)

Vad bör då Fi.dep. göra och är det
möjligt?

Finns det problem?
Diskussion!!!
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Läget efter  2008 års rättsfall

Treaty override
Till skillnad från tidigare: Inte folkrättslig

metod eller maximen lex specialis till
traktatens förmån

Utan lex posterior och lex specialis till
annan intern lagstiftnings förmån

Vållat stor debatt
Finns inget givet svar i en dualistisk stat
Skilj dock mellan dualism i meningen

att införlivandelagstiftning behövs och
inomstatligt genomförande

Lagvalsmaximer

Lex superior fungerar ej
Folkrättslig metod

Ofta både lagvals- och tolkningsmetod
Lex posterior

senare lag går före tidigare
Lex specialis

Speciella regler går före generella regler
Lex posterior generalis

non derogat legi priori speciali
Senare generella regler går ej före tidigare

speciella regler
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Är lagvalsmaximer bindande?

Nej, inte lagregler eller annan
intern rätt – annat än möjligen en
konsekvent rättspraxis och doktrin.

Eljest ett val
domstolen gör
varje stat gör

Ur ett lagstiftarperspektiv
 Monism - mindre problem
 I dualistiska system:

Införlivande behövs
Genomförandet

Bara lag - problem kan uppkomma i valet mellan
olika lagregler

Folkrättsbaserad metod – mindre problem

Lagstiftarmakten kan lösa problemet:
Regler i konstitutionen
Regler i särskild lagstiftning
Regler i införlivandelagstiftning
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Intern lagstiftning?

72 § 1 mom KL
Inkomst tillika underkastad

beskattning i annan stat
Och har beskattning skett enligt avtal
Anses beskattning skett enligt KL

1996 års särskilda lagstiftning

Hur ser det ut nu?

Efter Kenya I (RÅ 1995 ref. 69)

1996 års särskilda lagstiftning ersatte 72 § 1
mom KL

Samtidigt avgjorde RR i plenum Kenya
II (RÅ 1996 ref. 38)

Med 72 § 1 mom KL som stöd

Nya IL:
1996 års lagstiftning behövs ej

Nu: Vi har ingendera
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Problemen och går de att lösa?

Bör man införa en sådan
lagstiftning? Dvs. är den
önskvärd?

Finns det problem med den?
Vilka är de i så fall?
Och hur löser man dem?
Ev. särskilda problem som

kvarstår?


