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Sammanfattning. 

En person kan bli antingen obegränsad eller begränsad skattskyldigför sina inkomster. Det som 

blir avgörande är (1) om en person är bosatt i Sverige, (2) stadigvarande vistas i Sverige eller 

(3) har väsentlig anknytning på grund av att personen tidigare har varit bosatt här. De två första 

punkterna är relativt enkla att avgöra men den sista punkten har skapat oförutsägbara domar. I 

domar har det funnits skiljaktiga meningar som förekommer gällande om en fysisk person ska 

anses vara begränsad eller obegränsad skattskyldig. En tydlig praxis har sällan förekommit 

gällande väsentlig anknytning utan olika pusselbitar har fått läggas ihop för att man sedan 

avgöra och skapa sig en ungefärlig uppfattning kring väsentlig anknytning. De tio avgörande 

faktorerna som står i 3 kap 7 § IL kan tillsammans och ensamt bidra till väsentlig anknytning. 

Begreppet väsentlig anknytning har öppnat upp för tolkningsmöjligheter med oförutsedda 

domar. En vid mening att kunna tolka lagen och vad som de facto avgör att en person kan få 

väsentlig anknytning har blivit viktigt.  

De fysiska personerna har försökt att tolka lagen och har inte varit entydiga att kunna förstå 

innebörden av lagen. Det har lett till att fysiska personer har hamnat i tvistemål, varför det är 

av intresse att se hur lagen har tillämpats vid en prövning. Uttalande från Skatteverket har 

kunnat påvisat den motsatta tolkningen av väsentlig anknytning mot en fysisk person 

bedömning vid några tillfällen. Fysiska personer har haft svårt att tolka lagrummet gällande 

väsentlig anknytning och har haft svårt att inse vilka faktorer eller vilken faktor som har varit 

utlösande för att väsentlig anknytning ska uppstå.  

Uppsatsens syfte är att kort förklara rättsläget fram till 2012 och därefter besvara 

frågeställningen om hur HFD bedömer de senaste domarna till och med 2017. Olika 

beskattningsprinciper kommer att presenteras kort. Vilka ställningstaganden har domstolen valt 

och varför mot bakgrunden till tidigare praxis.  Material och argument har hämtat från flertal 

författare inom ämnet, vars syfte är att belysa hur en god skattelagstiftning kan se ut och 

tänkande kring lagstiftningen. Betänkande och förarbeten har legat till grund vid 

informationsinsamling vid vägledning av lagrummet väsentlig anknytning. Rättsfall från HFD 

har utgjort den empiriska delen i uppsatsen. 

En slutsats presenteras enligt frågeställningen med ett förslag på hur en ökad förutsägbarhet 

gällande väsentlig anknytning kan konkretiseras. Den har presenterats som en teoretisk 

förändring av lagrummet. Förslaget till den teoretiska möjligheten är att aktualisera en ökad 

förutsägbarhet kring begreppet väsentlig anknytning. Syftet är att skapa en klarare bild av 

nuvarande rättsläget och linjen som praxis har valt att bedöma och bedömt i frågorna kring 

väsentlig anknytning. Inspiration har hämtats från förmånsrättslagen gällande olika typer av 

fordringar. I lagrummet finns en tydlig hierarki om vem som har bäst rätt till en fordring. En 

liknade teoretisk lagtolkning skulle därför enligt min mening öka förutsägbarheten vid tolkning 

av väsentlig anknytning som bör kunna återges på samma sätt som i förmånsrättslagen. 



Förkortningslista 
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1 Inledning 

1.1Bakgrund 
I dagens samhälle är det enkelt att kunna resa, arbeta över landsgränser eller ha ett vinterboende 

utomlands för de kalla och mörka månaderna i Sverige. Det går snabbare att transportera sig till 

södra Europa än att åka bil genom Sverige. Under 2015 uppgick 7% av Sveriges befolkning till 

personer som har valt att bo utomlands. Deras främsta anledning var att personen ville bo i ett 

varmare klimat1. I takt med fortsatt ökad globalisering och EU-samarbete, blir det intressant, 

och en komplex fråga, att lösa om huruvida en privatperson kan bli obegränsat eller begränsat 

skattskyldig för sina tillgångar eller inkomster i världen utanför Sverige. Lagtexten behöver 

ständigt prövas i takt med en allt mer globaliserad värld.  

Ett arbete utgår inte endast från Sverige utan sträcker sig över länder och kontinenter under en 

längre period. Att leva som pensionär utomlands börjar bli allt vanligare i takt med att 

befolkningen lever längre, är mer välbärgad och håller sig frisk längre. Det finns därför ett 

intresse av att kunna bli beskattad i sin hemviststat eller avtalsstat på grund av Sveriges generellt 

höga skattetryck som under 2015 låg på 43.3%2. Sveriges höga skattesats är det sätt som 

regeringen har valt att finansiera den svenska välfärden i form av utbildning, vård, rättsväsen, 

pension och infrastruktur3. Eftersom regeringen har kunnat tillämpa ett högt skattetryck och 

kunna bidra med en motsvarande service och välfärd. Det har gjort att varje individ har 

accepterat det höga skattetrycket eftersom varje person får ta del av servicen i den svenska av 

välfärden.  

Privatpersoner har ett incitament att skapa ett så lågt skattetryck som möjligt av olika 

anledningar som kan beror på att en individ inte upplever att skatten som betalas in motsvarar 

förväntningarna i servicen och välfärden. En annan anledning kan vara att ett progressivt 

skattesystem känns orättvist framför en linjär skattesats. Personer kan uppfatta den linjära 

beskattningen som mer rättvis än den progressiva beskattningen. Därför skulle en person vilja 

påpeka en orättvisa i systemet. Skattesystemet är ett enskilt system som styrs nationellt men 

som påverkas internationellt. Vid ett högt skattetryck kan vissa privatpersoner avstå från att 

investera vilket kan leda till att totala skatteintäkterna minskar på sikt om ett alltför högt 

skattetryck tillämpas. Konflikten mellan privatpersoner och statens intresse kommer alltid 

finnas. Det kommer ständigt att innebära nya utmaningar för att kunna förutse ett effektivt 

skattesystem.  Incitament att söka sig till andra länder och områden för framtida investeringar, 

utomlands bosättning eller pensionering kommer också bli mer förmånligt på grund av det höga 

skattetrycket. Ett villkor för ett effektivt och rättvist skattesystem för att kunna fortsätta med 

dagens nivå på välfärd och service. 

                                                      
1 660 000 svenskar bor utomlands 
2 OECD Skatt statistik. 
3 Stockholm Stad – Så används dina skattepengar 
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1.2 Problem  
De tänkbara utgångsscenario som kan utgöra en grund för om en fysisk person kan bli och anses 

vara obegränsat skattskyldig enligt 3 kap 7 § IL är: 

1. Personen bor och är uppvuxen i Sverige men har någon form av anknytning kvar trots 

utflytt. 

2. Personen har flyttat från Sverige, kapat banden, men vill återvända till Sverige.  

3. Personen är uppvuxen utanför Sveriges gränser men har flyttat till Sverige av olika skäl 

och vill flyttat tillbaka till sitt hemland. 

4. Personen som är uppvuxen i utlandet funderar på att temporärt bosätta sig i Sverige av 

någon anledning. 

  

För en fysisk person kan det föreligga väsentlig anknytning till Sverige i samtliga fyra fall trots 

utflytten från Sverige. Det kan bero på att personen bor utomlands eller flyttar tillfälligt tillbaka 

till Sverige. Kriterier som framgår av 3 kap 7 § IL kan påverka olika mycket beroende på om 

personen är utlandsfödd eller är född i Sverige4. Det kan medföra att en fysisk person kan 

medvetet bli begränsat eller bli omedvetet obegränsat skattskyldig för sina inkomster i Sverige. 

Därför kan det bli problematiskt för en fysisk person att veta om en av de tio kriterierna som 

anges i 3 kap 7 § IL tillsammans eller ensamt kan utgöra ett underlag för väsentlig anknytning 

eller inte. Redan av att bedöma de fyra utgångslägen och de tio olika kriterier skapar de många 

utfall som ska sammanvägas och bli avgörande om det föreligger väsentlig anknytning.  

Tidigare praxis har varit spretig kring vad som utlöser väsentlig anknytning med hänsyn till att 

den fysiska personen testats utifrån individens enskilda fall och omständigheter. Det har 

medfört att förutsebarheten av ett utfall har varit svår att kunna förutse. Lagrummet kring 

väsentlig anknytning öppnar för flera olika tolkningsmöjligheter. De tio olika kriterierna prövas 

alltid tillsammans och en helhetsbedömning ska ligga till grund för om det föreligger väsentlig 

anknytning i varje enskilt fall5. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att belysa hur HFD, kammarrätten, förvaltningsrätten och 

skatterättsnämnden tillämpar begreppet väsentlig anknytning. Uppsatsen kommer att undersöka 

om lagrummet 3 kap 7§ IL om tolkningen är förutsägbart. Argument från Cejie 6  och 

Lindencrona 7  har förespråkat att en tydligare lagstiftning gällande begreppet väsentlig 

anknytning skulle föredra för att öka förutsägbarheten. Följande frågeställning kommer 

uppsatsen att besvara.  

• Hur avgör HFD anknytningskriterier för väsentlig anknytning? 

                                                      
4 Se Prop 1984/85:175 s 14–15. Skenbosättning 
5 Väsentligt anknytning till Sverige - Skatteverket 
6 Väsentlig anknytning - ytterligare tio år med rättspraxis från HFD Katia Cejie 
7 Skattenytt 2010 s 387 
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1.4 Avgränsningar  
Denna uppsats kommer att undersöka om det har skett en förändring av rättsläget med en 

utgångspunkt från 2012 till 2017. Rättsfallen innan 2012 som har prejudikatvärde kommer 

således ligga som grund till en jämförelse och analys. Utgångspunkten av gällande rätt kommer 

vara 2012 och endast att beröra den interna rätten. 

Den tidigare epoken av rättsfall innan 2012 faller utanför referensramen för studien eftersom 

ingående och grundliga analyser har gjorts inom området8. Rättsfallen kommer enbart att belysa 

och stärka ett påstående till ett snarlikt utfall. Det för att undersöka om det finns ett 

orsakssamband. Ett flertal rättsfall återger att ett kriterium inte är avgörande om det ska 

föreligga väsentlig anknytning eller inte. Den samlade bedömningen av de olika kriterierna 

behöver iakttas för att kunna utreda varje enskilt fall. Det finns ett flertal kriterier som måste 

sammanvägas för att kunna avgöra, en samlad bedömning, om det föreligger väsentlig 

anknytning eller inte. Vissa kriterier har haft större påverkan än andra som finns listade enligt 

3 kap 7 § IL. I ett speciellt fall från 2010, RÅ Mål nr 216-10, har ett kriterium utlöst väsentlig 

anknytning, in casu, och inneburit väsentlig anknytning på grund av det enskilda kriteriet.  

1.5 Metod och material 
En rättsdogmatisk metod kommer att tillämpas genom att beskriva och systematisera gällande 

rätt, lex lata. Materialet kommer att följa Torstein Eckhoffs rangordning av material: lagtexter, 

lagförarbeten och rättspraxis 9 . Materialet kommer att vila på uttalande från Högsta 

förvaltningsdomstolen. En del av förhandsbeskeden har vid ett senare tillfälle blivit prövade av 

högsta instansen och det blir intressant att se om SNR och HFD har haft samma uppfattning 

gällande vad som bidrar till väsentlig anknytning. 

Primärt material har hämtats från Inkomstskattelagen (1999:1229) som även är utgångspunkten 

i uppsatsen. Avgörande argument kommer att hämtas från Högsta förvaltningsdomstolen10 och 

kommer att väga mest ur ett hierarkiskt perspektiv. Underinstanser får anses vara av ett 

vägledande inslag. Förarbeten, propositioner och statliga offentliga utredningar kommer att ha 

en stor betydelse i arbetet för att finna vägledning och tolkning av lagrummet. 

En del av begreppen som tillämpas i IL:en har en grund i kommunallagen, KL och nuvarande 

inkomstskattelag. Det finns angivet i förarbeten till uppkomsten av KL som kan bidra med 

vägledning vid bedömningen av gällande rätt. Skatteverket utgör en stor huvudgrupp i alla 

skatterättsliga frågor och mål. Vägledning och material från myndigheten har betydelse men ur 

ett hierarkiskt perspektiv har det ett lägre värde än lag och domstolsavgörande11.  

1.6 Synsätt på en god skattelagstiftning 
En bra skattelagstiftning kan angripas på två sätt. Wahlgren och Lindencrona talar om är 

rationalitet 12  och legitimitet 13 . Legitimitet bygger på att lagen ska uppfattas och kunna 

                                                      
8 Se Cejie 2012, Lindecrona 2010 och Jonsson 2014. 
9 Se Sandgren s 41- 44 
10 Högsta förvaltningsdomstolen bytte namn under 2011 från Regeringsrätten. Uppsatsen kommer därför att 

använda genomgående begreppet Högsta förvaltningsdomstolen. 
11 Se Rahbe (2011). Det svenska skattesystemet s 67 
12 Wahlgren - Lagstiftning: rationalitet, teknik, möjligheter, upplaga 2., Jure 2014 
13 Lindencrona JT 1992/93 s.331–332. Vad gör en skattelagstiftning misslyckad? 
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accepteras utan att bryta mot några grundliga rättsliga principer. Det finns några funktioner som 

begreppet legitimitet bör uppfylla som är att vara rättssäker och syfta till att vara förutsägbar. 

En lag som bygger på rationalitet ska fungera på bästa möjliga sätt. Det handlar om 

utformningen och egenskaper av lagen och hur den därefter tillämpas. Det uppstår problem när 

en lagstiftning ska antingen vara legitim eller rationell och ska användas i verkligheten. Det 

innebäratt en lagstiftning som vid en given tidpunkt ansett sig vara legitim eller rationell kan 

förändras efter en tid. För att en lagstiftning ska fortsätta vara legitim eller rationell bör 

lagstiftningen också anpassas till samhällsförändringar. I takt med att samhället förändras och 

utvecklas kan lagstiftningen uppfattas som gammalmodig och föråldrad. Lindencrona anser att 

det viktigaste kriteriet för utformningen av en god skattelagstiftning är måluppfyllelse14. Lodin 

argumenterar för att en skattelagstiftning ska inbringa mer skatteintäkter än förluster. Kravet på 

att lagen ska vara effektiv är högt prioriterat15. Vidare har OECD nämnt i sina skrifter att en 

god skattelagstiftnings egenskaper är måluppfyllelse och att kunna följa en 

samhällsutveckling16.  

I rapporten Ytterligare tio år med rättspraxis från HFD jämför Ceije hur rättsfall har tillämpat 

begreppet väsentlig anknytning och diskuterar Ceije ingående vilka bedömningar som har gjorts 

av HFD. I rapporten har det gjort en analys över hur HFD har kommit fram till om det föreligger 

väsentlig anknytning eller inte på grund av kriterierna gällande väsentlig anknytning. Rapporten 

påvisar att det finns vaga riktlinjer och diskuterar ingående hur olika utfall har försökt att väga 

den samlade bedömningen vid avgörande om det föreligger väsentlig anknytning.  

                                                      
14 A.a Lindencrona s. 332 
15 Se Lodin, S-O, SN 2007 s.478 
16 Se OECD 2005 s.1- 8 
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2 Innebörden av skattskyldighet 

2.1 Inledning 
När det gäller nationell beskattningsrätt är det avgörande hur mycket varje individ ska betala 

till staten på grund av sin intjänade inkomst. När det gäller internationell beskattningsrätt är det 

inte längre vad individen ska betala utan vilket land som har ett bättre skatteanspråk eller inte. 

Frågan som uppkommer är vilket land som har ett bättre skatteanspråk när det uppstår en 

konflikt mellan två länders skatteregler. Varje land har sitt eget skattesystem som skiljer sig åt 

och utvecklas efter landets egna regler och lagar. När två skattesystem står i konflikt kommer 

det att uppstå tvister på grund ländernas skattesystem. I det här kapitlet ska en redogörelse över 

bevisfrågan, beskattningsprinciper, innebörden av obegränsad och begränsad skattskyldighet 

tas upp.  

2.2 Bevisbördan enligt femårsregeln 
Bevisbördan åvilar hos den fysiska personen under sina fem första år från utflytt från Sverige 

med en presumtion att skatteverket ska påstå att skatterättslig bosättning, väsentlig anknytning, 

till Sverige föreligger. Det innebär att den fysiska personen måste motbevisa att väsentlig 

anknytning inte föreligger ifall Skatteverket påstår det motsatta under de fem första åren efter 

utflytt. Efter det femte året övergår bevisbördan till Skatteverket vid tidpunkten när den fysiska 

personen har flyttat från Sverige. Det andra rekvisita för att kunna tillämpa femårsregeln är att 

en person ska ha varit bosatt i Sverige minst 10 år eller har ett svenskt medborgarskap eller 

stadigvarandevistas för att femårsregeln ska bli tillämplig, 3 kap 7 § 2 st IL. Det innebär att 

bevisbördan för Skatteverket blir svårare i takt med åren som går. Under de fem första åren 

behöver endast Skatteverket påstå att det föreligger väsentlig anknytning, givet, uppfyllda 

rekvisit. Efter det femte året behöver Skatteverket (1) hävda att det föreligger väsentlig 

anknytning och (2) bevisa sådana omständigheter föreligger. Det innebär att en privatperson 

som inte gör några regelbundna återbesök kan uppfatta, enligt lagtexten, att den väsentliga 

anknytningen minskar med tiden trots att det inte framgår explicit i lagen.  

Regeln om den femåriga bevisbördan syftar till att förhindra skenbosättning till utlandet. Det 

finns anledning till att femårsregeln anses vara starkare för en person som är uppvuxen i Sverige 

än för en person som enbart bott en tidsbegränsad period av sitt liv i Sverige. En person som 

bor temporärt i Sverige eller en kortare period har förmodligen ingen avsikt att göra en 

skenbosättning genom att flytta tillbaka till sin familj och släkt17. 

2.3 Beskattningsprinciper 
Sverige använder sig av den så kallade hemvistprincipen som är en av tre huvudprinciper. De 

andra två principerna är källstatsprincipen och nationalitetsprincipen. Det finns andra namn för 

dessa tre principer men innebörden av begreppens syfte kvarstår trots andra namn. 

Hemvistprincipen bygger på att personen ska beskattas där han eller hon sin bosättning. Det 

gäller för alla inkomster som härrör sig från utlandet. Motiveringen till att tillämpa principen är 

att beskattningen sker där personen bor. Principen beror på att en person använder sig av 

                                                      
17 Se Prop 1984/85:175 s 14–15 
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samhällets resurser och deras viktiga samhällsfunktioner. Därför ska en beskattning ske i landet 

där en person har sin bosättning, hemvist18.  

Källstatsprincipen bygger på att inkomsten ska beskattas i det land som inkomster har 

uppkommit. Detsamma gäller för egendomen som är belägen i källstaten. Har ett land tecknat 

ett dubbelbeskattningsavtal med ett annat land kan i vissa fall skatten mildras (avräknas från 

källan) eller undanröjas helt trots att inkomsten eller kapitalplaceringen skulle beskattas i 

källstaten enligt nationell lagstiftning. När tillämpningen av källstatsprincipen kommer en 

persons medborgarskap eller hemvist att sakna betydelse enligt denna princip eftersom 

beskattningsanspråket bygger på att beskattningen sker i från källan. Det finns argument till 

varför källstatsprincipen anses vara en bättre princip. Huvudargumentet bygger på att en person 

som har arbetat upp en inkomst i ett land ska därefter också bli beskattad där arbetat har utförts. 

Principen anser att det blir enklare för staten att kunna kontrollera inkomsten och därför enklare 

att avgöra vem som har beskattningsanspråk och vilket gör att beskattningen kan bli enklare19. 

Nationalitetsprincipen fokuserar sig på att en stat ska beskatta en person efter sitt 

medborgarskap, utan hänsyn till vart personen bor eller arbetar upp sina inkomster. USA 

använder sig av denna princip. Ett exempel är den federala inkomstskatten som grundar sig på 

nationalitetsprincipen. Det kan innebära att en person kan bli dubbelbeskattat eftersom två stater 

tillämpar olika beskattningsprinciper. En amerikansk medborgare som flyttar till Sverige 

kommer bli dubbelbeskattad eftersom den svenska skatterätten bygger på hemvistprincipen och 

den amerikansk skatterätt bygger på nationalitetsprincipen20.  

När två stater använder sig av olika beskattningsprinciper eller flera beskattningsprinciper kan 

det uppstå situation för dubbelbeskattning när två skattesystem krockar med varandra. Det kan 

innebära för en fysisk person att två olika skatteanspråk kan förekomma på en och samma 

inkomst. Dubbelbeskattningsavtalets syfte är att lindra, ibland eliminera en skattesituation. 

Tillämpar två stater samma beskattningsprinciper minskar situationen för att en dubbelskattning 

kan uppstå. När två stater har olika skattesystemet leder det till en dubbelskattning.  

2.4 Begränsat skattskyldig 
I Sverige kan en fysisk person bli beskattad antingen som obegränsat eller begränsat 

skattskyldig för sina inkomster som härrör från hela världen. Personer som anses vara begränsat 

skattskyldiga finns angivet 3 kap 17 § IL. Paragrafens första punkt tar upp samtliga personer 

som kan vara begränsat skattskyldiga genom att uttrycka följande: Den som inte är obegränsad 

skattskyldig är begränsat skattskyldig. Det betyder att en person kan antingen anses vara 

begränsat eller obegränsat skattskyldig. Ett flertal specialfall finns angivet i 3 kap 17 § 2-4p IL. 

Lagrummet 3 kap 17 § 2-4p är ett uttryck för källstatsprincipen och får omfatta sådana 

inkomster som anges av lagstiftaren explicit. Dessa inkomster som bygger på källstatsprincipen 

står angivet i 3 kap 18–20§§ IL, 5 § Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands 

bosatta, 7 § första stycket, Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta 

                                                      
18 Skatteverket - Handledning för internationell beskattning 2005 s.21 
19 Skatteverket - Handledning för internationell beskattning 2005 s.22  
20 Ibid 
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artister m.fl. och 1 § Kupongskattelag (1970:624). Angivna lagar rör det sig endast om att 

tillämpa källstatsprincipen, då varken någon statlig eller kommunal skatt kommer att tas ut21. 

2.5 Obegränsat skattskyldig  
Enligt inkomstskattelagen (IL) (1999:1229) är en person obegränsat skattskyldig i fall personen 

är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning och tidigare 

varit bosatt i Sverige enligt 3 kap 3 § IL. Innebörden av att vara bosatt i Sverige framgår inte 

av inkomstskattelagen. En extensiv tolkning sker efter de allmänna reglerna i 

folkbokföringslagen (1991:481). Det framgår enligt huvudregeln: En person anses vara bosatt 

på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan 

antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara 

bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn 

till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist enligt 7 § första stycket 

Folkbokföringslagen (1991:481). Det framgår att personen ska anses vara bosatt i Sverige där 

han eller hon tillbringar sin regel mässiga dygnsvila22 . Stadigvarande vistelse innebär att 

personen vistas under en samlad period på mer än 6 månader. Tillfälliga avbrott påverkar inte 

bedömningen23. Stadigvarande vistats innebär att en person som gör regelbundna besök över 

flera tidsperioder, flera år, och att det sker avbrott mellan vistelserna kan personen trots sina 

avbrott anse vara stadigvarande vistas i Sverige24.  

Dom två första punkterna är det relativ enkla att bedöma och avgöra ifall en person är 

obegränsat skattskyldig eller inte. Det sista kriteriet, väsentlig anknytning, av de tre olika 

kriterier gällande obegränsad skattskyldighet skapar stora problem ifall det föreligger väsentlig 

anknytning eller inte. Det blir svårt att kunna tillämpa begreppet väsentlig anknytning eftersom 

bedömningen gör utifrån varje enskilt fall. En exakt gränsdragning blir svår att förutse beroende 

på individens omständigheter och alla tio kriterier. Dessa tre kriterier är självständiga och 

innebär om ett av de tre kriterierna uppfylls innebär det att den fysiska personen blir obegränsat 

skattskyldig25.  

2.6 Utfall av skattskyldighet i världen  
Det finns flera lagar på nationell nivå och internationell nivå som kan krocka med varandra vid 

bedömningen om var en person ska anses vara skattskyldig. Ett antal scenarion kommer att 

förklara utifrån de tänkbara möjligheter som existerar i världen. 

En privatperson kan bli (1) obegränsat skattskyldig i två länder på grund av olika nationella 

skattelagstiftning. Det innebär att en person kan komma att bli beskattad för samma inkomst 

två gånger. Uppstår det en sådan situation kan ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna 

mildra skatteanspråket hos den fysiska personen. Rent skattemässigt kvarstår de facto att en 

person är obegränsat skattskyldig i två länder men på grund av bilaterala avtal kommer 

skatteanspråket att elimineras eller mildras. Situation (2) är när en person inte anses vara 

skattskyldig varken i land A eller land B på grund av hur lagstiftningen är utformad. Det kan 

                                                      
21 Skatteverket - Handledning för internationell beskattning 2011 s. 27. 
22 Se prop. 2004/05:19 s. 30. 
23 Cejic s 23 – Den utsträckta hemvisprincipen 
24 Skatteverket, begreppet stadigvarande vistas, 2005-12-05 DNR - 131 656725-05/111 
25 Skatteverket, 2017a, obegränsadskattskyldighet 
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leda till att inget land kan göra ett skatteanspråk på en individ. Finns inget skatteanspråk 

kommer inget land heller kunna beskatta individen. Situation (3) är den optimala lösningen 

gällande skatteanspråk hos en privatperson om en tvist uppstår. Det är när en person anses vara 

skattskyldig som begränsat i det ena landet och obegränsat i det andra landet utan att behöva 

använda sig av ett dubbelbeskattningsavtal. 

3 Anknytningsfaktorer kring väsentlig anknytning 
 

En fysisk person som tidigare har varit bosatt i Sverige och kan utgöra grund för väsentlig 

anknytning. Det kan leda till att en person omedvetet eller medvetet kan bli obegränsat 

skattskyldig. Det finns tio olika kriterier som utgör en grund vid samlad bedömning om det 

föreligger väsentligt anknytning enligt 3 kap 7 § IL.  

- om han är svensk medborgare, 

- hur länge han var bosatt här, 

- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, 

- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, 

- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, 

- om han har sin familj här, 

- om han bedriver näringsverksamhet här, 

- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, 

ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, 

- om han har en fastighet här, och 

- liknande förhållanden. 

Dessa tio kriterier ska sammanvägas26 för att kunna avgöra huruvida den fysiska personen har 

väsentlig anknytning eller inte. Det kan leda till att personen kan bli obegränsad eller begränsad 

skattskyldig. En fysisk person som anser sig ha utflyttat från Sverige och kapat sina band med 

Sverige, kan fortfarande bli obegränsadskattskyldig. Finner skatteverket att det föreligger 

väsentlig anknytning kan en person bli prövad av Skatteverket. Anser Skatteverket att det 

föreligger väsentlig anknytning kan det prövas av SRN och överklagas till de högre instanserna. 

Ett sådant beslut kan leda till att åsikterna om väsentlig anknytning kan skilja sig åt mellan en 

privatperson och Skatteverket. 

3.1 Svensk medborgare – allmänt 
I tidigare skede har svenskt medborgarskap gällande reglerna av väsentlig anknytning endast 

innefattat personer som är födda i Sverige och därefter flyttat från Sverige. Vid regeländringen 

1985 av kommer det innefatta även utländska medborgare som har bosatt sig i Sverige. 

Utformningen av medborgarskap kriteriet gäller idag om en person har bott eller vill återbosätta 

sig i utlandet kan utgöra väsentlig anknytning. Reglerna i 3 kap 7§ 2 stycket IL angående 

bevisbörderegeln spelar det ingen roll om att person kan få väsentlig anknytning trots att 

personen bott mindre tid än 10 år i Sverige27. Det framgår av helhetsbedömningen i RÅ 1989 

                                                      
26 Skatteverket (2017b) - Väsentlig anknytning till Sverige. 
27 Cejie Väsentlig anknytning – något om senare års praxis, SN 2003 s 547 
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ref. 118 att byte av medborgskap inte skulle föranleda någon förändring om väsentlig 

anknytning, med hänsyn till andra kriterier som vägde mer i den samlade bedömningen. 

Anknytningskriterier medborgarskap får anses väga mindre än andra kriterier till hänsyn av 

rättsfallets utgång. En liknade situation som stärker argumentet för medborgarskap är att 

huvudsyftet med återbosättning är att motverka skenbosättning. Kopplingen till att en 

svenskfödd person flyttar med familjen för att kapa banden till Sverige. Familjen kan 

fortfarande ha kvar sina vänner och släkt i Sverige. Medan en utländsk person som flyttar till 

Sverige kan ha sina vänner, familj och släkt i sitt hemland. Därför anses medborgskap för en 

utländsk medborgare som har ett svenskt medborgarskap vara av mindre vikt än en svensk 

medborgare som är född och uppvuxen i Sverige 28. 

3.2 Hur länge personen har varit bosatt i Sverige – allmänt 
Hur länge en person har varit bosatt i Sverige återkommer sparsamt i praxis. Skatteverket påstår 

att denna anknytningskriterier gäller först och främst utländska medborgare som har varit bosatt 

i Sverige. Från förarbeten går det inte att utläsa någon vägledning29. Två olika rättsfall kan bidra 

till indikationer där ena personen hade bott i Sverige 4 år. Sedan hade personen flyttat tillbaka 

till sitt hemland och ansågs få väsentlig anknytning30. I ett annat rättsfall hade en person bott i 

Sverige 25 år och ansågs inte få väsentligt anknytning på grund av tiden personen hade varit 

bosatt i Sverige31.  Anknytningskriterier hur länge en person har bott i Sverige får anses vara 

svag.  

3.3 Stadigvarande vistelse utomlands– allmänt 
Skatteverket har tidigare påstått, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, ensamt 

skulle utgöra en stark anknytningskriterier. Bedömning från HFD 32 är det inte avgörande ifall 

en person behöver vara obegränsat skattskyldig i utlandet. Trots att HFD gör en samlad 

bedömning går det inte uttala om anknytningskriterier i sig är helt avgörande eller inte. Det kan 

förmodligen tillmäta en liten betydelse, om ingen, som en ensam anknytningskriterier. HFD går 

emot Skatteverkets linje och bedömning att anknytningskriterier inte ensamt utgör en 

anknytningskriterier.  

3.4 Boende utomlands på grund av hälsoskäl eller studier – allmänt 
När det gäller att bo eller vistas utomlands på grund av hälsoskäl finns det en tro om att personen 

i frågan ska återvända till Sverige. Därför kommer personen alltid få en viss anknytning till 

Sverige33. Skatteverket har länge förespråkat att en person måste vara obegränsat skattskyldig 

där personen väljer att bosätta sig. Ett fall från 2002, RÅ 2002 not. 149, gäller att en person har 

flyttat till Spanien på grund av hälsoskäl samt inte var inskriven i Spanien. Personen prövades 

men fick inte någon väsentlig anknytning.  

Ett förhandsbesked skulle ges till en person som efter utlandsstudie ville fortsätta att studera i 

ett annat land och flytta ihop med sin flickvän och inte återvända till Sverige. Förhandsbeskedet 

                                                      
28 Prop 1984/85:175 s 14-15 - skenbosättning. 
29 Prop 1984/85:175 s 11 
30 Se SRN dnr 57-11/D 
31 RÅ 1998 not. 67 
32 RÅ 2002 ref. 99 
33 Prop. 1966/127 s.31 
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gillade och ansåg att det inte förelåg obegränsad skattskyldighet 34 . Boende på grund av 

hälsoskäl eller studier tillmäts ingen större betydelse när det har prövats i praxis och anses ha 

ett lågt värde som en anknytningskriterier.  

3.5 Permanent bostad – allmänt 
En bostad som är inrättad för åretruntbruk påverkar bedömningen att en person ska anses ha 

väsentlig anknytning. En bostad i ett attraktivt område skulle tillmätas större betydelse än en 

bostad belägen avsides saknar betydelse35. Det är syftet som tillmäts störst betydelse vid en 

prövning om väsentlig anknytning föreligger. Syftet med innehavet är viktigare än läge och 

värde. Det som styr utgången gällande bostadens standard och värde har prövats i praxis. Praxis 

har kommit fram till att det saknar betydelse 36. Rättsfallet innebar att person avsåg att ha bott i 

en fastighet med låg standard och avsikten gjorde att personen fick väsentlig anknytning. Utfall 

gällande om permanent bostad tillmäter stor betydelse vid bedömning som anknytningskriterier 
37.  

3.6 Familjen – allmänt 
Begreppet familj har funnits i lag sedan 1928 och vid tillämpning av väsentlig anknytning 

infördes38. Makar har använts inom begreppet familj och finns i praxis, RÅ 1976 ref. 116. 

Familjens vikt vid bedömning av om personen ska anses vara obegränsad eller begränsad kan 

illustreras av följande. Familjen har flyttat från Sverige och personen i fråga är begränsat 

skattskyldig. Skulle familjen förutom personen i fråga flytta tillbaka till Sverige, kan det uppstå 

väsentlig anknytning och medföra obegränsad skattskyldig39.  I RÅ 1976 ref. 116 förelåg det 

att den ena maken hade flyttat trots att familjen stannande kvar i Sverige, trots att de samlevde, 

för att inte gå miste om pensionsförmåner. RÅ 2003 ref. 53 ställde det kravet att en separation 

måste ha ägt rum för att bryta banden till familjen. Maken hade angivit att han har bott 

tillsammans med en annan kvinna utomlands, trots det påverkades inte bedömningen. 

Anknytningskriterier får anses ha en stor betydelse i frågan gällande väsentlig anknytning. 

Begreppet barn har fått stor betydelse och var gränsen går för att barn för ingå inom 

familjebegreppet eller inte. I RÅ 1987 not 829 framgår det att omyndiga barn ingår i begreppet 

familjen och att det inte gäller myndiga barn.  

3.7 Om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige– allmänt 
Skatteverket har inte tagit hänsyn i vilken form en person bedriver näringsverksamhet. Det 

framgår ganska okomplicerat att bedöma denna punkt40.  

3.8 Väsentlig inflytande i näringsverksamhet – allmänt 
Att inneha väsentligt inflytande i en näringsverksamhet kretsar bland annat kring 

styrelseuppdrag, aktieposter och röstvärden som indirekt eller direkt kan påverka. Det innebär 

                                                      
34 SRN 2006-03-07 

(https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/rattsfall/2006/rattsfall2006.5.2132

aba31199fa6713e800011501.html) 
35 Se Prop. 1984/85:175 s.13 och 28 
36 Se HFD 2012 ref. 51 
37 RÅ 2009 not. 84 
38 Prop. 1927:102 s.79 Begreppet familj.  
39 SOU 1997:75 s. 56 Åter bosättning 
40 Skatteverket 2013. Rättslig vägledning – s 397. 

https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/rattsfall/2006/rattsfall2006.5.2132aba31199fa6713e800011501.html
https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/rattsfall/2006/rattsfall2006.5.2132aba31199fa6713e800011501.html
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i sin tur att personen kan få väsentlig anknytning till Sverige. Denna punkt ses som tämligen 

komplicerad på grund av mängden olika möjligheter till att kunna ha väsentligt inflytande i ett 

bolag. Rättsfall, RÅ 1979 Aa 58, innan inkomstskattelagen ändrade 1985 fick personer med ett 

aktieinnehav på 10 % väsentlig anknytning. Rättsfall, RÅ 2001 not. 113, ställdes samma fråga 

igen och ett innehav på 10% i ett fåmansbolag gav inte väsentlig anknytning. Det är inflytande 

i bolaget som avgör framför exakta gräns på 10 %. För att väsentlig anknytning ska uppstå 

endast på grund av ett uppdrag kan inte ses som avgörande. Det måste ske i kombination med 

ägande av aktie och ett uppdrag som koncernchef 41eller styrelseuppdrag42.  

3.9 Fastighet – allmänt 
Fastighet får delas som uppfattningen om ett permanentboende enligt avsnitt 3.5 eller som en 

näringsverksamhet i avsnitt 3.8. Om fastigheten är en permanentbostad är tidpunkten och 

avsikten med fastigheten det avgörande för om det ska föreligga väsentlig anknytning. Utgör 

den som ren kapitalplacering avser det inte medföra inflytande i fastigheten och ska därför inte 

heller anse innebära väsentlig anknytning43. Om ägaren av fastigheten också förvaltar den i 

syfte att skapa sig en inkomst på grund av engagemang skulle det föreligga en väsentlig 

anknytning.  

3.10 Sammanfattning 
Enligt Pelins bedömning tillmäts olika kriterier mer än andra vid bedömningen om väsentlig 

anknytning. Anknytningskriterier medborgarskap, varaktighet av bosättning i landet och 

fritidsbostad har inte självständig betydelse. Kriterier som har tillmätts större betydelse är om 

personen har permanentbostad, maka/make, barn eller minderåriga barn eller bedriver 

näringsverksamhet i Sverige. Ekonomiskt engagemang i Sverige kan utläsas som en 

självständig faktor med hänsyn till uppdraget44. Dahlberg delar Pelins bedömning att olika 

kriterier tillmäts mer vikt än andra vid en samlad bedömning. Fallet från RÅ 1989 ref. 118 är 

ett fall som Dahlberg menar tar upp ett flertal kriterier av den samlade bedömningen. Rättsfallet 

kommer att ge en god bild av omständigheten och vilka omständigheter som praxis tillmäter 

mer45. 

   

                                                      
41Se RÅ 2001 not. 41 - Koncernchef.  
42 Se RÅ 2004 not. 215 - Styrelseuppdrag 
43 Se RÅ 1989 ref. 18 
44 Se. Pelin - Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv s 19 - 23. 
45 Se. Dahlberg – Internationell beskattning uppl 4 s 43 - 51   



 

 

12 

 

4 Rättsfall 
 

Rättsfallen som har kommit från högsta förvaltningsdomstolen har klargjort vad som har varit 

probleme i de enskilda fallen och inte tidigare prövats. Begreppet väsentlig anknytning har alltid 

utvecklats och kan ses som ett stort pussel och vars bitar faller på sin rätta plats för att klargöra 

framtidens rättsläge.  

4.1 Högsta förvaltningsdomstolen  

4.1.1 Mål nr 2184-16. Innehav av bostad  
Paret Klefenberg hade en permanentbostad som skulle säljas. Därefter köptes en ny lägenhet 

innan utflytt. Den skulle användas som en fritidsbostad innan de flyttad till Frankrike. Familjen 

har ett barn som är myndigt och bor i sin egen lägenhet.  

Frågan prövades i ett förhandsbesked 46  där frågan om paret skulle anses vara obegränsat 

skattskyldiga i samband med utflytten till Frankrike trots innehavet av fritidsbostaden. 

Skatterättsnämnden angav att om permanentbostaden användes före utflyttning skulle det väga 

tungt som en anknytningskriterier och kunna bidra till väsentlig anknytning47. Om bostaden 

skulle anse fylla funktionen för en fritidsbostad skulle det inte medföra väsentlig anknytning48. 

Paret hade sålt sin villa som de har varit ägare till sedan 1994 och sålde permanentbostaden 

tidigt år 2016. Köparen hade tillträtt den sålda fastigheten tidigt år 2016. I samband med 

fastighetsförsäljningen köpte paret Klefenberg en bostadsrätt med tillträde i början av 2016 som 

skulle vara deras fritidsbostad och avse att bo där tills utflytten till Frankrike. Tidpunkten som 

paret utflyttade till Frankrike var bestämd till 30 augusti 2016. Bedömningen som görs av HFD 

är att paret i en övervägande del bodde i sin permanentbostad utan hänsyn till status eller område 

och ansåg att paret hade väsentlig anknytning till Sverige. Paret ansågs ha väsentlig anknytning 

enligt förhandsbeskedet och högsta förvaltningsdomstolen fastställde förhandsbeskedet. 

Analys  

Tidigare praxis har vägt en permanentbostad som en stark anknytningskriterier, till exempel, RÅ 

2009 not 83. Avgörande är inte avsikten om familjen skulle använda bostaden som en 

permanent bostad eller fritidsbostad. Den avgörande faktorn är tidpunkten vid köpet av 

fritidsbostaden innan flytten till Frankrike och ansågs bli deras permanentbostad, trots avsikten 

att använda den som en fritidsbostad. Frågan som belyses här är om bostaden som familjen bor 

är deras fritidsbostad innan utflytt ska räknas som deras permanentbostad trots avsikter med 

innehavet. Tidsperioden på cirka sex månader som paret hade bostaden innan utflytt hade ingen 

större betydelse hos SRN eller HFD. HFD gick på samma linje vid tidpunkten av köpet på 

bostaden samt utflytten. Medborgarskapet eller dotter prövades aldrig som en 

anknytningskriterier. Anknytningskriterier bostad för året runt väger mer än de andra 

anknytningskriterierna.  

                                                      
46 Dnr 82-16/D – Förhandsbesked angående permanentbostad.  
47 Se innehav av en permanentbostad (tex. RÅ 1989 ref. 118, RÅ 2009 not 83, HFD 2012 not 21 och HFD 2012 

not. 51). 
48 Se fritidsbostad innebär inte väsentlig anknytning RÅ 1992 not 367.  
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4.1.2 Mål nr 2828-16. Ett röstandel på 10,3% och på aktieinnehav 5,5% 
En person, X, som är utländskt bosatt har större av sitt vuxna liv bott utomlands i Storbritannien. 

Den enda anknytningen till Sverige är hans medborgarskap. Mer än sitt medborgarskap har 

personen endast ett indirekt aktieinnehav i ett svenskt börsnoterad bolag som kan ge anknytning 

till Sverige. Det indirekta ägandet uppgår till 5,5% med ett sammanlagt röstvärde på 10,3%. 

Familjen A är släkt med familjen B som tillsammans med person X äger aktier. Innehavet för 

familjen A uppgår 21,7% av aktierna och röstandelen 26,7%. Familjen B har ett aktieinnehav 

på 12,6% och röstandel på 19,5%. Tillsammans har familjerna ett aktieinnehav på 34,3 % och 

46,2% av rösterna. Bedömningen som SRN var att person X har en större röstandel än 10% och 

den relativ höga röstandelen skulle bidra till väsentlig anknytning. HFD, ändrar domen från 

SRN, med motiveringen att personen har varit utomlandsbosatt i 26 år. Av dessa 26 år har 

personen ”knappt” bott fyra år i Sverige. Han tar ingen aktiv eller har tagit ett aktivt deltagande 

i bolaget. Bedömningen är att se hans innehav som en kapitalplacering., trots familjen A och B 

”stora” innehav. Motiveringen till varför ingen större vikt lade på innehavet var att personernas 

aktieinnehav är resultatet av en omstrukturering i flera steg för att kunna möjliggöra ett passivt 

ägande. Varken familjen A eller B räknade person X som närstående och kan därför inte heller 

ses som en ägarkrets eller ägargrupp.  

Analys 

Tidigare praxis49 har uttrycket att det ekonomiskt engagemang är viktigt vid avgörande om det 

kan föreligga väsentlig anknytning som en bedömningsfaktor. Det som istället bör belysas är 

det ekonomiska engagemanget som skapar inflytande som är avgörande. Ett aktieinnehav med 

en post inom bolaget som aktivt kan styra bolaget såväl indirekt som direkt är viktigt. I vårt fall 

kan aktieinnehavet likställas med en kapitalplacering med hänsyn till omkringliggande faktorer 

på grund av att personen inte har varit aktiv i bolagets verksamhet. Tidsperioden framgår inte 

hur länge. Skatterättsnämnden ansåg att, familj A och B, äger ett aktieinnehav på 46% och 

kunde påverka olika beslut i företaget. Därför ansåg SRN att person X skulle anses ha väsentlig 

anknytning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, med bakgrund, att personens andel endast 

utgör en kapitalplacering tillsammans med sitt medborgarskap vilket inte skulle utgöra 

väsentlig anknytning.  

Det framgår inte om personen någon gång under perioden som innehavet att personen X haft 

någon anställning i bolaget. Det svenska medborgarskapet tar inte ens HFD upp i sin bedömning 

utan endast hur länge personen har bott utomlands. Bedömningen bygger på, enligt min åsikt, 

att personen har befunnit sig större delen av sitt vuxna liv i Storbritannien och har haft 

aktieinnehavet som kapitalplacering. När en person inte har någon anknytning utöver sitt 

medborgarskap och aktieinnehav finns det inget som styrker att personen vill återvända till 

Sverige på grund av levnadsintresse. Skulle däremot personen flytta till Sverige permanent 

kommer frågan bli en helt annan sak utifrån andra omständigheter. Enligt Prop. 1984/85:175 

ska en person som i syfte att genom skenbosättning tillmäta sig en större vikt vid bedömning 

än en person som är utländsk medborgare. I nämnda fall finns det därför möjlighet att anse att 

personen har uppnått en bortre gräns när en persons kapitalplaceringar eller medborgarskap inte 

kan anse väga lika mycket vid bedömning av väsentlig anknytning.  

                                                      
49 Se RÅ 2001 not. 41 
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4.1.3 Mål nr 2416-12. Ekonomiskt engagemang 
Bakgrunden till domen är att person X ska säljs sitt aktieinnehav innan utflytt 1 jan 2012. Han 

avser att behålla en del av aktieinnehavet för att kunna ta del av uppkomna vinster i bolaget 

från 2011. Han kommer att äga några små aktieposter i några andra svenska börsnoterade bolag. 

Personen ska avsäga sig sitt uppdrag som styrelsesuppleant i bolaget där han vill ta del av 

vinsterna för 2011 i form av utdelningar. Han kommer via engagemang att besöka Sverige 4-5 

gånger per år inom ramen för sin anställning mot starkt reducerad ersättning. Personen kommer 

att vara verksam i ett företag utomlands som ”Senior Counsel” med uppdrag att hjälpa svenska 

företag och privatpersoner utföra konsulttjänster åt organisationer med utlandstjänster.  

Personen avser att skilja sig från sin hustru, innan utflytt. Hans maka äger deras 

permanentbostad och han avser sig att skaffa en övernattnings lägenhet efter utflytten för att 

besöka sina vuxna barn och barnbarn under högst 120 dagar per år. SRN fann att personen 

ansågs vid en samlad bedömning att personen skulle få väsentligt anknytning mot bakgrunden. 

Tre av sju personer hade skiljaktiga meningar. Skiljaktiga meningen hos Pålsson, Dahlberg och 

Werkell syftar till att aktieinnehavet bara är en kapitalplacering efter 2011. Då personen avsäger 

sig sitt uppdrag och endast behåller aktierna för att kunna få ta del av utdelningen av 2011 års 

vinster under 2012. Detsamma gäller i situationen där han ska utföra tjänster åt svenska 

personer inte ska medföra väsentlig anknytning. HFD gjorde bedömning som SRN fast med 

undantag att endast fastställa att år 2012 skulle utgöra obegränsad skattskyldig och inte 2013 

och 2014 som SRN lade fram på grund av bristande underlag.  

Analys  

I utfallet verkar bedömningen från SRN och HFD vara överens om att personens antal dagar i 

Sverige eller införskaffa sig en övernattningsbostad, fritidsbostad, inte är avgörande vid den 

samlade bedömningen. Familjen tas inte upp som betydelse i sin karaktär eftersom han tänker 

skilja sig från sin fru. Hon som också äger deras permanentbostad och hon ska ensamt fortsätta 

äga den. Familjen och besök av barnen ger ingen väsentlig anknytning eftersom han skiljer sig 

innan utflytt. 

Skiljaktig mening framkommer vid ekonomiskt engagemang. Det framgår inte vilken aktiepost 

personen har efter utgången av år 2011 i företaget där han även hade ett uppdrag som 

styrelsesuppleant. Nämnden argumenterar att det finns ett ekonomiskt engagemang samt inte. 

Svårt att göra en bedömning när storleken på aktieinnehavet och hans ekonomiska intresse inte 

beaktas i domen eller går att utläsa. Det som argumenteras för att person X ska ha väsentlig 

anknytning är att person X via sitt utländska bolag ska konsultera företaget person X var 

anställd i Sverige. En möjlighet till att person X skulle kunna få inflytande men det ska beaktas 

med högst försiktighet på grund av skiljaktigheten hos SRN. Synen på kapitalplaceringar har 

emellertid fått sig en klarare bild och ska inte innebära en väsentlig anknytning.   

4.1.4 Mål nr 910-12. Permanentbostad 
I målet har Dahlström behållit sin fritidsfastighet i Rättvik men använts som fritidsbostad sedan 

1958 innan han köpte den. Fastigheten var av enklare standard. Sedan 2004 har Dahlström 

använt fritidsfastigheten för att bosätta sig där. Nämnden hänvisar till SkU. 1984/85:59 s.14 att 

det handlar om ändamålet och tidpunkten av förvärvet som ska avgöra väsentliga anknytningen. 

Skäl till domen är att Dahlström efter utflytt till Madeira har bott i fritidsfastigheten samt är 
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folkbokförd där och därför ska utgöra en permanentbostad trots sin enkla standard, bristande 

kommunikation och av läge. 

Analys 

Det framgår inte att någon annan anknytningskriterier än fritidsfastigheten finns i rättsfallet 

förutom Dahlström enskilda firmor som har varit inaktiva de senaste tio åren. SRN och HFD 

bedömer likadant utan några större argumentationer. Det som kan vara nytt är att fritidsbostaden 

som prövades i målet var en jordbruksfastighet. Vid närmare analys verkar det inte fått någon 

större betydelse i frågan om Dahlström väsentliga anknytning skulle utebli eller inte. Dahlström 

ansågs ha väsentlig anknytning eftersom fritidsbostaden han köpte användes som en 

permanentbostad innan utflytt till Madeira. Hans anknytningskriterier till Sverige kvarstår så 

länge han köper något innan utflytt. 

4.1.5 Mål nr 905-12 (Minderårig dotter fullföljer gymnasiestudier) 
Familjen Clausen kommer att sälja alla sina tillgångar förutom ett fåtal aktier i noterade svenska 

bolag samt att deras gemensamma dotter ska gå klart internatskolan för att ta studenten. Clausen 

tillgångar säljes till marknadsmässiga priser och ingen närstående med någon option eller 

förbehåll finns i avtalen. Anknytningskriterier till Sverige är Clausens dotter som ska fullfölja 

sina gymnasiala studier på internatskolan Lundsberg i Värmland. Föräldrarna kommer att 

besöka dottern var tredje till fjärde helg och avser att bo på hotell under besöken. En båtsemester 

på 2-3 veckor kommer ske i Skandinavien. Tillgångarna som Clausen innehar är en fritidsbåt 

och ett litet aktieinnehav i noterade svenska bolag. 

Analys 

HFD fastställer skatterättsnämndens besked att Clausen inte har väsentlig anknytning trots att 

barnet befinner i Sverige för att fullfölja sina gymnasiala studier. Svanberg, Gävert och Sjökvist 

var skiljaktiga i förhandsbeskeden. De anser att Clausen ska vara obegränsad skattskyldig på 

grund av deras, minderåriga, dotter befinner sig i Sverige med hänsyn till lagtexten i 3 kap 7 § 

IL vad som avser med familj och mål RÅ 1970 Fi. 918. Målet var också ett överklagade från 

SRN där familjen hade flyttat till Schweiz och två av deras barn skulle gå klart skolgången för 

att sedan flytta till Schweiz. De som var skiljaktiga ansåg att familjen stannade kvar på grund 

av barnet var inskriven vid deras tidigare permanentbostaden innan utflytt. Av familjebegreppet 

fann SRN att föräldrarna hade en förpliktelse mot barnet trots att föräldrarna bor utomlands. 

Min bedömning är att avsikten och försäljning av samtliga tillgångar väger tyngre trots att en 

del av familjen bor kvar. Motiveringen är att personen avser fullfölja en utbildning utan någon 

permanentbostad. Deras barn bor och lever på internatskolan och skulle kunna ses som 

argumenterat se avsnitt 3.4. 

Bedömningen hur många dagar Clausen ska besöka dottern lägger varken SRN eller HFD 

någon större vikt vid. Ett läsår infattar 40 veckor och ska besökas varje tredje till fjärde vecka 

en helg plus en båtsemester på 2–3 veckor. Det ger ett upphov, hypotetiskt, 61 dagars besök i 

Sverige har ingen betydelse vid bedömningen. Det mot bakgrunden att Clausen angav cirka 120 

dagar. Ingen vikt på bedömningen av att deras barn inte hade en bostad för att bo i utan bodde 

på internat. När föräldrarna skulle träffa barnet skulle de ta in på ett hotell för att kunna träffa 

på helgerna var det ingen av instanserna som uppmärksammade det.  
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4.1.6 Mål nr 6314-11 (Innehav av en bostad) 
Person X är sedan 2006 bosatt med familjen i Hong Kong. Han är fortfarande svensk 

medborgare och den enda anknytningskriterier som utgör anknytning till Sverige är 

permanentbostaden och fritidsfastigheten. Syftet är att använda bägge fastigheterna som en 

fritidsbostad uppgav person X.  Ett aktieinnehav hade person X som uppgick till 3,75% i ett 

holding bolag i Nederländerna där han tidigare var styrelseledamot men avsade sig uppdraget 

hösten 2010. Familjen och person X ska besöka Sverige cirka 70 till 72 dagar för tjänsteresor 

och semester. HFD ansåg precis som SRN att person X hade väsentligt anknytning på grund av 

innehavet av permanentbostaden. Det lades ingen större vikt vid aktieinnehavet, familjen eller 

antal dagar familjen tänkte vistas i Sverige.   

Analys 

Fallet är egentligen mot tidigare fall ett klart fall när lagtext används i praktiken och möter 

svårigheter med verkligheten. Det som gör det lite speciellt är att ett tidigare uttalande från 

Skatteverket, mer exakt, 2008-04-08. ”Enligt Skatteverkets uppfattning får detta anses vara den 

bortre gränsen för när väsentlig anknytning föreligger p.g.a. innehav av tidigare 

permanentbostad som enda kvarvarande anknytningsfaktor av betydelse. Fr.o.m. det sjätte året 

efter utflyttningsåret ska inte längre väsentlig anknytning anses föreligga” 50. Det framgick 

enligt SKV en självklar bortre tidsgräns gällande permanentbostaden och väsentlig anknytning 

efter utflytt. Varken SRN eller HFD fann att en uppnådd bortretidsgräns inte var uppfylld hos 

person X. Det kan med försiktighet sägas att den bortre tidsgränsen är längre än fem år inklusive 

att personen är svensk medborgare.  

  

                                                      
50 Jmf SKV Dnr 131 687505-07/111  



 

 

17 

 

5 Analys 
 

De senaste rättsfallen från 2012 och framåt har behandlat ett flertal av kriterierna som framgår 

av 3 kap 7§ IL. De flesta tvistemålen handlar om ekonomisk inflytande, aktieinnehav, bostäder 

eller fastigheter och inte av sju övriga kriterierna som framgår av 3 kap 7§ IL. Ett familjemål, 

tre stycken gällande permanentbostaden och två angående ekonomiskt engagemang har prövats. 

De övriga faktorerna har nämnts i de flesta rättsfallen och avsett bidrag i sin helhet än att 

klargöra de facto om de kan bidra till väsentlig anknytning.  

Av ordalydelsen gäller om en person får anses ha väsentlig anknytning om han har en bostad 

som är inrättat för åretruntbruk. Frågan här ska delas upp ifall bostaden är en permanentbostad 

eller fritidsbostad. Generellt har en fritidsbostad inte inburit en anknytning till Sverige51. Det 

som har klargjorts är vilka anledningar som kan bli avgörande i praxis. Är tidpunkten och den 

bortre tidsgränsen för att kunna anses ha väsentligt anknytning genom ett innehav av en 

fastighet eller bostad. Gällande tidpunkten har rättsfall prövats om en åretrund bostad eller 

fastighet har inneburit väsentlig anknytning. Vid prövning om tidpunkten prövade HFD 52 att 

det spelade ingen roll vad ens avsikt med innehavet av bostaden var. Det klargjordes även att 

en fastighet som är ute till försäljning som är i mäklarens händer anses inte vara tillräckligt för 

att bli obegränsad skattskyldig. Bostaden eller fastigheten som ska använda som fritidsbostad 

ska ha köpts efter utflytt. Om en tidigare bostad har använts som permanentbostad finns det 

möjlighet att den beaktas som en permanentbostad enligt HFD:s bedömning. Status och läge 

har det i tidigare praxis avgjorts inte ha betydelse trots att det framgick av propositionen 

1984/85:175 att läge och status skulle ha betydelse vid en bedömning. Gällande begreppet 

”tiden” efter utflytt och fortfarande ha en permanentbostad var frågan om SKV bedömning hade 

tolkat lagen rätt. Enligt SKV uppfattning fanns det en bortre tidsgräns på fem år och innehavet 

av bostadsrätten eller fastigheten skulle inte ha inneburit väsentlig anknytning ensamt. I 

rättsfallet från HFD 2012 mål nr 6314 framgår det att fastigheten utgjorde väsentlig anknytning 

trots att SKV bortre tidsgräns hade uppnåtts. Bostad eller fastighet kan således komma att 

utgöra väsentlig anknytning som ensam faktor. 

Familjebegreppet har prövats i praxis och består av maka, make och minderåriga barn. En 

utflyttat familjen som bor i ett annat land än Sverige och någon i familjen väljer att flytta tillbaka 

har det inneburit väsentlig anknytning på grund av maka/maken bor i Sverige53. Det som inte 

har prövats var om ett minderårigt barn skulle fullfölja sina studier för att sedan flytta med 

föräldrarna utomlands. Meningarna skiljer sig åt i domen mål nr 905-12. Förhandsbeskedet 

argumenterade bägge sidor lika förutom att ena sidan angav att barnet gjorde tillräcklig 

anknytning. Samtidigt som motsidan inte tyckte att barnet gjorde någon anknytning. Det som 

jag tycker är intressant och ska självklart beaktas i fallet är om barnet skulle haft några 

tillgångar. Frågan som belyser detta påstående att barnet var folkbokförd på föräldrarnas adress 

och som skulle ha gjort ett avgörande är svårt att bedöma mot bakgrunden att barnet faktiskt 

bor och lever på internatskola. Däremot är meningar entydiga i bedömningen hos HFD. En 

                                                      
51 Se avsnitt 3.5  
52 Se avsnitt 4.1.1, 4.1.4  
53 Se avsnitt 3.6 
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försiktighet kan säga att en maka eller maka sannolikt bidrar till väsentlig anknytning vid 

återflytt eller stannar kvar. Ett minderårigt barn ger således inte väsentlig anknytning som 

ensamfaktor. Påpekar gärna att barnet i detta fall inte ägde något som kan ha varit en orsak till 

att HFD såg det som en övergångsperiod innan familjen flyttade tillsammans till utlandet.  

Ekonomiskt engagemang och inflytande indirekt eller direkt har gjorts i två fall 2828-16 och 

2416-12. I det första målet 2828-16 prövades egentligen det direkta inflytandet i bolaget framför 

själva innehavet. Enligt tidigare praxis har ett aktieinnehav runt 10 % inte bidragit till väsentlig 

anknytning54. På grund hans relativa höga röstandel och bekantskapen till de större aktieägarna 

skulle det ha bidragit till väsentlig anknytning. Finner det svårt att se skillnad att inflytande i 

ett företag skulle kunna ske mot bakgrunden av att ha bott större delen av vuxna livet i 

Storbritannien. Anknytningskriterier och inflytande i företaget kan anse vara mindre än om 

personen endast hade bott utomlands en kortare period när bedömningen gjordes. I rättsfallet 

2416-12 var situationen det omvända. Personen hade avsagt sig sina uppdrag, sålt huset, skiljt 

sig från familjen m.m. Den enda anknytningen till Sverige skulle vara sitt ägande och ett visst 

engagemang. Skillnader finns mellan dessa rättsfall. Min uppfattning är om en person har bott 

en längre period utomlands av sitt vuxna liv inte bör tillmätas en anknytningskriterier och ses 

som en kapitalplacering. Det som skiljer emellertid mellan dessa rättsfall, är att en person avsåg 

att kapa banden med Sverige vid utflytt. Personen kommer fortfarande ha aktier kvar i bolaget 

där han har varit aktiv för att ta del av upparbetade inkomster vid nästa utdelningstillfälle. Svårt 

att kunna se att bedömningen skulle vara en ren kapitalplacering. Det är aktier och utdelning 

som han vill kunna ta del och bör således även ha makten över hur mycket mer andel från 

föregående år som ska delas ut. Mot bakgrund till detta framgår det att rena kapitalplaceringar 

är svårare att knyta till ekonomiskt inflytande än ett innehav. Den tidigare osynliga gränsen på 

ett aktieinnehav på 10% verkar ingen domstol ta hänsyn till. Utan sammanvägningen att kunna 

påverka och samtidigt ha ett aktieinnehav verkar däremot väga tungt.  

Återstående faktorer verkar inte ensamt någon gång utlöst en väsentlig anknytning i domarna 

mellan 2012 till 2017. Det kan tyckas märkligt att använda sig av andra faktorer utan att ta 

hänsyn till ordalydelsen som framgår av lagen. I rättsfallet 2416-12 avsåg personen att stanna 

högst 120 dagar i Sverige. Vid bedömningen av faktorn stadigvarade vistelse fanns det däremot 

ingen anknytningskriterier som kunde få en indikation till att det hade en betydelse. Samma sak 

verkar det föreligga i rättsfallet med 905-12 med att besöka barnet i Sverige cirka 72 dagar var 

utan betydelse. Antal dagar som en person efter utflytt får vistas i Sverige verkar inte nått en 

övre gräns i praxis. Det med hänsyn till att besöken kan ses som regelbundna eller innebära 

längre perioder. 

Medborgarskapet har aldrig prövats förutom att det tillmäter större betydelse för en person som 

är född i Sverige och har bott större delen av sitt liv i Sverige. Det kan leda till att 

anknytningskriterierna inte talar för en svenskfödd persons fördel framför en utländskt född55. 

Lika så gäller det för hur länge personen har varit bosatt i Sverige. Det gäller främst att 

Skatteverket kan få det svårare att tillämpa bevisbördan enligt 3 kap 7§ 2 st där motparten 

behöver motbevisa Skatteverket påstående att det inte föreligger någon väsentlig anknytning.  

                                                      
54 Se avsnitt 3.7 och 3.8 
55 Se avsnitt 3.1 och 3.2 
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Hur länge personen bott utomlands har i tidigare praxis varit att personen bara behövde 

obegränsat skattskyldig dit personen hade flyttat enligt SKV56. Det framgick av rättspraxis, RÅ 

2002 ref. 99, att fallet inte var sådant. Denna linje verkar också kvarstå. Vistats utomlands på 

grund av studier eller hälsoskäl har aldrig prövats förutom vid RÅ 2002 not 14957.  

6 Slutsats 
 

Med bakgrunden och uttrycket i regelverket är det förhållandevis svårt att utläsa enbart 

lagtexten och kunna avgöra själv vad innebörden, lagtextens ordalydelse, betyder och kan bidra 

till en anknytning eller inte. Det finns faktorer som väger mer eller mindre tungt i praxis. Ifrån 

praxis har det målats fram en bild när det uppstår en tvist mellan en privatperson och SKV där 

olika faktorer som har varit avgörande i målen. Faktorerna som spelar mer eller mindre roll 

finns inte att kunna tolka av 3 kap 7§ IL. I samtliga fall har avvägningen om en person som har 

bott större del av sitt liv i utlandet komma att bedömas mildare med anknytningskriterier till 

Sverige. Det framgår i prop. 1984/85:172 att reglerna tillmäter större betydelse för att kunna 

förhindra skenbosättning i utlandet. Vilket som inte framgår i ordalydelsen i lagtexten 3 kap 7§ 

IL 

De faktorer rättsfallen lägger störst vikt är den ekonomiska verksamheten oavsett bolagsform 

direkt eller indirekt inflytande, aktieinnehav, familjen och permanentbostaden. Resterande sju 

punkter har prövats men inte ensamt bidragit till väsentlig anknytning då de andra punkterna 

väger tyngre. En fördelning mellan faktorer som kan avgöra ifall en person anse vara väsentlig 

anknytning eller inte skulle underlätta tolkningen av lagen. En förnyelse av lagstiftningen som 

till exempel skulle följa upplägget i förmånsrättslagen, där lagen uppger vilken typ av fordran 

som går före andra. En liknade princip gällande väsentlig anknytning skulle dels underlätta vad 

som kan bidra till väsentlig anknytning efter en rangordning för att öka förutsägbarheten. Detta 

för att kunna se vilka av de tio faktorerna som bidrar till väsentligt nknytning. Genom att 

förtydliga lagstiftningens syfte får man snabbt en uppfattning om vilka faktorer som har högst 

rangordning eller grupper av kriterier som har störst betydelse. Skulle en sådan gruppering ske 

bör det kunna fortsätta med resterande faktorer som har mindre betydelse, medborgarskap, hur 

länge personen har varit bosatt, stadigvarande vistelse i utlandet, boende i utlandet på grund av 

ekonomisk och hälsoskäl eller bedriver näringsverksamhet. Dessa sju faktorer skulle uttrycka 

att de tillsammans med någon av faktorerna som ekonomiskt engagemang, familj eller bostaden 

möjliggöra en bidragande faktor till väsentlig anknytning. 

 

 

  

                                                      
56 Se avsnitt 3.3  
57 Se avsnitt 3.4 
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Källor 
 

Författningar 

 

Folkbokföringslagen (1991:481) 

 

Propositioner: 

 

Prop. 1927:102 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till kommunalskattelag 

m.m. given Stockholms slott den 22 februari 1927. 

 

Prop. 1966:127 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i 

kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr. 370, m.m., given Stockholms slott den 29 

april 1966. 

  

Prop. 1984/85:175 om nya bosättningsregler i skattelagstiftningen samt nya regler vid 

beskattning av lön vid utlandstjänstgöring 

 

Prop. 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta. Rättsfall’ 

Betänkande: 

SOU 1997:75 Bosättningsbegreppet, Skatterättsliga regler för fysiska personer – 

Slutbetänkande av utredningen om översyn av de skatterättsliga hemvistbegreppen.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Rå 1970 fi. 918  RÅ 2001 not. 113   HFD2012 ref. 51 

RÅ 1976 ref. 116  RÅ 2002 ref. 99   HFD 2012 Mål nr 6314-11 
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