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SAMMANFATTNING 

Vissa utländska forskare som kom till Sverige kunde från och med 1984 erbjudas 
skattelättnader genom en speciell lag om beskattning av utländska forskare. Syftet med 
lagstiftningen var att locka kompetent personal med spetskunskaper till anställningar i 
Sverige. Under slutet av 1990-talet uppkom frågan om det behövdes en reformering av 
lagstiftningen eftersom detta skett i andra nordiska länder. De reformerade 
expertbeskattningsreglerna infördes 2001. Lagstiftningen erbjuder sedan dess förutom 
forskare även experter, specialister, personer med företagsledande uppgifter och andra 
nyckelpersoner en möjlighet att få del av skattelättnader. De som uppfyller lagens krav kan 
undanta 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning från beskattning. Vidare beskattas 
ej ersättningar för utgifter som den utländske personen har haft för flyttning till eller från 
Sverige, två resor per år per familjemedlem mellan hemlandet och Sverige samt avgifter för 
barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande. 
 
I förarbetena ges ingen utförlig beskrivning för exakt vilka personalkategorier eller yrken som 
ska ha möjligheten att ta del av skattelättnaderna i egenskap av expert. En individuell 
bedömning får göras i varje enskilt fall, men kompetensnivån hos den sökande ska vara hög 
och det ska vara svårt att rekrytera någon med liknande kunskaper inom Sverige för att 
skattelättnaderna ska kunna komma ifråga. Det anges i propositionen att de tilltänkta 
personerna ska vara verksamma inom tekniskt avancerade och kunskapsintensiva 
verksamheter där Sverige har ett intresse av att kunna konkurrera om internationell 
arbetskraft.  
 
I praxis har det funnits en tendens att fokus vid bedömningen av vem som kan ses som expert 
hamnar på just det tekniska området även om andra branscher inte utesluts av ordalydelsen i 
förarbetena och inte heller i lagtextens utformning. Det är inom det tekniska området som de 
flesta beviljade expertbeskattningsansökningar har förekommit. Bedömningen av vem som 
kan omfattas av expertbegreppet har således varit sträng. Det finns dock undantag. 
Kammarrätten beviljade under 2008 en chefsdirigent skattelättnader eftersom denne kunde 
anses vara expert i en kunskapsintensiv bransch. Det går således inte att fastslå generellt vem 
som omfattas av expertbegreppet i lagens mening och inte heller generellt bestämma inom 
vilka yrken eller personalkategorier experter kan förekomma. Det verkar som att 
expertbegreppet genom den senaste tidens utveckling i praxis i framtiden kan få en ny vidare 
innebörd där andra yrkeskategorier än de mer klassiska inom industrin och högteknologiska 
branscher kan komma att omfattas av expertbegreppet. 
  



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

FÖRKORTNINGAR .............................................................................................................. 1 

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 2 
1.2 Syfte ............................................................................................................................ 2 
1.3 Metod .......................................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsning ................................................................................................................. 2 
1.5 Disposition ................................................................................................................... 3 

2 GRUNDLÄGGANDE OM BESKATTNING ......................................................................... 4 

2.1 Beskattningens syften .................................................................................................. 4 
2.2 Internationella beskattningsprinciper ............................................................................ 4 

2.2.1 Domicilprincipen ................................................................................................... 5 
2.2.2 Källstatsprincipen .................................................................................................. 5 
2.2.3 Territorialitetsprincipen och nationalitetsprincipen ................................................. 5 

2.3 Dubbelbeskattning och dubbelbeskattningsavtal ......................................................... 6 
2.4 Svenska interna beskattningsregler för fysiska personer ............................................. 7 

2.4.1 Obegränsad skattskyldighet .................................................................................. 7 
2.4.1.1 Bosatt i Sverige .............................................................................................................. 7 
2.4.1.2 Stadigvarande vistelse i Sverige .................................................................................... 7 
2.4.1.3 Väsentlig anknytning ...................................................................................................... 8 

2.4.2 Begränsad skattskyldighet .................................................................................... 9 
2.4.2.1 SINK ............................................................................................................................. 10 
2.4.2.2 A-SINK ........................................................................................................................... 11 

3 EXPERTBESKATTNING ..................................................................................................12 

3.1 Expertbeskattningens bakgrund .................................................................................12 
3.2 Personkretsen ............................................................................................................13 

3.2.1 Experter ...............................................................................................................14 
3.2.2 Forskare ..............................................................................................................14 
3.2.3 Andra nyckelpersoner ..........................................................................................15 

3.3 Förutsättningar för expertbeskattningen ......................................................................16 
3.4 Expertbeskattningens innebörd ..................................................................................17 
3.5 Forskarskattenämnden ...............................................................................................18 

4 PRAXIS RÖRANDE EXPERTBESKATTNING MED KOMMENTARER ...........................19 

4.1 Kammarrätten i Stockholms dom den 26 mars 2003, mål nr 5086-2002 .....................19 
4.2 RÅ 2003 ref. 58 ..........................................................................................................20 
4.3 Kammarrätten i Stockholms dom den 18 november 2004, mål nr 1320-03 .................20 
4.4 Kammarrätten i Stockholms domar den 9 mars 2005, mål nr 6313-03 och 6668-03 ...21 
4.5 RÅ 2006 ref. 16 ..........................................................................................................22 
4.6 Kammarrätten i Stockholms dom den 17 oktober 2006, mål nr 8367-04 .....................23 
4.7 Kammarrätten i Stockholms dom den 13 juli 2007, mål nr 8155-06 ............................24 
4.8 Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2008, mål nr 1776-08 .......................24 
4.9 Avslutande kommentarer ............................................................................................25 

5 SLUTSATS .......................................................................................................................29 

KÄLLFÖRTECKNING ..........................................................................................................30 

  



1 
 

FÖRKORTNINGAR 

A-SINK  Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister 
med flera 

Ds  Departementsserien 
EG  Europeiska Gemenskapen 
EU Europeiska Unionen 
EUF-fördraget  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
ForskL Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden 
IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
Prop.  Proposition 
RÅ  Regeringsrättens årsbok 
SINK Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 
SN Skattenytt 
SOU Statens offentliga utredningar 
SvSkT Svensk Skattetidning 
  



2 
 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle blir allt mer globalt. Det är ingen självklarhet att människor stannar kvar och 
arbetar i det land där de är födda, tvärtom tar fler och fler chansen att röra på sig och provar 
att arbeta i utlandet. En del bor i ett land men arbetar regelbundet i ett annat. En del arbetar 
utomlands för en kort tid, andra bestämmer sig för att flytta till ett annat land permanent. Vad 
det är som lockar till utlandstjänstgöring torde skilja sig efter individuella preferenser. Nya 
karriärmöjligheter och chansen att få leva och arbeta i olika kulturer kan vara några orsaker. 
Viktiga faktorer i sammanhanget är givetvis också lönen och beskattningen av den. 
 
Utifrån en arbetsgivares perspektiv kan det vara svårt att kunna locka till sig kompetent 
personal. Sverige är ett förhållandevis litet land med högt skattetryck vilket kan betyda 
svårigheter vid rekryteringen. För att Sverige inte skulle anses som ett mindre attraktivt land 
att etablera ny verksamhet i och att samtidigt stärka förmågan att kunna locka kvalificerade 
och kompetenta nyckelpersoner för att på så sätt stärka svensk ekonomi genom forskning och 
produktutveckling genomfördes stora förändringar i regleringen av expertbeskattningen i 
början av 2000-talet. Skattelättnaderna riktades mot experter, forskare och andra 
nyckelpersoner. 

1.2 Syfte 

Med denna uppsats är avsikten att undersöka expertbeskattningen och tillämpningen av den 
med fokus på vilka slags personalkategorier och yrken som har möjlighet att ta del av de 
skattelättnader som expertbeskattningen erbjuder. Syftet är att analysera tillämpningen av 
expertbeskattningen i denna del utifrån de syften som ges i förarbetena och sedan försöka dra 
slutsatser om, och i så fall hur, expertbegreppet utvecklats sedan lagstiftningen infördes. För 
att svara på detta vill jag genom uppsatsen ge en översiktlig bild över grunderna i den svenska 
beskattningen i allmänhet och expertbeskattningen i synnerhet för att kunna skapa större 
förståelse för expertbeskattningen och dess roll i den svenska skattelagstiftningen. 

1.3 Metod 

För att utreda gällande rätt har information till uppsatsen inhämtats från lagtext, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin, vilket inom juridiken benämns som traditionell juridisk metod. 
Relevant praxis är inhämtad från förvaltningsdomstolarna. Information har även inhämtats 
från relevanta svenska skattetidsskrifter och myndigheters internetsidor. 

1.4 Avgränsning 

I uppsatsen fokuserar jag på beskattningen av de personer som uppfyller kraven för 
expertbeskattning och därmed bortser jag från beskattning av svenska medborgare. Jag 
fokuserar på beskattningen av fysiska personer och inte av juridiska sådana och kommer 
endast att beröra inkomstslaget tjänst och inte inkomstslagen näringsverksamhet och kapital. I 
uppsatsen bortser jag från lagstiftning angående socialavgifter. Jag kommer inte heller 
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närmare ta upp andra länders vilja att beskatta experterna utan fokuserar på Sveriges 
beskattningsanspråk i det avseendet. Utan dessa avgränsningar hade uppsatsen blivit alltför 
omfattande. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om beskattningens grunder där olika beskattningsprinciper 
och de svenska interna reglerna för fysiska personer tas upp. Här berörs indelningen i 
obegränsad och begränsad skattskyldighet vilket har betydelse för uppsatsens fortsatta 
upplägg. Vad gäller den begränsade skattskyldigheten kommer regleringarna om särskild 
inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 
artister med flera (A-SINK) redovisas kortfattat.  
 
I nästföljande kapitel tas regleringen av expertbeskattningen upp. Här redogörs för 
expertbeskattningens syfte och bakgrund. Vidare redogörs för expertbeskattningens innebörd 
och förutsättningarna för att beviljas dess skattelättnader. Här återfinns även en redogörelse 
för Forskarskattenämnden. 
 
Dessa två ovanstående kapitel leder fram till det kapitel där tillämpningen av 
expertbeskattningen i praxis kommer redovisas. Utifrån denna praxis sker analys dels i form 
av kommentarer till de redovisade rättsfallen och dels i en avslutande diskussionsdel för att 
uppfylla uppsatsens syfte, att se expertbegreppets eventuella utveckling. 
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2 GRUNDLÄGGANDE OM BESKATTNING 

I detta kapitel redogörs för beskattningens grunder, internationella beskattningsprinciper, 
dubbelbeskattning och de svenska interna reglerna för beskattningen av fysiska personer. 

2.1 Beskattningens syften 

Samhället är uppbyggt av en offentlig och en privat sektor. För att finansiera den offentliga 
sektorn beskattas verksamheter inom den privata sektorn. Skatter ses som tvångsbidrag från 
individer till staten då betalningen av dessa inte grundas på frivilliga och individuella avtal 
mellan individer utan på politiska beslut genom lagstiftning. Den som betalar skatt kan inte 
förutsättningslöst kräva en motprestation till det som betalas.1 Att skatter ses som 
tvångsbidrag får också till följd att skatterna ska finansiera kollektiva nyttigheter, exempelvis 
kostnader för militärt försvar och polisverksamhet. Sådana nyttigheter ska kunna komma alla 
medborgare till del, inte endast de som erlägger skatt.2 
 
Beskattningens främsta syfte är att se till att den offentliga verksamheten kan finansieras, 
vilket brukar benämnas som beskattningens rent fiskala syfte. Förutom detta kan beskattning 
ha ett flertal andra syften. Beskattning kan användas till att utjämna skillnader gällande 
inkomst och förmögenhet mellan medborgare och har då ett fördelningspolitiskt syfte. I 
Sverige har detta syfte påverkat skattepolitiken efter andra världskriget och framåt vilket har 
visats genom en progressiv inkomstbeskattning, ju högre inkomst desto högre skattesats, och 
även genom att arv och gåvor tidigare har beskattats. Efter skattereformen 1991 har 
progressionen i inkomstskatten minskat från tidigare nivåer, och arvs- och gåvoskatten har 
slopats.3 
 
Skatter kan även användas till stabiliseringspolitiska syften, exempelvis för att styra 
samhällsekonomin i olika riktningar beroende av konjunkturläget och mervärdesskatt kan 
användas för att påverka konsumtionen. Utöver detta kan beskattning användas för att uppnå 
diverse andra politiska syften som till exempel olika regionalpolitiska mål och miljö- och 
energipolitik genom en reglering av arbetsgivaravgifter och energibeskattning.4 

2.2 Internationella beskattningsprinciper 

Hur omfattande en suverän stats beskattning ska vara står det fritt för varje sådan stat att själv 
bestämma. Grunderna för en stats beskattningsanspråk kan utgå ifrån olika 
beskattningsprinciper. De vanligast förekommande principerna är domicilprincipen, även 
benämnd hemvistprincipen, och källstatsprincipen.5 Utöver dessa förekommer även att stater 

                                                
1 Rabe, Gunnar & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, 23., [uppdaterade] uppl., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2010, s. 39. 
2 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter & Silferberg, Christer, Inkomstskatt: en läro- och 

handbok i skatterätt. D. 1 och 2, 12., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 1. 
3 Lodin m. fl., s. 2. 
4 Lodin m. fl., s. 3. 
5 Pelin, Lars, Internationell skatterätt: i ett svenskt perspektiv, 4., omarb. uppl., Prose design & grafik, Lund, 

2006, s. 17. 
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grundar sina beskattningsanspråk på territorialitetsprincipen och nationalitetsprincipen.6 

2.2.1 Domicilprincipen 

Domicilprincipen fokuserar på den anknytning ett skattesubjekt har till en stat. Principens 
innebörd är att den stat där en person är bosatt får beskatta personens inkomst oavsett vilken 
stat som inkomsten härrör ifrån.7 Med andra ord får staten beskatta personens globalinkomst. I 
svensk lagstiftning ges detta uttryck i inkomstskattelagens (1999:1229) (IL) 3 kap. 8 § där det 
stadgas att den som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster 
i Sverige och från utlandet. För att bestämma beskattningsanspråk kan stater använda olika 
kriterier och dessa varierar också för fysiska och juridiska personer. En rådande uppfattning är 
att anknytningen till en stat ska vara stark om domicilprincipen ska kunna användas som 
grund för beskattning.8 Skäl som talar för domicilprincipen är att det är de bosatta i en stat 
som i första hand utnyttjar exempelvis sjukvård och rättsväsendet i denna stat och även att 
principen medför en mer rättvis bedömning av den totala skattebörden då hänsyn tas till 
samtliga inkomster vid det specifika beskattningstillfället.9 

2.2.2 Källstatsprincipen 

Till skillnad från domicilprincipen fokuserar källstatsprincipen på den anknytning som 
skatteobjektet har till en specifik stat. Om inkomsten har tillräcklig anknytning till den 
specifika staten kan den vara skattepliktig utan att skattesubjektet har sådan anknytning för att 
obegränsad skattskyldighet ska vara för handen.10 Följden blir att staten kan beskatta 
inkomsten oavsett var inkomsttagaren uppehåller sig. Skäl för användning av 
källstatsprincipen brukar vara att det är staten där inkomsten uppstår som skapat de 
förutsättningar som gjort inkomsten möjlig och även att det ska kunna vara lätt att kontrollera 
att beskattning sker, vilket anses vara lättare att genomföra vid källan.11 

2.2.3 Territorialitetsprincipen och nationalitetsprincipen 

Utöver ovanstående beskattningsprinciper förekommer även andra principer som stater kan ha 
till grund för sina beskattningsanspråk. Territorialitetsprincipens innebörd är att endast de 
inkomster som är tillräckligt hänförliga till en viss stat beskattas där. Källstatsprincipen är 
således en variant av territorialitetsprincipen som förr i tiden vanligtvis förekom i tredje 
världen. Principen har nu ofta ersatts av olika kombinationer av domicilprincipen och 
källstatsprincipen.12 
 
Den sista beskattningsprincipen som här kort ska nämnas är nationalitetsprincipen. Denna 
princip innebär att en stat beskattar sina medborgare, oavsett om medborgarna befinner sig i 
staten som grundar beskattningsanspråk på principen eller inte. Det är endast ett fåtal stater 
                                                
6 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 , s. 24. 
7 Pelin, s. 17. 
8 Dahlberg, s. 23. 
9 Lodin m. fl., s. 584. 
10 Dahlberg, s. 24. 
11 Lodin m. fl., s. 584. 
12 Dahlberg, s. 24. 
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som använder sig av nationalitetsprincipen, USA är en stat som gör det samtidigt som både 
domicilprincipen och källstaten också tillämpas.13 

2.3 Dubbelbeskattning och dubbelbeskattningsavtal 

Som visats finns det flera olika principer som grundar en stats beskattningsanspråk. En stat 
kan använda olika beskattningsprinciper samtidigt vilket leder till att skatteanspråket kan bli 
stort.14 Det är långt ifrån ovanligt att olika staters beskattningsprinciper, särskilt 
domicilprincipen och källstatsprincipen, krockar med varandra vilket leder till att olika stater 
vill beskatta samma objekt.15 Detta brukar benämnas som internationell dubbelbeskattning 
och kan definieras som att ”en och samma person eller ett och samma skatteobjekt på grund 
av skatteanspråk från olika stater blir föremål för en hårdare sammanlagd beskattning än vad 
fallet blivit om under i övriga lika förhållanden personen eller skatteobjektet beskattats i en av 
staterna”.16 
 
För att komma till rätta med de problem som uppstår vid dubbelbeskattningssituationer finns 
det inom den internationella skatterätten dels regler inom staters interna internationella 
skatterätt och dels avtal mellan stater som brukar benämnas dubbelbeskattningsavtal. Exempel 
på metoder för hur man inom intern svensk rätt försöker undanröja eller mildra effekterna av 
dubbelbeskattningssituationerna är att man gör undantag från beskattning enligt 
sexmånadersregeln och ettårsregeln i 3 kap. 9 § IL, att man använder avräkning enligt 
avräkningslagen för sådan skatt som man betalat i utlandet samt att det finns möjlighet att 
göra kostnadsavdrag för sådan skatt som betalats i utlandet enligt 16 kap. 18 och 19 §§ IL.17 
 
Huvudregeln vad gäller dubbelbeskattningsavtal är att de endast kan begränsa och inte 
utvidga den beskattningsrätt som finns i staters interna lagstiftningar, detta är en väl erkänd 
regel som de flesta stater ställer sig bakom.18 Skatteavtalen är folkrättsliga avtal och kan ingås 
såväl bilateralt som multilateralt. Dubbelbeskattningsavtalets främsta syfte är just att undvika 
dubbelbeskattning, men avtalen ska också stävja skatteflykt genom däri införda särskilda 
regler.19 
 
Avtalens innehåll bestäms av de stater som tecknar dem. Man brukar skilja mellan 
fullständiga och partiella avtal, där de fullständiga reglerar beskattningsrätten för i princip alla 
inkomster och förmögenheter och där de partiella endast reglerar vissa slags inkomster.20 I 
och med att det står alla stater fritt att sinsemellan författa dubbelbeskattningsavtal har det 
funnits en önskan om ett enhetligt system för dubbelbeskattningsavtalsrätten med 
gemensamma normer. OECD:s skattekommitté lade 1963 fram ett förslag till modellavtal som 

                                                
13 Dahlberg, s. 24. 
14 Lodin m. fl., s. 584. 
15 Dahlberg, s. 24. 
16 Dahlman, Roland & Fredborg, Lars, Internationell beskattning: en översikt, 1. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2003, s. 128. 
17 Dahlberg, s. 74. 
18 Lodin m. fl., s. 585. 
19 Dahlberg, s. 158. 
20 Pelin, s. 187. 
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senare utvecklats och fått stor genomslagskraft på området.21 Sverige följer så gott som alltid 
den modell som OECD arbetat fram när nya avtal ska ingås.22 

2.4 Svenska interna beskattningsregler för fysiska personer 

2.4.1 Obegränsad skattskyldighet 

Avgörande för hur en person kommer att beskattas i Sverige är huruvida personen kommer att 
klassas som obegränsat eller begränsat skattskyldig. Skillnaderna för den enskilde kan bli 
vittgående. För en större förståelse för uppsatsens fortsatta upplägg kommer nedan en 
redogörelse för de olika begreppen. 
 
I svensk intern rätt kan obegränsad skattskyldighet grundas på tre olika kategorier av fysiska 
personer. Dessa är de som är bosatta i Sverige, de som stadigvarande vistas i Sverige samt de 
som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatta här.23 Innebörden av 
den obegränsade skattskyldigheten blir att personen blir skattskyldig för alla inkomster 
oavsett var dessa intjänats.24 

2.4.1.1 Bosatt i Sverige 

I IL finns ingen egentlig definition av begreppet ”bosatt”. Vid bedömningen om en person ska 
anses som bosatt i Sverige fokuseras det emellertid på om personen i fråga har sin verkliga 
bosättning här. Regeln hör tätt samman med folkbokföringsreglerna och begreppet ”bosatt” 
får tolkas utifrån en allmän innebörd vilket i det normala fallet sammanfaller med hur 
begreppet definieras i just folkbokföringslagen (1991:481).25 I den nämnda lagen stadgas att 
en person ska vara folkbokförd på den adress där personen anses vara bosatt, och personen 
anses vara bosatt på den adress där denne normalt spenderar sin dygnsvila.26 Det får dock inte 
vara avgörande för bedömningen huruvida folkbokföring är för handen eller inte vid 
tveksamma fall. Skulle en person inte vara folkbokförd i Sverige men ändock faktiskt bo här 
ska bosättningskriteriet kunna anses vara uppfyllt eftersom det är objektivt konstaterbara fakta 
som ska bedömas.27 

2.4.1.2 Stadigvarande vistelse i Sverige 

Det andra självständiga kriteriet som grundar obegränsad skattskyldighet i Sverige är om en 
person vistas här i landet stadigvarande. Kriteriet tar sikte på vistelsens längd oavsett vad som 
är anledningen till vistelsen.28 Redan i förarbetena till 1928 års kommunalskattelag nämns att 
en vistelseperiod om sex månader ska kunna vara tillräcklig för att obegränsad skattskyldighet 

                                                
21 Dahlman & Fredborg, s. 129. 
22 Dahlberg, s. 162. 
23 3 kap. 3 § 1 st. IL. 
24 3 kap. 8 § IL. 
25 Prop. 2004/05:19. Beskattning av utomlands bosatta, s. 30. 
26 6 och 7 §§ Folkbokföringslagen. 
27 Pelin, s. 24. 
28 Dahlman & Fredborg, s. 21. 
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ska uppstå.29 Gränsdragningen om sex månaders sammanhängande vistelse har sedan dess 
blivit allmänt vedertagen som grund för obegränsad skattskyldighet.30 
 
Vistelsen i Sverige ska vara sammanhängande, men detta betyder inte med nödvändighet att 
en person måste befinna sig här i riket under hela den aktuella tidsperioden eftersom tillfälliga 
avbrott ska räknas in i den sammanlagda perioden, exempelvis avbrott för semester eller 
hemresor till familj.31 I praxis har det slagits fast en vistelse i Sverige med tre återkommande 
övernattningar per vecka är tillräckligt för att obegränsad skattskyldighet genom 
stadigvarande vistelse ska komma att uppstå. Det aktuella fallet32 rörde en man som arbetade i 
Sverige men bodde i Nederländerna. Mannen kom till Sverige var måndag och återvände till 
sitt hemland under fredagen och däremellan avbröts vistelsen varje vecka för affärsbesök i 
Norge och Danmark med en övernattning där. Längre ledigheter spenderades i mannens 
hemland. Regeringsrätten fann med tre röster mot två att tre övernattningar per vecka i 
Sverige kan var tillräckligt för att en stadigvarande vistelse ska vara för handen. Detta betyder 
dock inte med nödvändighet att en person därmed måste övernatta 78 nätter i Sverige under 
en sexmånadersperiod utan att det även kan räcka med färre övernattningar för att obegränsad 
skattskyldighet ska uppstå.33 

2.4.1.3 Väsentlig anknytning 

Den som inte är bosatt i Sverige och inte vistas här stadigvarande kan ändå bli föremål för 
obegränsad skattskyldighet om personen tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har 
tillräcklig anknytning till Sverige. Regeln har sin grund i att ett högt skattetryck kan öka 
utflyttning från Sverige vilket tillsammans med regler om bosättningsbaserad skattskyldighet 
skulle minska skattebasen. Därför har Sverige och andra länder infört regler för att utvidga 
den obegränsade skattskyldigheten.34 
 
Regeln om väsentlig anknytning i svensk rätt brukar ofta kallas femårsregeln då det föreligger 
en skyldighet för den skattskyldige att visa att denne inte har någon anknytning till Sverige 
under de fem första åren efter flytt utomlands, det rör sig alltså om en omvänd bevisbörda. 
Femårsregeln tillämpades första gången vid 1987 år taxering och ersatte en treårig 
bevisbörderegel.35 Bevisbördan gäller dock enbart om den skattskyldige är svensk 
medborgare och varit bosatt i Sverige under minst tio år eller vistats i Sverige stadigvarande.36 
 
Det finns en rad olika omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om väsentlig 
anknytning föreligger. Det som ska beaktas är: 
 

                                                
29 Prop. 1927:102. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förlag till kommunalskattelag m.m., bilaga 3, s. 

46. 
30 SOU 1997:75. Bosättningsbegreppet. Skatterättsliga regler för fysiska personer, s. 43. 
31 Pelin, s. 25 f. 
32 RÅ 1997 ref. 25. 
33 Skatteverkets ställningstagande. 2005-11-15, 131 612166-05/111. 
34 Lodin m. fl., s. 610. 
35 Lodin m. fl., s. 611. 
36 3 kap. 7 § 2 st. IL. 



9 
 

− om den enskilde är svensk medborgare 
− hur länge den enskilde varit bosatt i Sverige 
− om den enskilde inte varaktigt är bosatt på viss utländsk ort 
− om den enskilde vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl 
− om den enskilde har en bostad som är inrättad för åretruntbruk 
− om den enskilde har sin familj i Sverige 
− om den enskilde bedriver näringsverksamhet i Sverige 
− om den enskilde är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inneha tillgångar som, 

direkt eller indirekt, ger den enskilde ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten 
− om den enskilde äger en fastighet i Sverige 
− andra liknande förhållanden37  

 
Den redovisade listan över anknytningspunkter är enbart exemplifierande och inte 
uttömmande vilket tydliggörs genom den sista hänvisningen som gäller ”andra liknande 
förhållanden”. Om enbart en anknytningspunkt är för handen innebär inte detta med 
nödvändighet att kraven är uppfyllda för väsentlig anknytning, och det finns heller ingen 
inbördes rangordning mellan faktorerna även om vissa faktorer i praxis har fått större 
betydelse än andra.38 Anknytning som grundar sig på att man har sin familj i Sverige eller 
äger en åretruntbostad här brukar nämnas som de starkare och mer betydelsefulla punkterna.39 

2.4.2 Begränsad skattskyldighet 

De fysiska personer som inte uppfyller kraven på obegränsad skattskyldighet blir enligt den 
rådande huvudregeln begränsat skattskyldiga. Utöver dessa omfattas även diplomatisk och 
konsulär personal tillsammans med familj och personliga tjänare som befinner sig i Sverige 
såvida svenskt medborgarskap saknas.40 Begränsad skattskyldighet är ett uttryck för 
beskattning enligt källstatsprincipen eftersom det anses finnas en tillräcklig stark koppling 
mellan skatteobjektet och Sverige så att beskattning ska kunna ske här i riket även om 
skattesubjektet är en utländsk person.41 
 
Innebörden av den begränsade skattskyldigheten framgår av 3 kap. 18 och 19 §§ IL. Vad 
gäller inkomstslaget tjänst består skattskyldigheten för begränsat skattskyldiga av sådana 
inkomster som anges i lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) 
och lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister med flera (A-
SINK) om den skattskyldige begärt att bli beskattad enligt IL istället för dessa lagstiftningar. 
 
Reglerna om begränsad skattskyldighet ska ses uttömmande, det vill säga att skattskyldighet 
föreligger endast för inkomster som anges i lag.42 Om en inkomst faller utanför det som 
stadgas i lagen blir den således skattefri eftersom den inte kan tas upp till taxering av 
                                                
37 3 kap. 7 § 1 st. IL. 
38 Dahlberg, s. 33. 
39 Dahlberg, s. 34. 
40 3 kap. 17 § IL. 
41 Dahlberg, s. 40. 
42 Dahlman & Fredborg, s. 95. 
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kommunal eller statlig inkomstskatt. 
 
Sett ur ett lagtekniskt perspektiv har reglerna om begränsad skattskyldighet för inkomstslaget 
tjänst som visats brutits ut ur IL och regleras istället i SINK och A-SINK.43 

2.4.2.1 SINK 

Genom den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta finns sedan införandet numera en 
definitiv källskatt för ett flertal inkomstgrupper vilket har gjort det enklare och mer effektivt 
att sköta inkasseringen av skatt.44 Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands 
och uppbär skattepliktig inkomst enligt lagen och det anges särskilt att med uttrycket ”bosatt 
utomlands” förstås en begränsad skattskyldig person.45 
 
I lagen anges uttömmande vad som anses vara skattepliktig inkomst.46 Det som beskattas är 
med vissa förutsättningar som stadgas i lagtexten framför allt avlöning, arvoden och liknande 
ersättningar men även ersättningar i form av pensioner. Den som blir beskattad enligt SINK 
blir det med en skattesats om 25 procent.47 
 
Lagen stadgar vidare vissa undantag från skatteplikt för utomlands bosatta personer och kan 
ses som en inskränkning av en annars relativt bred skattskyldighet.48 Det främsta undantaget 
kan sägas vara den så kallade 183-dagarsregeln som har sin grund i OECD:s modellavtals 
artikel 15.2, även benämnd som montörregeln.49 Den internrättsliga svenska regeln stadgar att 
avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgått från annan anställning än hos den svenska 
staten, svensk kommun eller landsting undantas från beskattning om mottagaren av inkomsten 
vistas i Sverige under en period eller perioder som inte överstiger 183 dagar under en 
tolvmånadersperiod, ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige eller 
på dennes vägnar samt att ersättningen inte belastar fast driftställe som arbetsgivaren har i 
Sverige.50 
 
Det finns numera en möjlighet att välja mellan att bli beskattad enligt reglerna i IL eller enligt 
SINK för den som är begränsat skattskyldig.51 En viktig skillnad mellan de olika 
lagstiftningarna är att inga avdrag medges enligt SINK men den som blir beskattad enligt IL 
har rätt till diverse avdrag under vissa förutsättningar, exempelvis grundavdrag.52 Ändringen 
av regleringen i SINK tillkom efter EG-domstolens dom i målet C-169/03 Wallentin där en 
tysk medborgare gjort praktik i Sverige och erhållit inkomst av tjänst med ca 8700 kr. Lönen 

                                                
43 En hänvisning härtill återfinns i 3 kap 21 § IL där det stadgas att bestämmelser om ytterligare skattskyldighet 

finns i SINK och A-SINK. 
44 Lodin m. fl., s. 606. 
45 2 och 3 §§ SINK. 
46 5 § 1 st. SINK. 
47 7 § 1 st. SINK. 
48 6 § SINK, Dahlberg s. 45. 
49 Dahlberg, s. 45. 
50 6 § 1 p. SINK. 
51 4 § SINK. 
52 62 § 1 st. IL. 
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skulle beskattas enligt SINK men Wallentin ville att han istället skulle bli beskattad enligt IL 
eftersom han därmed skulle beviljas ett grundavdrag. Domstolen konstaterade att Wallentin 
intjänade all sin inkomst i Sverige där han arbetade och att han därför inte kunde få några 
förmåner beviljade i bosättningslandet, Tyskland, förmåner som skulle blivit beviljade om han 
tjänat sin inkomst där istället. Därför ansåg domstolen att den situation Wallentin befann sig i 
var objektivt jämförbar med en i Sverige bosatt persons situation och att Wallentin därmed 
diskriminerades enligt reglerna om fri rörlighet för arbetstagare i art 39 i EG-fördraget.53 EG-
domstolens dom fick följden att Regeringsrätten i fallet54 som föranlett prövningen medgav 
att en begränsat skattskyldig har rätt till grundavdrag i Sverige om denne inte haft någon 
inkomst i bosättningsstaten. Genom lagändringen i SINK om att kunna begära att bli 
beskattad för sina tjänsteinkomster enligt IL om sådana önskemål finns kan således numera 
den skattskyldige få tillgång till diverse avdrag. 
 
Även utomlands bosatta som uteslutande eller så gott som uteslutande intjänar all sin 
förvärvsinkomst i Sverige har rätt till avdrag här, exempelvis nämnda grundavdrag och 
allmänna avdrag enligt bestämmelserna i 62 kap. 9 § IL. Tjänar en person 90 procent eller 
mer av sin inkomst i Sverige anses kravet på uteslutande eller så gott som uteslutande vara 
uppfyllt.55 

2.4.2.2 A-SINK 

Artister och idrottsmän som är bosatta utomlands beskattas enligt lag om särskild 
inkomstskatt för artister med flera, vanligen kallad A-SINK eller artistskatt. Utformningen av 
skatten påminner om utformningen av SINK. Även A-SINK är en definitiv källskatt och den 
särskilda inkomstskatten enligt lagen tas ut med 15 procent.56 Den skattepliktiga inkomsten 
består av kontant ersättning eller annat vederlag som uppbärs i Sverige för artistisk eller 
idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg.57 I begreppen artistisk och 
idrottslig verksamhet ligger ett krav på att verksamheten ska bedrivas inför publik eller att den 
sker vid ljud- och bildupptagning.58 
 
Precis som med SINK har den skattskyldige möjlighet att begära att bli beskattad enligt IL 
istället för A-SINK och därmed få tillgång till de olika avdragsmöjligheter som erbjuds där.59 
Ändringen trädde i kraft 1 januari 2010 och är precis som förändringen av SINK en följd av 
EG-domstolens praxis vad gäller förbud mot diskriminering.60 
 
 

                                                
53 Numera art. 45 i EUF-fördraget. 
54  RÅ 2004 ref. 111.  
55 Pelin, s. 73 f. 
56 9 § 1 st. A-SINK. 
57 7 § 1 st. A-SINK. 
58 3 § A-SINK. 
59 5 a § 1 st. A-SINK. 
60 Prop. 2008/09:182. Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl., s. 39. 
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3 EXPERTBESKATTNING 

För att få kompetenta och meriterade personer att komma och arbeta i Sverige, som är ett land 
med höga marginalskatter och förhållandevis låg lönenivå, har det ansetts krävas förmånliga 
skatteregler.61 I detta avsnitt redogörs närmare för expertbeskattningens syfte och reglering. 

3.1 Expertbeskattningens bakgrund 

Lagen (1984:947) om beskattning av utländska forskare infördes 1984. Den behandlade de 
tillfällen då utländska forskare som tillfälligt arbetade i Sverige hade rätt till skattefrihet. Det 
främsta syftet med expertbeskattningen, som innebär en lindring av den skatt som ska 
erläggas för inkomstslaget tjänst jämfört med andra obegränsat skattskyldiga, är att det ska bli 
lättare att kunna locka och anställa utländsk personal med spetskompetens till arbete i 
Sverige.62 Den ursprungliga regleringen gällde bara för forskare. Under slutet av 1990-talet 
uppkom frågan om det fanns ett behov av att reformera expertbeskattningen. Detta hade redan 
skett i de nordiska grannländerna och om ingen förändring skulle ske i Sverige fanns farhågor 
att Sverige inte skulle anses som ett lika attraktivt alternativ när stora internationella aktörer 
bestämde sig för var de skulle etablera nya förgreningar av sin verksamhet.63 Ett annat skäl 
för en förändring av expertbeskattningen var att de personer som kom till Sverige i egenskap 
av nyckelpersoner inte i lika hög grad kunde få kompensation i form av nyttjande av de 
förmåner som grundas på det höga skatt- och avgiftsuttag som andra obegränsat skattskyldiga 
kunde få, exempelvis då nyckelpersonens familj valt att bo kvar i det tidiga hemlandet och 
inte flyttat med till Sverige.64 Det fanns således en rädsla för att om nyckelpersoner fick betala 
för något de inte kunde utnyttja så skulle de hellre välja att arbeta i ett annat land än Sverige. 
Om utländsk personal kunde erbjudas en mer marknadsanpassad lön av de svenska företagen 
skulle detta också öka möjligheterna att locka hit sådana personer. Detta ansågs kunna bli 
möjligt om företagen kunde få ner sina lönekostnader genom skattelättnaderna och företagen 
på så sätt bättre kunde möta höga lönekrav från de personer man hoppats få hit.65 Skälet att få 
ner arbetsgivarnas kostnader för att anställa blev senare kritiserat i media eftersom 
expertbeskattningen inte ansågs komma den anställde till tillräckligt stor del.66 
 
Det mer övergripande och kanske det viktigaste syftet med förändringen av 
expertbeskattningen var ändå en önskan att se till att Sverige fick del av såväl ny teknik som 
ny kunskap genom att se till att forskning och produktutveckling kunde hålla en hög 
internationell nivå och således öka Sveriges konkurrensförmåga i ett internationellt 
perspektiv.67 
 
Det lades fram två olika förslag till de skattelättnader som skulle komma de utländska 
nyckelpersonerna till del. Det ena förslaget innebar att 75 procent av inkomsten skulle 

                                                
61 Lodin m. fl., s. 609. 
62 Dahlberg, s. 59 f. 
63 Prop. 2000/01:12. Beskattning av utländska nyckelpersoner, s. 18. 
64 Prop. 2000/01:12, s. 18. 
65 Prop. 2000/01:12, s. 18. 
66 Mutén, Leif, Expertskatten i radio, SvSkT, 2002, s. 199. 
67 Prop. 2000/01:12, s. 18. 
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beskattas och att den skattskyldige därmed fick en såväl skattefri som avgiftsfri del om 25 
procent av sin inkomst. Förslag lades även fram om att vissa kostnadsersättningar skulle bli 
skattefria men att de utländska nyckelpersonerna annars skulle beskattas som andra 
obegränsat skattskyldiga.68 
 
Det andra förslaget innebar att den skattskyldiges bruttoinkomst skulle beskattas med 25 
procent. Förslaget innebar att beskattningen sker på samma sätt som enligt reglerna om SINK, 
detta system används i Finland och Danmark.69 Detta sätt skulle innebära att den skattskyldige 
skulle bli föremål för två olika beskattningssystem, för lönen i inkomstslaget tjänst skulle ett 
bruttobeskattningssystem användas och för övriga inkomster skulle ett 
nettobeskattningssystem användas eftersom personen i fråga är att ses som obegränsat 
skattskyldig i Sverige. Det bruttobeskattningssystem som används vid beskattning enligt 
SINK innebär en del administrativa fördelar men dessa skulle inte uppstå för de utländska 
nyckelpersonerna enligt det andra förslaget eftersom dessa personer blir deklarationsskyldiga 
på grund av sin obegränsade skattskyldighet.70 
 
Som tidigare nämnts är lönesättningen en viktig faktor för företagens del när de vill anställa 
utländska nyckelpersoner. I de flesta fall vad gäller de personer som kan klassas som 
nyckelpersoner sker denna lönesättning enligt en nettolönemetod, det vill säga att nivån på 
lönen bestäms utifrån vad som återstår efter att skatt är betald.71 Om lönen skulle blir föremål 
för en lägre beskattning skulle detta innebära lägre kostnader i såväl skatte- som 
avgiftshänseende. Detta innebär tillsammans med att vissa kostnadsersättningar undantas från 
beskattning att såväl de merutgifter som den utländske nyckelpersonen kan tänkas få vid en 
flytt till Sverige som den lönekostnad arbetsgivaren får beaktas.72 
 
Då de båda förslagen ställts mot varandra fann regeringen att det första förslaget med en 
skattefri del om 25 procent tillsammans med vissa skattefria kostnadsersättningar bättre 
stämde överens med det övergripande syftet med förändringarna av lagstiftningen.73 Förslaget 
ansågs också ha konkurrenskraft med övriga länder i Europa som infört skattelättnader för 
utländska nyckelpersoner. Visserligen var den föreslagna svenska nivån på skattelättnad lägre 
än den i Nederländerna men detta kunde kompenseras genom att Sverige erbjöd fler skattefria 
utgiftsersättningar. Förslaget om reformeringen av expertbeskattningen ansågs också kunna 
konkurrera med Danmark och Finland som valt en bruttometod för sin beskattning och där 
inga skattefria kostnadsersättningar erbjöds.74 

3.2 Personkretsen 

I januari 2001 infördes de nya reglerna i 22 – 23 a §§ IL som tillämpades första gången vid 

                                                
68 Prop. 2000/01:12, s. 19. 
69 Ds. 1999:25. Beskattning av utländska nyckelpersoner,  s. 45. 
70 Prop. 2000/01:12, s. 19. 
71 Ds. 1999:25, s. 45. 
72 Prop. 2000/01:12, s. 20. 
73 Prop. 2000/01:12, s. 20. 
74 Prop. 2000/01:12, s. 21. 
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2002 års taxering. Reglerna innebär att utländska experter, forskare, specialister och andra 
nyckelpersoner erbjuds skattelättnader efter beslut av Forskarskattenämnden. Den 
reformerade regleringen innebar att ett flertal andra kategorier av personal kan bli aktuella för 
skattelättnader enligt expertbeskattningen än tidigare då regleringen endast gällde för 
forskare. 
 
I samband med arbetet av reformeringen av expertskatten fanns förslag på att personkretsen 
som skulle bli aktuell för expertbeskattningen skulle avgöras genom att använda lönenivån.75 
Att använda lönenivån kunde dock bli förknippat med flera nackdelar enligt regeringen. 
Eftersom de nya reglernas syfte var att rikta sig till en större grupp av anställda där 
lönenivåerna sinsemellan kunde variera kraftigt skulle en bestämd lönenivå kunna exkludera 
vissa av de grupper som var påtänkta för skattelättnaderna.76  
 
I lagtexten nämns nu att det är tre kategorier av personal som kan bli aktuella för 
skattelättnaderna, nämligen experter, forskare och andra nyckelpersoner.77 

3.2.1 Experter 

Den första av de tre kategorierna av personal är experter och specialister. Deras arbete ska 
avse sådana specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det 
innebär betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige.78 Personal som kan innefattas i 
expertkategorin är exempelvis industritekniker eller andra som arbetar med användning av ny 
teknik och med produktutveckling på en avancerad nivå.79 Det är inom dessa kategorier som 
majoriteten av de fall som beviljades under expertbeskattningsreglernas första år återfinns.80 
 
Kompetensnivån hos en expert ska således vara hög och samma nivå ska gälla för experter 
som för forskare även om det kan vara svårare att dra en gräns för vilken kompetensnivå en 
expert ska ha jämfört med en forskare.81 En akademisk examen är inte avgörande då 
kompetensnivån ska fastställas, lång arbetslivserfarenhet kan också medverka till att 
kompetensnivån anses vara hög. Hur lång arbetslivserfarenhet som krävs för att en expert ska 
anses uppfylla den höga kompetensnivån varierar mellan olika branscher.82 Ansökningar 
gällande exempelvis skattekonsulter, croupierer och djurtämjare har fått avslag eftersom de 
inte kunnat anses uppnå den höga kompetensnivån för att ses som experter.83 

3.2.2 Forskare 

Den andra kategorin avser forskare och för att dessa ska komma ifråga för skattelättnaderna 

                                                
75 Prop. 2000/01:12, s. 22. 
76 Prop. 2000/01:12, s. 22. 
77 11 kap. 22 § 1 st. IL. 
78 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL. 
79 Prop. 2000/01:12, s. 22. 
80 Pettersson, Markus, Expertskatten i praktiken – en analys av Forskarskattenämndens och domstolarnas 

praxis, SvSkT, 2003, s. 279. 
81 Pettersson, s. 278. 
82 Pettersson, s. 278. 
83 Pettersson, s. 279. 
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ska de arbeta med kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning 
eller sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige.84 

Kravet på att det ska innebära betydande svårigheter att rekrytera fanns också med i de 
tidigare reglerna men någon riktig definition över var man ska dra gränsen för när det 
föreligger sådana svårigheter finns inte. I propositionen till den ursprungliga lagstiftningen 
konstateras att ”det inte räcker med att det råder brist på kvalificerade forskare inom ett visst 
område för att kraven ska vara uppfyllda. Å andra sidan kan naturligtvis inte det förhållande 
att det över huvud taget finns en person inom landet som uppfyller kompetenskravet leda till 
att tillräckliga hinder mot rekrytering inte skall anses föreligga”.85   
 
Det ställs krav på att kompetensnivån hos en forskare ska vara hög. Forskare som fullföljer 
post-doc-tjänstgöring inom det naturvetenskapliga eller tekniska området brukar få avslag på 
sina ansökningar av Forskarskattenämnden, likaså de som söker i egenskap av 
forskarassistenter.86 
 
Med forskare kan förstås både sådana som jobbar inom industrin och sådana som arbetar 
inom forskningsinstitutionerna.87 

3.2.3 Andra nyckelpersoner 

Den sista av de tre personalkategorierna berör andra nyckelpersoner. Här avses sådana 
personer som innehar arbetsuppgifter som består av företagsledande uppgifter eller andra 
uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.88 Till skillnad från vad som gäller för 
experter och forskare uppställs inget motsvarande krav över att det måste innebära en 
svårighet att rekrytera inom Sverige vad gäller andra nyckelpersoner. Med företagsledande 
uppgifter avses personer inom ett företag som innehar befattningar som ansvarar för 
ledningen och förvaltningen i företaget, exempelvis dotterbolagsdirektörer, och med 
nyckelpersoner kan avses en mängd olika specialister, exempelvis inom områdena 
administration, logistik, marknadsföring och ekonomi.89 De områden som kan bli aktuella för 
skattelättnader för nyckelpersoner som exemplifieras i propositionen är inte en uttömmande 
beskrivning, istället har man överlåtit ansvaret för att utveckla en praxis till 
Forskarskattenämnden.90 Exemplifieringen visar på att många befattningar inom ett företag 
kan bli föremål för skattelättnader i egenskap av nyckelpositioner. När expertskattereglerna 
skulle träda i kraft fanns tankar om att stor hänsyn skulle tas till vem arbetsgivaren ansåg vara 
nyckelperson vid bedömningen.91 

                                                
84 11 kap. 22 § 1 st. 2 p. IL. 
85 1984/85:76. Om beskattning av vissa utländska forskare, s. 14. 
86 Pettersson, s. 278. 
87 Prop. 2000/01:12, s. 22. 
88 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL. 
89 Prop. 2000/01:12, s. 22. 
90 Prop. 2000/01:12, s. 23. 
91 Holmgren, Mikael, Nytt förslag till särskilda skattelättnader för utländska nyckelpersoner, SvSkT, 2000, s. 

908. 
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3.3 Förutsättningar för expertbeskattningen 

För att få del av de skattelättnader som erbjuds genom expertbeskattningen ska vissa 
förutsättningar vara uppfyllda.92 För det första ska arbetsgivaren höra hemma i Sverige eller 
vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige. Att det uppställs ett sådant krav kan 
bero på att Sverige då får beskattningsrätt över den vinst som företaget gör, en vinst som den 
utländska personalen med sin kunskap kan bidra till.93 Kravet kan även bero på förhoppningar 
att den utländske arbetsgivaren ska driva sin verksamhet permanent i Sverige.94 Arbetsgivaren 
kan vara såväl en fysisk som en juridisk person.95 Arbetsgivaren kan också vara en offentlig 
myndighet eller institution.96 Vad gäller expertbeskattningen så anses den som faktiskt betalar 
ut ersättningen till arbetstagaren som arbetsgivare.97 
 
Vidare får arbetstagaren inte vara svensk medborgare. Kravet på utländskt medborgarskap är 
ett sätt att se till att svenska medborgare inte kan kringgå den svenska skatten, som är hög i 
jämförelse med andra länder, genom att utnyttja expertbeskattningen.98 Även dubbelt 
medborgarskap undantar möjligheten till skattelättnader.99 Arbetstagaren får inte heller ha 
varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som 
föregått det kalenderår då arbetet påbörjats. Regeln visar därmed med tydlighet vad som krävs 
för att en person som en gång blivit föremål för expertbeskattning ska kunna åtnjuta 
skattelättnaderna ytterligare en gång.100 Däremot finns inget som hindrar att den som är 
aktuell för expertbeskattningen under tiden i Sverige byter anställning, en ny prövning måste 
dock göras för den nya tjänsten för att visa att även denna uppfyller kriterierna för 
expertbeskattningen.101 
 
Det sista kravet som uppställs är att vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år. Vistas 
en person som åtnjuter skattelättnader enligt expertbeskattningen i Sverige under en längre tid 
än fem år kan det anses som skäligt att denne person görs till föremål för ordinarie 
beskattningsregler i Sverige.102 Fem år är också med marginal en tillräcklig tid för att den 
skattskyldige kommer att bli obegränsat skattskyldig och kunna få nytta av skattelättnaderna 
enligt expertbeskattningen, befinner sig experten endast ett kort tag i Sverige kommer 
däremot reglerna om begränsad skattskyldighet att gälla och personen kan då komma att 
omfattas av SINK-bestämmelserna istället. 
 

                                                
92 11 kap. 22 § 2 st. IL. 
93 Dahlberg, s. 61. 
94 Sundgren, Peter, Ny lagstiftning om särskilda skatteprivilegier för utländska experter och nyckelpersoner, SN 

2001, s. 183. 
95 Pelin, s. 78. 
96 Andersson, Mari, Saldén-Enérus, Anita & Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar, 10. uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 329. 
97 Källqvist, Jan & Köhlmark, Anders (red.), Internationella skattehandboken, 6., [uppdaterade] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2007, s. 79. 
98 Dahlberg, s. 61. 
99 Pettersson, s. 276. 
100 Prop. 2000/01:12, s. 23. 
101 Andersson m. fl., s. 329. 
102 Dahlberg, s. 61. 



17 
 

Bestämmelserna om expertbeskattning tillämpas endast under de tre första åren av den 
tidsbegränsade perioden.103 Det sägs inte så mycket i propositionen om varför just denna 
tidsgräns har valts mer än att ”tre år framstår som en lämplig tidsperiod”.104 Ersättning som 
betalas ut efter de tre åren kan ändå i vissa fall omfattas av skattelättnaderna.105 
 
Stannar experten i Sverige under en längre tid än fem år är det inte säkert att beslutet om 
beviljad expertbeskattning kommer att omprövas. Det ska vara den skattskyldiges avsikt vid 
vistelsens start som ska vara avgörande menar Skatteverket.106 
 
Det finns möjlighet att genom skatteavtal helt avtala bort beskattningsskyldigheten för 
forskare och andra nyckelpersoner som kommer till Sverige för att arbeta, detta har Sverige 
gjort i vissa skatteavtal. I de fallen har det ofta uppställts krav på att den aktuelle forskaren 
eller professorn, då det främst är dessa yrkeskategorier som berörts, inte ska arbeta i Sverige 
mer än två år samt att vistelsen har sin grund i en inbjudan från den svenske arbetsgivaren.107 
Var undervisningen ska ske kan också ha betydelse, oftast rör det sig om att den ska ske vid 
universitet eller annan skola på jämförlig nivå men i vissa fall talas det även om skola vilket 
skulle kunna mena en skola på lägre nivå än universitet och högskola.108 

3.4 Expertbeskattningens innebörd 

Den närmare innebörden av expertbeskattningen återfinns i 11 kap. 23 § IL. Till att börja med 
undantas 25 procent av lön, arvode eller liknande förmån eller ersättning för arbete från 
beskattning. Även ersättning som utgår vid sjukdom betraktas som lön.109 Förutom att denna 
del undantas beskattas den skattskyldige helt enligt reglerna i IL. Ersättning som den 
skattskyldige haft för utgifter för flyttning till eller från Sverige, egna och familjemedlemmars 
resor mellan Sverige och det tidigare hemlandet och avgifter för barns skolgång i grundskola 
eller gymnasieskola eller liknande ska inte heller tas upp till beskattning. Angående resor 
mellan Sverige och det tidigare hemlandet blir två resor per person och år skattefria men inte 
eventuellt övriga resor. Vad gäller resorna är det den faktiska utgiften som kan undantas från 
skatt, skulle ersättning betalas ut av arbetsgivaren som går utöver den faktiska kostnaden 
gäller samma regler som för lön.110 Ersättning för skolavgifter gäller endast om avgifterna 
uppstår på grund av flytten till Sverige.111  

                                                
103 11 kap. 22 § 3 st. IL. 
104 Prop. 2000/01:12, s. 24. 
105 RÅ 2006 ref. 29 behandlade en bonus för utfört arbete som utbetalats under år fyra. Bonusen ansågs ha 

tillräckligt samband med det utförda arbetet under treårsperioden så att den skulle omfattas av 
skattelättnaderna. 

106 Skatteverkets ställningstagande. 2006-02-28, dnr. 131 129981-06/111. 
107 Pelin, s. 79 f. 
108 Handledning för internationell beskattning 2009, s. 62. 
109 11 kap. 23 § 2 st. IL. 
110 Andersson m.fl., s. 332. 
111 I RÅ 2004 ref. 85 hade en person fått avgifter betalda för barnens skolgång i hemlandet och fått 

skattelättnader enligt bestämmelserna om expertbeskattning. Regeringsrätten slog dock fast att personen inte 
var berättigad till skattelindring då personen skulle haft utgifterna för skolan även om denne inte flyttat till 
Sverige. 
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3.5 Forskarskattenämnden 

Forskarskattenämnden är den myndighet som har till uppgift att se om förutsättningarna för 
skattelindring enligt reglerna om expertbeskattning är uppfyllda och själva förfarandet 
regleras i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden (ForskL). När Forskarskattenämnden 
ursprungligen inrättades för att pröva förutsättningarna för skattelättnader för forskare angavs 
som skäl dess möjlighet att kunna fatta snabba och slutliga beslut, dessa skäl var också 
grundläggande vid inrättandet av den nya Forskarskattenämnden som trots sitt utökade 
mandat för enkelhetens skull fick behålla sitt ursprungliga namn.112 
 
Forskarskattenämnden består av sex stycken ledamöter.113 Av dessa ska tre ha särskild 
kunskap inom beskattningsfrågor och övriga tre ska vara väl insatta i företagslednings-, 
forsknings- och produktutvecklingsfrågor.114 Att det blev denna fördelning av ledamöter 
motiveras med att det efter expertbeskattningens nya innebörd behövdes särskild sakkunskap 
på nya områden i Forskarskattenämnden.115 
 
Ansökan till Forskarskattenämnden kan lämnas in av såväl arbetstagare som arbetsgivare så 
länge den uppfyller kravet på skriftlighet.116 Ytterligare ett krav som ställts upp är att ansökan 
måste ha inkommit till nämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat sin 
anställning i Sverige. Av de anmälningar som avslås beror detta på att uppskattningsvis 10 – 
15 procent inkommer för sent.117 Det beslut som Forskarskattenämnden tar kan överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol av arbetstagaren, arbetsgivaren eller Skatteverket, dock krävs 
prövningstillstånd vid överklagan till kammarrätt.118 Målsättningen från 
Forskarskattenämndens sida är att ansökningar ska kunna avgöras så snart som möjligt, helst 
vid det sammanträde som äger rum närmast efter det att ansökan tagits emot. Normalt hålls ett 
sammanträde per månad, således är förhoppningen att en ansökan ska vara slutgiltigt 
behandlad inom två månader från ansökningstillfället.119 
 
Beslut av Forskarskattenämnden är belagda med sekretess till skydd för enskild i enlighet med 
27 kap. 6 § 1 st. 2 p. Offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Viss kritik har riktats mot 
detta då det innebär att det blir svårt att få insyn i nämndens praxis.120 
  
 

                                                
112 Prop. 2000/01:12, s. 25. 
113 2 § 1 st. ForskL. 
114 2 § 2 st. ForskL. 
115 Prop. 2000/01:12, s. 25. 
116 6 § ForskL. 
117 Telefonintervju med Kurt-Göran Kjell, skattejurist, Forskarskattenämnden, 2010-05-18. 
118 9 § ForskL. 
119http://forskarskattenamnden.se/forskarskattenamnden/attansokaomskattelattnad.4.383cc9f31134f01c98a8000

13339.html. 2010-05-24. 
120 Sundgren, s. 184. 
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4 PRAXIS RÖRANDE EXPERTBESKATTNING MED KOMMENTARER 

I detta avsnitt redogörs för praxis som berör begreppet expert i expertbeskattningen och 
utifrån denna förs en diskussion om expertbegreppets eventuella utveckling. Eftersom det är 
förhållandevis få fall som nått prövning i Regeringsrätten behandlar jag dessa blandat med fall 
från kammarrätten i kronologisk ordning. 

4.1 Kammarrätten i Stockholms dom den 26 mars 2003, mål nr 5086-2002 

Fallet rörde ett försäkringsföretag som ansökt om skattelättnad för en av sina anställda. 
Företaget hade gjort stora investeringar i så kallade IT-baserade kreditexponerings- och 
modelleringssystem. För att sköta dessa system ansåg företaget att det krävdes 
expertkunskaper, kunskaper som den aktuelle personen med såväl finansbakgrund som 
erfarenhet av riskkontroll ansågs ha enligt företaget. Företagets verksamhet var baserad i 
Sverige men riktade sig mot en internationell marknad. Svårigheter att rekrytera personer med 
den önskade expertkunskapen förelåg enligt företaget och den rekryteringsprocess som lett 
fram till att den aktuelle personen hade tagit åtta månader och skötts av en ”headhunterfirma”. 
Personen hade ett internationellt kontaktnät, var specialiserad inom det snäva område 
företaget arbetade inom och var välutbildad. Inga skattelättnader medgavs av varken 
Forskarskattenämnden eller länsrätten varefter prövning skedde i kammarrätten. Domstolen 
gjorde bedömningen efter att tagit hänsyn till lagtextens utformning, lagstiftningens syfte och 
vad som övrigt framgår av förarbetena att det borde krävas en väldigt hög kompetensnivå 
eller specialisering för att begreppet expert skulle vara uppfyllt. Trots den aktuelle personens 
meriter bedömdes att denne inte kunde betraktas som expert varvid inga skattelättnader 
medgavs. 
 
Efter att de utökade reglerna om expertbeskattning trädde i kraft inkom första året ett stort 
antal ansökningar till Forskarskattenämnden, närmare bestämt 1391 stycken år 2001 för att 
sedan fram till 2009 inkomma med i snitt cirka 450 stycken ansökningar per år.121 Resultatet 
av det stora antalet ansökningar kan ses som en naturlig, och inte helt oväntad, följd av att de 
nya expertreglerna utökades till att förutom forskare även gälla experter, specialister och 
andra nyckelpersoner. 
 
I det ovanstående fall som jag refererat framträder enligt mig en intressant tendens vad gäller 
bedömningen av expertskattereglerna som återkommer i senare fall. Gemensamt för dessa fall 
är att det i domskälen tas fasta på de uttalanden i förarbetena som dels syftar på 
lagstiftningens syfte, nämligen ”..att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga 
genom att främja forskning och produktutveckling av internationellt snitt i svenska företag 
och forskningsinstitutioner och bidra till att ny kunskap och teknologi kommer svensk 
ekonomi till del”, dels att de personer som ska få del av skattelättnaderna är ”..personer inom 
tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, det vill säga specialister och experter 
inom olika områden där Sverige har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om 

                                                
121http://forskarskattenamnden.se/forskarskattenamnden/omforskarskattenamndenochkansliet/statistik.4.383cc9

f31134f01c98a800013389.html. 2010-05-24. 
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internationellt rörlig arbetskraft”.122 Fokus hamnar här enligt min mening på det tekniska 
området, det är inom detta som experter främst kan förekomma.123 Trots sina unika kunskaper 
ansågs den sökande inte uppfylla den kompetensnivå som krävs för att erbjudas 
skattelättnaderna, jag behandlar detta närmare under 4.4 nedan. 

4.2 RÅ 2003 ref. 58 

En dansk medborgare hade fått anställning som prefekt för Botaniska trädgården i Göteborg 
och chef för den gemensamma förvaltningen för Botaniska trädgården och Naturhistoriska 
museet. I målet stod det klart att den sökande uppfyllde kraven för forskarstatus enligt 11 kap. 
22 § 1 st. 2 p. IL men tveksamhet rådde över kriteriet att det ska vara svårt att rekrytera inom 
landet. Tjänsten hade tillsatts genom sakkunnigförfarande där den danske medborgaren 
bedömts vara mest lämplig av de sökande. Dock ansåg Regeringsrätten inte det faktum att den 
utländske sökanden var mest meriterad och lämpad som tillräcklig grund för skattelättnader 
enligt expertbeskattningsreglerna. Den sökande bedömdes heller inte uppfylla kraven för att 
istället kunna ses som nyckelperson eftersom de aktuella tjänsterna inte kunde anses vara av 
sådan karaktär som det stadgas om i förarbetena där syftet bör vara att den utländska 
personalen ska bidra till att förlägga eller behålla koncernledande funktioner i Sverige. 
 
Rättsfallet är ett av de första som nådde prövning i Regeringsrätten rörande expertbeskattning 
efter reformeringen lagstiftningen. Även om den sökande bedömdes uppfylla kraven för 
expertbeskattning i egenskap av forskare är fallet ändå betydelsefullt vid diskussionen kring 
expertbegreppet. Fallet tar sikte på hur sträng bedömningen ska vara för kriteriet att det ska 
råda betydande svårigheter att rekrytera inom landet. Som framgått tidigare i min redogörelse 
uppställs detta för såväl experter som forskare men inte för nyckelpersoner. Något jag finner 
extra intressant i fallet är att Regeringsrätten slår fast att trots att den utländske sökanden utan 
tvekan var den mest meriterade och lämpade för anställningen var det faktum att det fanns 
andra svenska sökande tillräckligt för att kriteriet inte skulle vara uppfyllt. Detta medför enligt 
min mening en viss brytning med lagstiftningens syfte att Sverige ska kunna konkurrera om 
internationell arbetskraft. Syftet är att kunna locka de inom olika områden bäst lämpade 
personerna för anställning i Sverige, i ovanstående fall är den bäst lämpade en utländsk person 
men ändå erbjuds inga skattelättnader. Även om de svenska personer som ställdes mot den 
person som anställdes med största säkerhet också var tämligen väl meriterade kvarstår ändå 
det faktum att den som ansågs vara mest meriterad gick miste om skattelättnaderna.  

4.3 Kammarrätten i Stockholms dom den 18 november 2004, mål nr 1320-
03 

I fallet hade en person rekryterats till tjänsten ”Global Product Manager” hos ett svenskt 
företag inom kemikalieindustrin. Personen ansågs enligt företaget ha såväl tekniskt kunnande, 
branschkännedom som det företagsspecifika kunnande som behövdes i tjänsten. Även här 
blev det avslag i både Forskarskattenämnden och länsrätten. I sina domskäl konstaterar 
kammarrätten precis som i föregående fall att det borde krävas en mycket hög kompetensnivå 

                                                
122 Prop. 2000/01:12, s. 18 och 22. 
123 Detta stöds också av Pettersson, s. 279. 
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eller specialisering för att expertkravet ska vara uppfyllt. Domstolen fokuserade här på att 
arbetsuppgifterna måste vara högt kvalificerade med en mycket speciell inriktning och att det 
ska röra sig om områden där Sverige har ett starkt behov att kunna konkurrera om 
internationell arbetskraft. Detta fann domstolen inte vara uppfyllt i fallet och inte heller att det 
var visat att det förelåg svårigheter att rekrytera en person med liknande kunskaper inom 
Sverige. Personen kunde heller inte anses ha en nyckelposition i företaget eftersom denne inte 
hade sådana arbetsuppgifter eller position i företaget som kunde jämställas med de 
företagsledande funktioner som det talas om i förarbetena. Domstolen konstaterade därför att 
personen ej kunde beviljas skattelättnader enligt expertbeskattningsreglerna.  
 
Fallet kommenteras under 4.4 nedan. 

4.4 Kammarrätten i Stockholms domar den 9 mars 2005, mål nr 6313-03 
och 6668-03 

Det första fallet behandlar en person som ansökt om skattelättnader för experter i egenskap av 
chefsdesigner för båtar i ett Americas Cup-projekt. Tillsammans med Chalmers Tekniska 
Högskola och svenska konstruktörer skulle två båtar byggas i Sverige. Chefsdesignern hade 
mångårig erfarenhet av liknande båtbyggen och rankades som en av världens främsta 
designers och konstruktörer på området. Kammarrätten fann precis som länsrätten gjort att 
arbetsuppgifterna kunde falla under sådant tekniskt avancerat och kunskapsintensivt område 
där Sverige har intresse av att kunna konkurrera om internationell arbetskraft. Den sökandes 
arbetsuppgifter ansågs uppfylla lagens krav på mycket höga specialistkunskaper och den 
sökande var därför berättigad till skattelättnader enligt lagen. 
 
Även en medarbetare till chefsdesignern ansökte om skattelättnader eftersom denne hade till 
uppgift att biträda chefsdesignern i arbetet med att designa och konstruera tävlingsbåtar i 
samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och svenska konstruktörer. Arbetet bestod av att 
övervaka byggandet och ha möjlighet att justera båtarna vilket enligt sökanden krävdes 
mycket speciell kompetens och erfarenhet av liknande arbete. Den sökande skulle komplettera 
arbetet med de kunskaper som chefsdesignern saknade. Såväl länsrätten som kammarrätten 
fann dock att sökandes arbetsuppgifter inte kunde anses hamna på samma höga och 
specialiserade nivå som chefsdesignerns varvid inga skattelättnader beviljades. Kammarrätten 
beaktade även den sökandes lönenivå i sina domskäl. 
 
I domskälen till ovanstående tre fall framkommer att det efter en tolkning av lagtext och 
förarbeten bör krävas en mycket hög kompetensnivå eller specialisering för att en person ska 
kunna ses som expert enligt lagens mening. I det första refererade fallet ansåg det företag där 
den sökande var anställd att den sökandes expertis var av sådan hög kompetensnivå att 
skattelättnader skulle förekomma, men domstolen tyckte annorlunda. Trots att personen hade 
gedigen erfarenhet av sin bransch och var välutbildad ansågs personen inte vara tillräckligt 
kompetent och specialiserad för att få del av skattelättnaderna. Att kraven på vem som är 
expert således ställs högt är ingenting jag ställer mig emot, det ligger ju snarast i själva ordets 
natur att inte vem som helst ska kunna vara expert och således få ta del av de tänkta 
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skattelättnaderna utan att detta endast riktar sig till en begränsad grupp. Detta är också 
lagstiftarens tanke i enlighet med ovanstående citat ur förarbetena. Om nivån för vem som ska 
kunna vara expert enligt expertskattereglerna ställts lågt hade detta inneburit att de riktats mot 
en för stor del av människor och lagstiftningen hade till viss del förlorat sin mening. Sverige 
vill konkurrera om de allra bästa, de som har något Sverige behöver, och då finns ingen 
anledning till att erbjuda förmånliga skattevillkor till de personer som inte når denna höga 
kompetensnivå. 
 
Om nivån ställts lägre än vad de ovan refererade rättsfallen pekar på tror jag även att det 
skulle kunna bli debatt om att skattereglerna skulle anses vara orättvisa i jämförelse med 
övriga obegränsade skattskyldiga. Visserligen är omvänd diskriminering, det vill säga att ett 
land kan införa mindre fördelaktiga regler gentemot landets egna medborgare än vad som 
gäller för andra EU-medborgare i rent nationella situationer, tillåten enligt 
gemenskapsrätten.124 Blir dock innebörden av det i kombination med att reglerna skulle ha 
riktats mot en för stor grupp av ”experter” att en svensk medborgare med expertkunskaper 
som är obegränsat skattskyldig i Sverige beskattas helt enligt IL med högt skattetryck medan 
en utländsk expert med liknande kunskap erhåller skattelättnader borde det kunna skapa viss 
debatt. 
 
Intressant nog beaktade även kammarrätten i det sist refererade fallet lönenivån i sina 
domskäl. Här verkar det som om domstolen anser att den med hjälp av nivån på den lön en 
person erhåller lättare ska kunna bedöma om denna person är att ses som en expert. Jag anser 
inte att det i och för sig är något anmärkningsvärt att en person som besitter expertkunskaper 
inom ett specialiserat område får en hög lön, mer anmärkningsvärt är det enligt min mening 
att domstolen verkar mena att lönen ska kunna påverka bedömningen av om en person är att 
ses som expert eller inte. Det nämns ingenstans i varken lagtexten eller propositionen att lön 
ska beaktas vid expertbedömningen. 

4.5 RÅ 2006 ref. 16 

Fallet rörde en person som arbetade på Handelsbanken och ansökt om skattelättnader enligt 
expertbeskattningsreglerna. Som skäl för att personen skulle beviljas skattelättnader antingen i 
egenskap av expert eller som nyckelperson anfördes att arbetet skedde inom sektionen ”sales” 
och att personen i fråga ansvarade för handeln med de största finländska valutakunderna. När 
den aktuelle personen påbörjade sin anställning hade denne tio års erfarenhet av valutahandel 
och handel med finansiella produkter som finns på den marknaden. Personen hade sedan 
tidigare nära kontakter inom de finländska företagen och kände väl till deras sätt att handla, 
krav och även deras strategiska situationer. Dessutom kunde personen kommunicera på finska 
med de finländska bolagen. 
 
Regeringsrätten konstaterade att trots att den aktuelle personen hade betydande kunskaper och 
erfarenheter inom sitt specialområde och värdefulla kontakter och kunskaper om de 

                                                
124 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 3., [omarb. och uppdaterade] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2007, s. 313. 
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finländska bolag denne skulle arbeta nära med var det inte fastställt att det skulle innebära 
svårigheter att rekrytera inom landet. Inte heller de finska språkkunskaperna eller den 
sökandes nära kontakt med och kunskap om de finländska bolagen kunde göra någon skillnad 
här varvid personen inte kunde ses som expert eller specialist enligt 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL. 
Regeringsrätten ansåg inte heller att personen kunde ses som en nyckelperson hos banken. Till 
skillnad från vad kammarrätten kommit fram till, nämligen att personen kunde ses som en 
nyckelperson inom den speciella verksamhetsgren där denne arbetade, slog Regeringsrätten 
fast att vid bedömningen av om en person var att ses som en nyckelperson ska bedömaren se 
till hela företaget. Med detta perspektiv i samband med uppgifter om den aktuelle personens 
arbetsuppgifter och position inom banken kunde denne inte heller ses som nyckelperson enligt 
11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL. 
 
Återigen ser vi en person med betydande kunskaper och speciella erfarenheter som inte 
kvalificerar sig för skattelättnader enligt expertbeskattningsreglerna. Detta skulle enligt min 
mening kunna bero på att Forskarskattenämnden och domstolarna ställer extra höga krav när 
det rör sig om branscher som ligger utanför de mer tekniska. I fallet ovan har den sökande 
haft nära kontakt med de bolag i Finland denne ska ha kontakt med och betydande kunskaper 
om dessa bolag, personen kunde språket flytande och hade lång erfarenhet av valutahandel. 
Trots detta ansåg inte Regeringsrätten att det stod klart att det inneburit svårigheter att 
rekrytera en person med samma kunskap inom landet. Fallet visar precis som RÅ 2003 ref. 58 
på hur strikt domstolen ser på rekryteringskravet.  
 
En annan intressant aspekt angående detta fall är att det visar exempel på hur många 
ansökningar ser ut, nämligen att man i första hand ansöker om skattelättnader i egenskap av 
expert eller specialist och i andra hand i egenskap av nyckelperson som alternativ grund. I 
förarbetena ges, som jag tidigare i uppsatsen har tagit upp, ett antal exempel på olika 
befattningar som kan komma ifråga vad gäller nyckelpersoner. I ovanstående rättsfall slog 
Regeringsrätten fast att vid bedömningen av om en person ska anses vara en nyckelperson 
eller inte ska bedömningen göras utifrån hela företaget. Kammarrätten hade i sin dom beviljat 
skattelättnader då domstolen tog fasta på att den sökande var att ses som nyckelperson inom 
den speciella avdelning där denne arbetade, vilket Regeringsrätten inte höll med om. Fallet 
visar också på att bedömningen av vem som ska anses vara nyckelperson i företaget är relativt 
sträng och att det inte tas särskilt stor hänsyn till vem arbetsgivaren anses vara nyckelperson. 

4.6 Kammarrätten i Stockholms dom den 17 oktober 2006, mål nr 8367-04 

Fallet rörde en konsult inom stålindustrin som fått avslag på sin ansökan i 
Forskarskattenämnden. Den sökande var delägare i ett bolag som utförde tjänster åt en 
uppdragsgivare där arbetet bestod i att leda och genomföra projekt och kostnadsanalyser för 
utveckling av stålindustrianläggningar. Den sökande fick avslag i såväl Forskarskattenämnden 
som länsrätten eftersom det vid dessa tillfällen inte framgick att den sökande utfört något 
arbete. Länsrätten konstaterade att en bedömning av om den sökandes arbetsuppgifter låg på 
en sådan kompetensnivå att skattelättnader kunde beviljas var möjlig endast om det fanns 
faktiska arbetsuppgifter att ta hänsyn till. Till prövningen i kammarrätten hade den sökande 
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inkommit med sådana uppgifter. Domstolen fann att Sverige fick anses ha ett starkt intresse av 
att konkurrera om internationellt rörlig arbetskraft inom det aktuella området, att den sökande 
hade lång erfarenhet av projektarbete inom stålindustrin och att det inneburit betydande 
svårigheter att rekrytera en person med den sökandes kompetens varvid den sökande skulle 
klassas som expert och beviljas skattelättnader. 
 
Återigen ges exempel på att det är inom det tekniska området som skattelättnader oftast 
beviljats. Stålindustrin var ett område där Sverige ansågs vilja konkurrera om internationell 
arbetskraft. Fallet är ett i raden av många där fokus hamnar på en mer klassisk teknisk 
inriktning och att det är inom detta område som experter kan förekomma. 

4.7 Kammarrätten i Stockholms dom den 13 juli 2007, mål nr 8155-06 

Fallet rörde en person som kommit till Sverige för att arbeta med CFD-programvaror och 
service. CFD står för Computational Fluid Dynamics och innebär en simulering av gas- och 
vätskeflöden vilket är vanligt förekommande inom många branschers forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Den sökande, som beviljats uppehållstillstånd på grund av sin unika 
kompetens, fick avslag för sin ansökan om skattelättnader hos Forskarskattenämnden. I 
länsrätten beviljades den sökande skattelättnader eftersom den sökande hade en sådan hög 
utbildning och mångårig erfarenhet av det slag som efterfrågats av det svenska företaget och 
att denna kompetens inte stod att finna i Sverige eller resten av Europa. Länsrätten ansåg 
också att Sverige inom detta område hade ett starkt intresse av konkurrera om internationell 
arbetskraft varvid skattelättnader beviljades den sökande i egenskap av specialist. 
Kammarrätten var dock av en annan åsikt och ändrade länsrättens dom. Kammarrätten ansåg 
inte att den sökandes arbetsuppgifter kunde komma i fråga för skattelättnader mot bakgrund 
av lagstiftningens syfte. Den sökande ansågs heller inte kvalificera sig för skattelättnader i 
egenskap av nyckelperson. 
 
Detta fall avgjordes i juli 2007 och visar på att svårigheten att bestämma vilka som ska 
omfattas av expertbegreppet kvarstod även efter att lagstiftningen kring expertbeskattning 
varit gällande under flera år. I sina domskäl hänvisar kammarrätten kort till lagstiftningens 
syfte och att den sökandes arbetsuppgifter inte uppfyller kraven för expertbeskattning, vilket 
länsrätten ansåg att de gjorde. Någon mer utförlig motivering gav således inte kammarrätten. 
Något som är extra intressant i det här fallet är att den sökande just på grund av sin kompetens 
för sina arbetsuppgifter beviljats arbets- och uppehållstillstånd i Sverige men att samma 
kompetens inte var nog för att beviljas skattelättnader enligt expertbeskattningsreglerna. Det 
borde för den utländske person som kommer till Sverige te sig besynnerligt när två olika 
myndigheter gör två såpass olika bedömningar utifrån en och samma situation, att så sker 
bidrar inte till förutsebarhet och ökad rättssäkerhet för den enskilde. 

4.8 Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2008, mål nr 1776-08 

I fallet yrkade GöteborgsOperan att en anställd skulle beviljas skattelättnader enligt 
expertbeskattningsreglerna. Den anställde var specialist på fransk och italiensk opera och 
hade fått tjänst som chefsdirigent på operan eftersom spelsäsongerna 07/08 och 08/09 skulle 
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innehålla uppsättningar av just franska och italienska operaverk. Genom anställningen av 
chefsdirigenten hoppades GöteborgsOperans ledning kunna etablera GöteborgsOperan som ett 
av de mest intressanta operahusen i Europa och dirigenten ifråga besatt specialistkunskaper 
som skulle bidra till detta. 
 
Skattelättnader beviljades inte av Forskarskattenämnden eller länsrätten. I sina domskäl 
refererade länsrätten till förarbetsuttalanden där fokus låg på att det mest var inom industrin 
och högteknologiska branscher som skattelättnader för experter skulle kunna förekomma. 
Ordföranden var dock skiljaktig och påpekade att de exempel som uppräknas i förarbetena 
inte är menade som en uttömmande lista utan just en exemplifiering och att lagtexten är så 
generellt utformad att den tillåter att även personer som är verksamma i branscher utanför 
industri och teknologi blir föremål för expertbeskattningen. Kammarrätten var av samma 
mening som den skiljaktige och menade att bestämmelserna i 11 kap. 22 § IL var allmänt 
utformade och att lagen saknar definitioner av centrala begrepp. Detta i kombination med att 
det enligt domstolen inte kunde gå att utläsa ur vare sig lagtexten eller förarbetena att 
skattelättnaderna endast skulle vara begränsade till att gälla personer inom industrin eller 
högteknologiska branscher fann man att chefsdirigenten kunde ses som expert eftersom denne 
genom sin erfarenhet och kunskap om fransk och italiensk opera var av stor betydelse för 
GöteborgsOperan och att chefsdirigenten verkade inom en kunskapsintensiv bransch där 
denne var internationellt eftertraktad. Ingen ifrågasatte heller GöteborgsOperans uppgifter att 
det varit omöjligt att rekrytera en annan person med samma kompetens som chefsdirigenten 
varvid denne ansågs berättigad till skattelättnader i egenskap av expert. 
 
Ovanstående fall är mycket intressant med expertbegreppet i åtanke. Så som både 
Forskarskattenämnden och länsrätten motiverade sina beslut låg fokus, så som jag vid tidigare 
refererade rättsfall påpekat, på att experter nästan förutsätts arbeta inom industrin och i 
högteknologiska branscher. Något som jag tror kan vara extra viktigt för hur expertbegreppet 
ska ses på i framtiden är det som kammarrätten slår fast i sin dom men som tidigare domar 
inte tar lika stark hänsyn till, nämligen att de exempel som ställs upp i förarbetena är just 
exempel. Fallet känns enligt min mening spännande eftersom kammarrätten pekar på att den 
bransch där chefsdirigenten agerar kan vara en sådan kunskapsintensiv bransch som det skrivs 
om i förarbetena och som också kan bli aktuell för skattelättnader enligt 
expertbeskattningsreglerna. Fallet öppnar upp för en mer liberal syn rörande 
expertbegreppet.125 

4.9 Avslutande kommentarer 

Som jag inledningsvis angav i denna uppsats är avsikten att undersöka expertbeskattningen 
och dess tillämpning i praxis med fokus på vilka personalkategorier eller yrken som kan få ta 
del av skattelättnaderna och utifrån detta försöka dra slutsatser hur expertbegreppet 
utvecklats. Under arbetet med denna uppsats har detta visats sig vara både mer intressant och 
mer problematiskt än vad jag trodde i inledningsskedet. 
 

                                                
125 Haglund, Erik & Dreijer, Erik, Expertbeskattning – en liberalare syn på expertbegreppet, SN 2009, s. 737. 
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I förarbetena finns ingen klar och tydlig bild över vem som ska kunna anses vara expert eller 
specialist i lagens mening. Jag har genom att referera och kommentera de rättsfall som 
återfinns i föregående avsnitt velat ge en bild av hur domstolarna ser på expertbegreppet. Det 
är enligt min mening förhållandevis svårt att se en precis och klar bild över rättsläget där flera 
problem finns vid bedömningen av om personer ska få skattelättnader i egenskap av expert 
eller specialist. 
 
En mängd olika personalkategorier kan komma ifråga för skattelättnader. I de rättsfall jag 
undersökt närmare har det skiftat mellan så olika yrken som exempelvis chefsdesigner för 
tävlingsbåtar, konsult inom stålindustrin och en operadirigent som alla har det gemensamt att 
det beviljats skattelättnader på grund av att de kategoriseras som och uppfyller kriterierna för 
att vara experter. Det är således ingen homogen grupp av personalkategorier eller yrken som 
kan omfattas av expertbeskattningsreglerna och det går som jag försökt att visa inte att dra 
några tydliga skiljelinjer på vem som är expert och vem som inte är det. I varje enskilt fall får 
det göras en individuell bedömning som får visa om den sökande uppfyller alla de krav som 
gäller för att kunna klassas som expert och därmed kunna komma att omfattas av 
expertbeskattningens skattelättnader. Det råder delade meningar om vilka situationer som kan 
omfattas och i vilka situationer som Sverige kan tänkas ha det starka intresse av att konkurrera 
om den internationella arbetskraften som det talas om i förarbetena. Av mina exempel är fallet 
med operadirigenten ett av de nyare och ter sig därför enligt min mening extra intressant vid 
en diskussion kring expertbegreppets utveckling. 
 
I fallet med GöteborgsOperan gör kammarrätten en viktig iakttagelse vad gäller uttalandena i 
förarbetena, nämligen den att det inte går att utifrån vad som sägs där helt utesluta att experter 
inte skulle kunna finnas inom andra branscher än de högteknologiska och inom industrin. 
Detta har inte med sådan tydlighet slagits fast i tidigare domar vilket i och för sig enligt min 
mening kan tyckas vara anmärkningsvärt. I propositionen står nämligen att personerna som 
kan tänkas omfattas av expertbeskattningen är ”..personer inom tekniskt avancerad och 

kunskapsintensiv verksamhet..” och senare vad gäller kategorin av personer som kan klassas 
som experter eller specialister att ”det kan vara fråga om experter som arbetar med avancerad 
produktutveckling och tillämpning av ny teknologi, till exempel industritekniker”.126 
 
Så som kammarrätten i ovan nämnda fall tolkat förarbetena ska det alltså dels kunna finnas 
experter inom tekniskt avancerad verksamhet och även inom kunskapsintensiv verksamhet, 
det vill säga att kunskapsintensiv verksamhet inte ska likställas med tekniskt avancerad 
verksamhet utan att det mycket väl kan röra sig om verksamheter som innefattar bägge 
delarna men också att en verksamhet kan vara kunskapsintensiv utan att för den delen behöva 
vara tekniskt avancerad i klassisk mening. Inte heller kring dessa begrepp finns det klara 
definitioner i förarbetena och det kanske är just därför domstolarna tidigare verkat ha 
fokuserat på att det ska råda ett samband mellan tekniskt avancerat och kunskapsintensiteten. 
Men som nu kammarrätten tog fasta på så kan den bransch där chefsdirigenten är verksam 
uppfylla kraven på att vara kunskapsintensiv. 

                                                
126 Prop 2000/01:12 s. 22. 
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På detta sätt öppnar domen upp nya möjligheter vad gäller expertbegreppet och dess framtid, 
en framtid där jag tror att expertbegreppet kan utvidgas ytterligare jämfört med dagens 
bedömningar. Eftersom det inte finns någon klar definition över vad som menas med 
kunskapsintensiv verksamhet går det att tänka sig flera olika verksamheter som genom att 
kräva stor kunskap kan komma att innefattas i expertbegreppet. Exempelvis krävs det 
kunskaper för en idrottsman att utöva sin idrott, en musiker behöver kunskap om sitt 
instrument för att kunna spela väl och kanske kan en kock klassas som expert om denne söker 
anställning på någon av landets finaste restauranger. 
 
Ytterligare förändringar av synen på expertbegreppet skulle i framtiden kunna ske genom att 
mer hänsyn tas till experternas löner i praxis, men det tror jag inte kommer att hända och att 
det i så fall skulle betyda mer förvirring kring begreppet än vad som råder idag. En del länder 
som också använder sig av expertbeskattning för att locka internationell arbetskraft använder 
just nivån på experternas löner för att avgöra vem som ska komma ifråga för 
skattelättnaderna. Detta var något som diskuterades vid införandet av 
expertbeskattningsreglerna i Sverige och som då och då återigen kommer på tal när det talas 
om ytterligare reformering av dessa regler. Visst tror jag att detta skulle kunna underlätta 
förfarandet och bedömningen av vem som får del av skattelättnaderna enligt lagen, men jag 
ställer mig mer tveksam till om det därmed också skulle bli lättare att definiera vem som är 
expert i lagens mening. Visserligen borde rimligtvis en expert som figurerar på en 
internationell marknad kunna kräva en hög lön för att komma och arbeta i Sverige, men det 
skulle likaväl kunna handla om ett projekt där de ansvariga inte har den ekonomiska förmågan 
att kunna erbjuda experten en hög lön. Skulle lönenivån i sådana fall komma att leda till att 
personer med verklig expertkunskap exkluderas tror jag att detta kan leda till att Sverige inte 
ter sig som ett lika attraktivt land på den internationella arbetsmarknaden. Dessutom tror jag 
att det skulle bli svårt att dra en rättvis gräns för själva lönenivån där de som tjänar mer än den 
satta nivån inkluderas av expertbeskattningsreglerna och de som tjänar mindre exkluderas från 
densamma. Ett stort problem om lönenivån skulle användas för att definiera en persons status 
som expert tror jag skulle vara att få en god bedömning eftersom lönenivåer varierar så 
kraftigt inom olika branscher. En person som kommer till Sverige för att arbeta hos 
exempelvis ett stort framgångsrikt privat bolag får antagligen mer i lön än vad en person i 
offentlig tjänst har möjlighet att få. Om lönenivån då skulle sättas utifrån den av de två som 
tjänar minst kanske detta skulle innebära att det inom det stora bolaget ryms ett mycket stort 
antal personer som med hjälp av den satta lönenivån skulle erhålla skattelättnader, något som 
kanske inte skulle vara möjligt om man helt bortsåg från lönenivån vid expertbedömningen. 
Självklart skulle ett alternativ kunna vara att man använder olika lönenivåer för olika 
branscher, men även detta ter sig problematiskt enligt mig. Jag ställer mig tveksam till att det 
är rätt sätt att med hjälp av att skapa fasta lönenivåer för att se vem som ska klassas som 
expert uppfylla lagstiftningens syfte. 
 
En aspekt som gör det svårt att ge ett tydligt svar på vem som kan vara att anses som expert är 
att Forskarskattenämndens beslut rörande expertbeskattning är belagda med sekretess och 
därmed är hemliga. Att besluten är hemliga och skyddas från insyn från allmänheten tror jag 
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kan innebära att det eventuellt redan under de snart tio år som expertbeskattningsreglerna varit 
i kraft funnits utrymme för en friare tolkning, men detta går inte att vara säker på om sådana 
fall inte har överklagats enligt gängse ordning. De fall som jag tagit upp i min redovisning har 
ju i de flesta fall berört experter inom de mer tekniska branscherna vilket också enligt min 
mening har varit det rådande förhållningssättet i den litteratur jag läst om ämnet, att det främst 
är inom dessa branscher som expertbeskattningen kan komma ifråga. 
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5 SLUTSATS 

Det går inte att fastslå generellt vem som innefattas i expertbegreppet i lagens mening och inte 
heller generellt bestämma inom vilka yrken eller personalkategorier experter kan förekomma. 
I varje enskilt fall får en individuell bedömning göras för att se om en person och dennes 
arbetsuppgifter uppfyller de krav som uppställs i expertbeskattningsreglerna. Det ser dock ut 
som att expertbegreppet i framtiden genom den senare tidens utveckling i praxis kan få en ny 
vidare innebörd där andra yrkeskategorier än de mer klassiska inom industrin och 
högteknologiska branscher kan komma att innefattas av expertbegreppet. 
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