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Remiss: promemorian Utvidgad tidsgräns för 
expertskatt 
Fi2020/02950/S1 

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, 
får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg. 

Fakultetsstyrelsen har inget att invända mot den föreslagna förlängningen från tre 
till fem år. Däremot anser fakultetsstyrelsen att förändringen bör utformas så att 
personer som beviljats lättnad och påbörjat anställningen enligt de gamla reglerna, 
ska ges möjlighet att ansöka på nytt enligt de nya reglerna. Även om dessa 
anställningar ingåtts med den förutsebarhet att expertskatten endast kan erhållas 
under maximalt tre år, gör sig samma skäl som för den föreslagna förändringen 
gällande även för att öppna för kompletterande ansökan för ytterligare två år utöver 
de första tre år som lättnaden tidigare beviljats för. Såsom lagändringen inklusive 
övergångsbestämmelserna nu formulerats verkar det inte vara möjligt. 

Fakultetsstyrelsen har också en språklig synpunkt. Vistelsen ska vara avsedd att 
vara i längst fem år, och lättnaden får bara avsedd att vara de första fem åren. Men 
det första ledet säger ju redan att lättnad inte kan vara mer än fem år. 
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