
 
      

 

Remissvar  

Datum Dnr  

2020-04-20 8-83535  

    

Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm  

 

 

Postadress: 171 94  SOLNA  Telefon: 0771-567 567     

skatteverket@skatteverket.se, www.skatteverket.se 

Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2) 

Ju2020/00162/L2 

Justitiedepartementet har översänt betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften på 
remiss till Skatteverket. 

Skatteverket tillstyrker förslagen om   

- att äktenskapet som har ingåtts enligt utländsk lag som huvudregel inte ska erkännas 
i Sverige om någon av parterna var gift eller partner i registrerat partnerskap vid 
tidpunkten för äktenskapets ingående. Skatteverket anser att det är motiverat ta bort 
anknytningskravet i 1 kap. 8 a § IÄL vid månggiften med hänsyn till principen om 
likabehandling av makar och ur ett jämställdhetsperspektiv. Det kan dock leda till att 
äktenskap erkänns i en annan stat men inte i Sverige. Enligt Skatteverkets 
bedömning väger ändå samhällets intresse av att motverka utländska månggiften 
tyngre, 

- att hindret om nära släktskap vid ingående av äktenskap i 2 kap. 3 § ÄktB även ska 
gälla för äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag trots att parterna vid äktenskapets 
ingående saknade anknytning till Sverige. Skatteverket delar utredningens bedömning 
att den föreslagna ändringen tydligt markerar att äktenskapskapligt samliv i nära 
släktskap inte är accepterat i Sverige. Ändringen får dock ingen större praktisk 
betydelse eftersom släktskapshindret i Sverige redan är betydligt liberalare än i de 
flesta andra länder, samt 

- att utländska faderskapspresumtioner ska gälla i Sverige även om det utländska 
äktenskapet inte är giltigt här. Skatteverket tillämpar redan idag bestämmelsen i 2 § 
IFL på detta sätt, men det blir mer tydligt om förhållandet framgår direkt av lag. 

          
Skatteverket har inga synpunkter på förslaget att bestämmelsen i 5 kap. 5 § tredje stycket 
ÄktB begränsas så att åklagare enbart får föra talan om upplösning av äktenskap ingångna  
enligt svensk lag.  
 
Skatteverket ser positivt på att skriftlig information tas fram till berörda personer om 
erkännande av utländska äktenskap i Sverige. Skatteverket anser dock att behovet av 
informationen är störst när tredjelandsmedborgare ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. 
Migrationsverket bör därför få i uppdrag att ansvara för denna information.       

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av 
rättsliga experten Per Skogh. Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: 
överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Stina Ögren 
och sektionschefen Anne Charlotte Hakefjäll. 
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