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Ändring i skatteavtalet mellan Sverige
och Kina
Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till protokoll om ändring
i avtalet mellan Sverige och Kina för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst.
Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från att ta ut såväl direkta
som indirekta skatter på intäkter som förvärvas från en avtalsslutande stat av
ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik. Ändringen har tillkommit på begäran av
Sverige sedan Kina infört mervärdesskatt vid försäljning av internationella
transporttjänster.
Lagen om avtalet träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Behandlade förslag
Proposition 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
Riksdagen
a) godkänner protokollet undertecknat den 5 juni 2017 om ändring i avtalet
mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering för
att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på
inkomst,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:1027) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:20 punkterna 1 och 2.
Stockholm den 16 november 2017
På skatteutskottets vägnar

Per Åsling
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Jörgen Hellman (S),
Maria Strömkvist (S), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Olle Felten
(SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Hannah Bergstedt (S), Lotta Finstorp (M),
Anna Johansson (S), David Lång (SD), Mathias Sundin (L), Momodou Jallow
(V), Larry Söder (KD), Jörgen Warborn (M) och Jamal El-Haj (S).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2017/18:20 Ändring
i skatteavtalet mellan Sverige och Kina. Regeringens förslag till riksdagsbeslut
återges i bilaga 1. Regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:1027)
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina och
avtalet i dess nya lydelse med tillhörande protokoll återges i bilaga 2.

Bakgrund
Ändringsprotokollet, som undertecknades den 5 juni 2017, har förhandlats
fram på begäran av Sverige efter det att Kina 2013 införde mervärdesskatt på
bl.a. försäljning av internationella transporttjänster. Mervärdesskatten ersatte
en försäljningsskatt (”business tax”) som innan dess togs ut på nettointäkter.
Kina hade innan denna förändring ingått avtal med ett antal länder som innebar
att transportföretag hemmahörande i dessa länder undantogs från försäljningsskatt vid försäljning av internationella transporttjänster i Kina. Vid övergången
till mervärdesskatt kom dessa avtal avseende försäljningsskatt att anses
omfatta den införda mervärdesskatten, vilket innebar att transportföretag
hemmahörande i de länder som hade ingått ett sådant avtal med Kina kom att
bli undantagna från skattskyldighet för den nya mervärdesskatten i fråga om
internationella transporttjänster.
Eftersom Sverige saknade avtal med Kina om försäljningsskatt blev
transportföretag hemmahörande i Sverige skattskyldiga till den mervärdesskatt som infördes 2013 i fråga om försäljning av internationella transporttjänster i Kina, vilket innebar betydande konkurrensnackdelar. Det blev därför
angeläget att förhandla fram en lösning där svenska transportföretag undantas
från skattskyldighet för mervärdesskatt i Kina i fråga om försäljning av dessa
transporttjänster på motsvarande sätt som konkurrerande företag från andra
länder. Utländska transportföretag i Sverige är heller inte skyldiga att betala
mervärdesskatt vid försäljning av internationella transporttjänster, vilket
innebär att kinesiska transportföretag inte betalar mervärdesskatt i Sverige i
fråga om sådan försäljning. Det fanns därför även starka skäl för Sverige att
begära en reciprok behandling av svenska transportföretag i Kina.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll mellan Sverige
och Folkrepubliken Kina om ändring i avtalet av den 16 maj 1986 för att
undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på
inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen
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(1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken
Kina.
Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från att ta ut såväl direkta
som indirekta skatter på intäkter som förvärvas från en avtalsslutande stat av
ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik. Ändringen har tillkommit på begäran av
Sverige sedan Kina infört mervärdesskatt vid försäljning av internationella
transporttjänster. Lagen om avtalet föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.
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Utskottets överväganden
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om ändring i skatteavtalet
mellan Sverige och Kina.

Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker
propositionen.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och
Kina:
1.

2.

Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 5 juni 2017 om
ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och
Folkrepubliken Kinas regering för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Folkrepubliken Kina.

7

2017/18:SkU5

BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

