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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I takt med ökad internationalisering blir det allt vanligare att personer, svenska och utländska 

medborgare, som tidigare har varit bosatta i Sverige väljer att bosätta sig utomlands. Vid en 

flytt utomlands är det vanligt att den utflyttade inte kapar samtliga band till sitt tidigare 

hemland, utan att denne alltjämt har anknytning kvar. Denna anknytning kan vara nog för att 

det gamla bosättningslandet anser sig ha grund för att rikta skatteanspråk gentemot den 

utflyttades inkomster. Grunden för huruvida en person kan anses vara skattskyldig eller ej i ett 

land återfinns i landets interna skatterätt. 

 

I den svenska interna skatterätten görs för fysiska personer en uppdelning mellan två 

huvudgrupper, begränsat och obegränsat skattskyldiga. En obegränsat skattskyldig fysisk 

person i Sverige är skattskyldig för sina inkomster oavsett varifrån i världen inkomsten 

härrör.1 Vem som är begränsat skattskyldig avgörs genom en negativ definition, alla som inte 

är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga.2 Vid avgörandet av en persons 

skattskyldighet är således det intressanta att utreda vem som är att anse som obegränsat 

skatteskyldig enligt svensk skattelagstiftning. I 3 kap. 3 § 1 st. inkomstskattelagen (IL) 

stadgas att en person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om personen i fråga är bosatt i 

Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller tidigare har varit bosatt och fortfarande har en 

väsentlig anknytning till Sverige. För att den obegränsade skattskyldigheten i Sverige skall 

upphöra är det således inte nog att flytta ut från eller att inte stadigvarande vistas i landet.  

En person som tidigare har varit bosatt i Sverige kan fortfarande anses obegränsat skattskyldig 

i Sverige om denne bedöms ha en väsentlig anknytning till Sverige. Väsentlig anknytning 

anses föreligga om en sammanvägd bedömning av de tio anknytningsmomenten i  

3 kap. 7 § 1 st. IL ger vid handen att så är fallet.3 Någon inbördes rangordning av 

anknytningsmomenten har inte givits av lagstiftaren, utan bedömningen av 

anknytningsmomenten har överlämnats till domstolen. I rättspraxis har det visats sig att 

anknytningsmomenten tillmätts olika värde.4 Detta har lett till att en ingående studie av 

 
1 3 kap. 8 § IL. 
2 3 kap. 17 § 1p. IL, i paragrafens 2-4 p. stadgas även undantag från obegränsad skatteskyldighet för diplomatisk 
och konsulär personal, dessa kommer emellertid inte att behandlas i denna framställning. 
3 Prop. 1966:127 s. 49f. 
4 Se bl.a. Mattsson, N. (2004) s. 35ff., Dahlberg, M. (2007) s. 33 och Pelin, L. (2006) s. 29. 
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rättspraxis är av största vikt för att klargöra vad som medför att en person skall anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige. 

 

Den osäkerhet som råder avseende vad som medför och vad som inte medför väsentlig 

anknytning, innebär att en person som planerar att flytta från Sverige måste vidtaga ett antal 

åtgärder om denne vill försäkra sig om att inte de kommande åren förbli obegränsat 

skattskyldig i Sverige för sina inkomster. Anknytningsmomenten som tillmäts särskild 

betydelse vid avgörandet tar sikte på den skattskyldiges personliga levnadsintressen, vilket 

innebär att den skattskyldige eventuellt måste kapa personliga band för att inte denne alltjämt 

efter utflyttningen skall anses obegränsat skattskyldig i Sverige. En fråga man kan ställa sig är 

således om den väsentliga anknytningen avskräcker skattskyldiga från att flytta från Sverige. 

Vidare kan man fråga sig om en långtgående skattskyldighet som verkar avskräckande för 

skattskyldiga i Sverige att flytta utomlands kan anses vara förenlig med en av grundstenarna i 

EG-rätten, den fria rörligheten. Ett annat intressant EG-rättsligt perspektiv som kan anläggas 

på reglerna om väsentlig anknytning är hur EG-rätten förhåller sig till reglerna om även andra 

situationer än rent konstlade upplägg för undandragande från svensk skattskyldighet kan 

tänkas träffas av reglerna. Reglerna om väsentlig anknytning infördes initialt för att förhindra 

internationell skatteflykt genom skenbosättning utomlands.5

 

Ämnet är aktuellt eftersom det fortlöpande kommer ny praxis på området som närmre 

preciserar vad som krävs för att en person skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige. 

Ämnets aktualitet underbyggs ytterligare av en ökande internationalisering och anpassning till 

ett Europa utan inre gränser. 

 

1.2 Problemformulering 

Vilken innebörd har de anknytningsmoment som skall beaktas vid avgörandet om en fysisk 

person efter utflyttning alltjämt har väsentlig anknytning till Sverige tillmätts i praxis?  

Hur förhåller sig reglerna kring väsentlig anknytning till den fria rörligheten i EU? 

 

 
5 Prop. 1966:127 s. 7. 
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1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda vilken innebörd domstolarna har tillmätt de olika 

anknytningsmomenten samt vilken betydelse respektive anknytningsmoment har tillmätts vid 

avgörandet huruvida väsentlig anknytning föreligger eller ej. Genom analys av relevanta 

rättsfall avser jag att på ett överskådligt vis klargöra vad som krävs för att väsentlig 

anknytning skall anses föreligga. Jag avser även att belysa hur reglerna kan anses vara ett 

hinder mot EG-rättens fria rörlighet. 

 

1.4 Metod och material 

Vid fastställandet av gällande rätt har jag använt mig av de traditionella rättskällorna. 

Regleringen av begränsad och obegränsad skattskyldighet kan spåras tillbaka till införandet av 

kommunalskattelagen (KL) 1928, varför propositioner och SOU:er på området ända tillbaka 

till införandet får anses vara relevanta rättskällor som måste beaktas för att till fullo skapa 

förståelse kring begreppen. Begreppet väsentlig anknytning, vilket står i fokus i uppsatsen, 

infördes i samband med omarbetningen av 1928 års kommunalskattelag genom proposition 

1966:127. Lagreglerna kring väsentlig anknytning har omarbetats vid två tillfällen efter 

införandet 1966, dels genom proposition 1984/85:175 och dels genom införandet av 

inkomstskattelagen genom proposition 1999/2000:2. Vid införandet av inkomstskattelagen 

var förändringarna som rör väsentlig anknytning främst av språklig karaktär, varför 

lagstiftarens syfte med reglerna framförallt framgår av de tidigare propositionerna.  

En ingående diskussion kring skattskyldighet enligt svensk rätt förs även i SOU 1997:125, 

som förvisso inte resulterade i någon ändring av lagstiftningen, men i vilken en tydlig 

sammanställning av gällande rätt vid tidpunkten för utredningen gjordes. Förarbetena tillmäts 

vid domstolarnas bedömning av skatteregler en stor betydelse för hur lagreglerna skall 

tolkas.6 Att domstolarna följer förarbetena vid tolkning av skattelag i så stor utsträckning 

medför att valet att söka ledning i förarbetena vid tolkning av lagtext för mig framstår som 

givet. 

 

Till följd av lagreglernas formulering har en mycket stor del av rättsutvecklingen på området 

skett genom praxis, sålunda har stor vikt i uppsatsen lagts vid att analysera och systematisera 

relevant praxis. I första hand har jag analyserat Regeringsrättens avgörande, på grund av dess 

 
6 Kellgren, J. (1997) s. 96ff., se även Tjernberg, M. (2002) s. 21f. 
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prejudicerande verkan, men även Skatterättsnämndens avgörande tjänar i många fall som 

kvitto på hur nämnden har valt att tolka Regeringsrättens tidigare avgöranden, varför även 

dessa tillmäts viss betydelse. Det valda rättsområdet har behandlats flitigt i litteraturen varför 

jag har valt att använda mig av doktrin för att hitta relevant rättspraxis från 2006 och tidigare, 

särskilt bör Katja Cejies artikel i Skattenytt 20037, Mari Andersson, Anita Saldén Enérus, och 

Ulf Tivéus lagkommentarer till inkomstskattelagen 20088 och Lars Pelins lärobok i 

internationell skatterätt från 20069 nämnas. Senare års rättspraxis har av naturliga skäl inte 

diskuteras i samma utsträckning varför Regeringsrättens årsböcker och Skatteverkets 

sammanställning av rättsfall 2007 till 2009 noga har granskats för att säkerställa att inte 

relevant rättspraxis på området från 2007 och senare har förbisetts. 

 

I flera av rättsfallen behandlas mer än ett anknytningsmoment, dessa rättsfall återkommer 

därför flera gånger i uppsatsen. I källförteckningen återfinns en förteckning över var de olika 

rättsfallen behandlas uppsatsen. 

 

Att jag har valt att belysa de svenska interna lagreglernas förenlighet med den fria rörligheten 

beror på att reglerna av sin natur är intressanta ur ett internationellt perspektiv.  

EG-rättens överordnade ställning i förhållande till den nationella rätten medför att reglernas 

förenlighet med EG-rätten är av största vikt. EG-domstolen har avgjort ett stort antal mål på 

den direkta beskattningens område, av särskilt intresse för väsentlig anknytnings förenlighet 

med den fria rörligheten är dock mål som behandlar utsträckt skattskyldighet och skatteflykt. 

För att hitta relevant EG-rättspraxis har jag framförallt använt mig av Kristina Ståhl och 

Roger Österman Perssons genomgång av EG-skatterätten10, Kristina Ståhls artikel om EG-rätt 

och skatteflykt11 respektive Katia Cejies artikel om tioårsregelns förenlighet med de fria 

rörligheterna.12 Cejie har i sin artikel identifierat tre avgöranden som kan ha särskild 

betydelse för utsträckt skattskyldighet.13

 

 
7 Cejie, K. (2003). 
8 Andersson, M. m.fl. (2008). 
9 Pelin, L. (2006). 
10 Ståhl, K., Österman Persson, R. (2006). 
11 Ståhl, K. (2007). 
12 Cejie, K. (2008). 
13 C-513/03 van Hilten-van der Heijden, C-470/04 N och C-522/04 Kommissionen mot Belgien, Cejie, K. (2008) 
s. 254f. 
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I uppsatsen blandar jag min redogörelse av gällande rätt med åsikter uttryckta i litteraturen 

och egen analys, jag frångår på så sätt vad vissa författare menar är korrekt rättsdogmatisk 

metod.14 Mitt syfte med ett sådant förfarande är att höja uppsatsens läsvärde i form av en 

ökad förståelse, väcka tankar och åsikter hos läsaren samt lägga grund för relevanta slutsatser.  

I uppsatsen har jag markerat vad som utgör mina resonemang, vad som är uttryck för andra 

författares framförda åsikter och vad som utgör gällande rätt presenterad av lagstiftare och 

domstol. Jag använder mig även av Skatteverkets handledning för internationell beskattning. 

Denna handledning är inte bindande, men eftersom den representerar Skatteverkets syn på 

vilken innebörd som bör tillmätas de olika anknytningsmomenten har den ändå ett visst värde. 

 

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel redogör jag grundläggande hur skattskyldighet kan uppkomma 

enligt svensk intern rätt och hur långt skattskyldigheten sträcker sig. I kapitel tre har jag 

fokuserat på väsentlig anknytning och de anknytningsmoment som vid en sammanvägd 

bedömning kan medföra att en person efter att denne flyttat från Sverige alltjämt är att 

betrakta som obegränsat skattskyldig i Sverige. De olika anknytningsmomenten har inte 

behandlats lika frekvent i praxis och vissa anknytningsmoment har tillmätts större betydelse 

och utretts mer ingående av domstolarna, jag kommer i uppsatsen fokusera mer på dessa 

anknytningsmoment. I uppsatsens fjärde kapitel illustrerar jag vilka problem väsentlig 

anknytning kan stöta på i en EG-rättslig kontext. Först diskuterar jag hur EG-domstolen 

behandlat situationer som avser utsträckt skattskyldighet och senare i kapitlet hur  

EG-domstolen resonerar kring nationella regler som instiftats för att motverka skatteflykt.  

Jag avslutar uppsatsen med sammanfattande kommentarer av vad som har behandlats i 

uppsatsen. 

 

 
14 Se t.ex. Rodhe, K. (1996-97) s 1f. 
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2 Skattskyldighet i Sverige 

2.1 Inledning 

Vid ikraftträdandet av inkomstskattelagen år 2000 infördes begreppen begränsad och 

obegränsad skattskyldighet i svensk lagstiftning. Syftet med införandet av begreppen var att 

tydliggöra vem som kunde anses vara skattskyldig för sin inkomst i Sverige.15 Vem som är 

obegränsat skattskyldig stadgas i 3 kap. 3 § 1 st. IL, som i dagsläget har följande lydelse: 

 

Följande personer är obegränsat skattskyldiga: 

1. Den som är bosatt i Sverige. 

2. Den som stadigvarande vistas i Sverige. 

3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. 

 

Vem som är begränsat skattskyldig definieras i 3 kap. 17 § 1 p. IL genom att den som inte är 

obegränsat skattskyldig är att se som begränsat skattskyldig. Dessutom är personer tillhörande 

utländsk beskickning eller utländskt konsulat, familjemedlem eller personlig tjänare till 

nämnda personer i huvudregel begränsat skattskyldiga.16

 

2.2 Bosatt i Sverige 

Begreppet bosatt infördes redan vid kommunalskattelagens tillkomst för att avgöra vem som 

var skattskyldig i Sverige.17 Begreppet hade emellertid vid införandet en betydligt vidare 

omfattning än begreppet har i dag, med bosatt enligt begreppets tidigare innebörd avsågs dels 

den som hade sitt egentliga bo och hemvist i Sverige, men även den som stadigvarande 

vistades eller på annat sätt hade väsentlig anknytning hit.18 I och med ikraftträdandet av 

inkomstskattelagen ändrades begreppets omfattning till att endast omfatta grundbetydelsen, 

det vill säga den som de facto är bosatt i landet. För den vidare betydelsen, det vill säga att 

utöver den som är bosatt även inbegripa den som stadigvarande vistas i eller har väsentlig 

anknytning till Sverige, infördes begreppet obegränsat skattskyldig.19 Det var vid 

förändringen av terminologin från egentlig bo och hemvist till bosatt inte lagstiftarens avsikt 
 

15 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 51. 
16 3 kap. 17 § 2-4p. IL. 
17 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 51. 
18 53 § anv. 1p. KL och 68 § KL, se även Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 51 och Andersson M. m.fl. (2008) s. 88f. 
19 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 51. 
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att någon förändring skulle ske i sak. Någon utförligare definition av begreppet skedde inte, 

vilket torde leda till att lagstiftaren avser att ordets allmänna innebörd skall användas.20  

I förarbetena till inkomstskattelagen görs emellertid en hänvisning till 6-13 §§ 

folkbokföringslagen (1991:481), vilket ger skäl att anta att lagstiftaren menar att viss 

vägledning vid tolkning av begreppet står att finna i dessa paragrafer.21

 

Ursprungsbetydelsen till begreppet bosatt diskuteras i förarbetena till 1928 års 

kommunalskattelag, i utredningen uttalas att man med begreppet inte avser någon annan 

betydelse än ordet har i mantalsskrivningsförordningen.22 Någon direkt definition av 

begreppet återfinns dock dessvärre inte heller i denna förordning.23 Sandström menar att 

lagstiftaren, genom att definiera bosatt såsom synonymt med att ha sitt (egentliga) bo och 

hemvist, avser att en person skall anses bosatt på den ort där denne har sin stadigvarande och 

för sådant ändamål inredd bostad.24

 

Begreppet egentlig bo och hemvist definieras inte heller i mantalsskrivningsförordningen, 

även praxis som närmre definierar begreppet saknas, vilket sannolikt beror på att om det är 

tveksamt om den skattskyldige har egentlig bo och hemvist i riket är denne oftast likväl 

obegränsat skattskyldig på grund av reglerna om stadigvarande vistelse eller väsentlig 

anknytning.25 Det har således inte funnits någon anledning för domstolarna att definiera 

begreppen mer precist. 

 

I förarbetena till 1966 års omarbetning av kommunalskattelagen uttryckte de sakkunniga att 

den skattskyldige inte behöver ha bostad i Sverige för att räknas som bosatt i riket, påtaglig 

anknytning som till exempel bohag eller ekonomiska intressen i Sverige bör vara nog.26  

Detta föranledde införandet av väsentlig anknytning som komplement till huvudregeln, vilket 

innebar att den avgörande faktorn för vem som var att se som obegränsat skattskyldig vid 

utflyttningsfall inte längre var den egentliga bosättningen.27  

 

 
20 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 16. 
21 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 51. 
22 Prop. 1928:102 s. 255 och SOU 1924:52 s. 444, se även Mattsson, N. (1990) s. 189. 
23 SOU 1997:75 s. 41f. 
24 SOU 1997:75 s. 41f. med vidare hänvisning till Sandström, K.G.A. (1953) s. 21f. 
25 SOU 1997:75 s. 42f. se även Mattsson, N. (1990) s. 191, och Andersson, M. m.fl. (2008) s. 89. 
26 Prop. 1966:127 s. 22f. 
27 SOU 1997:75 s. 42. 
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Skatteverket anser i ett ställningstagande avseende folkbokföringens betydelse för begreppet 

bosatt att utgångspunkten är, med hänsyn tagen till förarbetsuttalandena, att en person som är 

folkbokförd i Sverige även är att se som skatterättsligt bosatt i Sverige.28 Skatteverket 

konstaterar dock att en persons folkbokföring inte ensamt är avgörande för bedömningen av 

en persons skatterättsliga bosättning. Till följd av att lagstiftaren avsett att det krävs en verklig 

och varaktig bosättning för att en person skall anses vara skatterättsligt bosatt anser 

Skatteverket att det vid inflyttning till Sverige krävs att denne minst måste uppfylla det 

tidsmässiga kravet för stadigvarande vistelse. Inte heller vid en utflyttningssituation skall en 

person anses bosatt i Sverige, trots att denne är folkbokförd i landet, om personen de facto har 

lämnat landet och vistelsen utomlands inte är tillfällig.29

 

Även om det inte är helt klarlagt om en person är bosatt i Sverige eller ej vållar situationen i 

regel inga större problem, eftersom obegränsad skattskyldighet inträder redan vid en 

stadigvarande vistelse i landet. Detta torde även vara anledningen till varför praxis saknas och 

frågan inte diskuteras mer frekvent.30

 

2.3 Stadigvarande vistas i Sverige 

2.3.1 Begreppets bakgrund 

En annan grund för obegränsad skattskyldighet är att en person stadigvarande vistas  

i Sverige.31 Någon exakt definition på hur lång tid ”stadigvarande” innebär anges inte i 

lagtexten, men i förarbetena till 1928 års kommunalskattelag förs diskussion kring att en 

sammanhängande vistelse på sex månader eller mer bör anses vara stadigvarande, vilket även 

är den tid som får anses ha blivit allmänt accepterad som tidsgräns.32 Någon ändring i sak har 

inte skett sedan införandet av begreppet 1928.33  

 

Vid avgörandet av om en vistelse är att se som stadigvarande är det endast tidsperioden som 

beaktas, orsaken till vistelsen i Sverige anses sakna betydelse.34 Tillfälliga avbrott i vistelsen 

 
28 SKV ställningstagande: Folkbokföringens betydelse för begreppet "bosatt i Sverige" i 3 kap. 3 § IL. 
29 Ibid. 
30 Mattsson, N. (1990) s. 191. 
31 3 kap. 3 § 1st. 2p. IL. 
32 Prop. 1928:102 bil. 3 s. 46f., se även SOU 1997:75 s.43, Andersson, M. m.fl. (2008) s. 89, Dahlberg, M. 
(2007) s. 32 och Mattsson, N. (2004) s. 35. 
33 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 51. 
34 SOU 1997:75 s. 173. 
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bryter inte vistelsen här, tiden för de tillfälliga avbrotten skall inte heller räknas bort från den 

sammanlagda tidsperioden. Att tillfälliga avbrott inte bryter en stadigvarande vistelse innebär 

emellertid inte att ett flertal kortvariga vistelser i Sverige kan räknas samman till en längre 

vistelse.35 Således är det möjligt för en person att vistas i Sverige i över sex månader utan att 

personen för den sakens skull skall anses vistas stadigvarande i Sverige, detta kräver dock att 

vistelsen i Sverige endast äger rum under kortare perioder med återkommande avbrott för 

vistelse i utlandet. För att ett sådant scenario skall bli aktuellt krävs dock att vistelserna i 

utlandet inte är att se som tillfälliga.36

 

2.3.2 Vägledande praxis 

Avsaknaden av exakta tidsbestämmelser har lett till att begreppet stadigvarande vistelse har 

diskuterats flitigt i praxis. En vägledande dom är RÅ 1997 ref. 25, i vilken Regeringsrätten 

fann att en nederländsk medborgare hade vistats stadigvarande i Sverige. Mannen var vid 

tidpunkten VD för ett svenskt dotterbolag till ett nederländskt bolag och hade familj och 

bostad i Nederländerna samt en övernattningslägenhet, som tillhandahölls av det svenska 

bolaget, i Sverige. Regeringsrätten fann att det fanns skäl att utgå från att mannen en normal 

arbetsvecka lämnade Nederländerna på måndag morgon och återvände fredag eftermiddag, 

samt att han under tiden måndag till fredag vistades i Sverige, full klarhet avseende 

tidslängden för vistelsen i Sverige förelåg ej. Vidare innebar arbetet som VD att mannen 

tillbringade en till två nätter i Danmark respektive Norge, vid företagets filialer. Totalt fann 

Regeringsrätten att mannen tillbringade två till tre nätter per vecka i Sverige och att detta var 

nog för att mannen skulle anses vistas i Sverige stadigvarande. Avbrotten i Nederländerna, 

Danmark och Norge var enligt Regeringsrätten sålunda av tillfällig natur och skulle inte 

påverka bedömningen.37 Efter rättsfallet har en ”78-nättersregel” ansetts stipulera när 

stadigvarande vistelse föreligger, det vill säga att en person anses vistas i Sverige 

stadigvarande om vistelsen varar i sex månader eller mer och tillbringar minst 78 nätter i 

landet.38

 

Skatteverket framförde i ett ställningstagande meddelat den 15 november 2005 att verket var 

av uppfattningen att även en vistelse under en sexmånadersperiod med färre än 78 nätter 
 

35 Andersson, M. m.fl. (2008) s. 89. 
36 RÅ 1997 ref. 25. 
37 RÅ 1997 ref. 25. 
38 Se bl.a. Pelin, L. (2006) s. 27. 
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kunde medföra att vistelsen var att se som stadigvarande. Skatteverket finner grund för sin 

tolkning i att domstolen inte klart uttalade något exakt antal nätter som avgörande. Domstolen 

uttalade endast hur en normal arbetsvecka såg ut och att gränsen om 78 nätter är hämtad 

därifrån. Skatteverket påpekar att vissa arbetsveckor antagligen avvek från det normala och att 

den skattskyldige spenderade längre ledigheter och semestrar utomlands, varför Skatteverket i 

sin bedömning finner att mannen antagligen spenderade mindre än 78 nätter i Sverige under 

en sexmånadersperiod men ändå av domstolen ansågs vistas i Sverige stadigvarande.39

 

2.3.3 Ny praxis 

Under 2008 var begreppet stadigvarande vistelse uppe för prövning i Regeringsrätten vid tre 

tillfällen. I RÅ 2008 ref. 16 prövades huruvida en läkare som återkommande arbetade och 

vistades i Sverige i perioder om knappa sex månader skulle anses stadigvarande vistas i 

Sverige, mellan dessa perioder vistades den skattskyldige utomlands i två till tre månader. 

Domstolen fann att den skattskyldige skulle anses stadigvarande vistas i Sverige trots att inte 

vistelsen översteg sex månader.40 I RÅ 2008 ref. 56 gällde bedömningen återigen en läkare.  

I målet var läkarens arbetstid vanligen förlagd så att han arbetade i arbetspass som varade i 

tvåveckors intervaller under vilka han hade ständig jour. Mellan arbetspassen vistades den 

skattskyldige i Danmark med sin familj där han också var verksam som läkare. Sammanlagt 

vistades den skattskyldige i Sverige i 18 veckor under 2004 och i nio veckor under det första 

halvåret 2005. Regeringsrätten bedömde att den skattskyldige hade vistats i Sverige under en 

så lång tid, i en sådan omfattning och med en sådan regelbundenhet att vistelsen skulle 

bedömas som stadigvarande.41 I det tredje målet, RÅ 2008 not. 166, spenderade en finländsk 

man varannan vecka i Sverige, där han arbetade sju dagar i sträck och varannan i Finland, där 

han hade sin egentliga bostad och familj. Semesterledigheter och helger spenderade han 

tillsammans med familjen i Finland. Regeringsrätten fann, likt i RÅ 2008 ref. 56, att den 

skattskyldige vistades i Sverige under en så lång tid, i en sådan omfattning och med en sådan 

regelbundenhet att han skulle anses stadigvarande vistas i Sverige.42

 

Ur rättsfallen kan utläsas att Regeringsrätten fäster en stor vikt vid att en skattskyldig 

regelbundet återvänder till Sverige och att en sådan regelbundenhet kan medföra att en person 
 

39 SKV ställningstagande: Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse? 
40 RÅ 2008 ref. 16. 
41 RÅ 2008 ref. 56. 
42 RÅ 2008 not. 166. 
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skall anses vistas här stadigvarande även om de återkommande perioderna inte överstiger sex 

månader. 

 

2.4 Väsentlig anknytning 

I samband med ändringen av kommunalskattelagen genom proposition 1966:127 instiftades 

begreppet väsentlig anknytning för att, åtminstone temporärt, hindra internationell skatteflykt 

genom skenbosättning i utlandet. För att avgöra huruvida väsentlig anknytning förelåg eller ej 

skulle ursprungligen hänsyn tas till om den skattskyldige tagit varaktigt bo och hemvist på 

viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller hälsans vårdande, om han har bo 

eller familj i Sverige, om han driver rörelse eller innehar fastighet här i riket eller därmed 

jämförliga förhållanden.43 Departementschefen framhöll i sitt yttrande att en sammanvägning 

bör göras av samtliga anknytningsmoment av betydelse.44 Till väsentlig anknytning 

kopplades även en bevisbörderegel, den skattskyldige ansågs obegränsat skattskyldig i 

Sverige i tre år efter avresan, om denne inte kunde visa att väsentlig anknytning till Sverige 

saknades.45

 

Reglerna omarbetades i samband med Proposition 1984/85:175 från att tidigare endast ha 

omfattat svenska medborgare till att omfatta samtliga fysiska personer som haft sitt egentliga 

bo och hemvist i Sverige.46 Reglerna kom efter omarbetningen även att gälla vid 

återbosättning, det vill säga om den skattskyldiges anknytning till Sverige ökar, de tidigare 

reglerna gällde endast vid utflyttning. Bevisbörderegeln förlängdes från tre till fem år och 

omarbetades till att omfatta samtliga fysiska personer som under minst tio år varit bosatta i 

Sverige. Därutöver lades nya anknytningsmoment till att beakta vid avgörandet huruvida 

väsentlig anknytning förelåg eller ej. De nya anknytningsmomenten att ta hänsyn till var den 

skattskyldiges medborgarskap, hur länge den skattskyldige varit bosatt i Sverige, om den 

skattskyldige innehar bostad inrättad för åretruntbruk eller har ett aktivt ekonomiskt 

engagemang i riket.47 Lagregeln fick genom utformningen i proposition 1984/85:175 samma 

innebörd som 3 kap. 7 § IL har idag.48

 
43 Prop. 1966:127 s. 7. 
44 Prop. 1966:127 s. 49f. 
45 Prop. 1966:127 s. 29f., se även uttalande av departementschefen s. 49f. 
46 Prop. 1984/85:175 s. 1. 
47 Prop. 1984/85:175 s. 11f. 
48 Andersson, M. m.fl. (2008) s. 94. 
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Lagstiftaren har varken rangordnat eller angett vilken vikt som skall fästas vid de olika 

anknytningsmomenten, utan endast angett att en sammanvägd bedömning av dem skall 

göras.49 Värderingen av anknytningsmomenten har på så sätt lämnats åt domstolarna.  

Även exakt innebörd av de olika anknytningsmomenten har lämnats till domstolen för 

tolkning. Detta har lett till en omfattande praxis på området och att nya domar meddelas 

löpande. 

 

2.5 Sammanfattning 

Vid avgörandet av en persons skattskyldighet i Sverige finns tre olika grunder som samtliga 

ensamt kan medföra att personen är att se som obegränsat skattskyldig i Sverige.50 Träffas 

inte personen av någon av dessa tre grunder är denne i stället att se som begränsat 

skattskyldig.51  

 

Den första grunden för obegränsad skattskyldighet, bosatt i Sverige, vållar i regel inte några 

större bekymmer. Utgångspunkten för att en person skall anses bosatt i Sverige är att denne är 

folkbokförd i Sverige. Väljer en person att folkbokföra sig här anser personen antagligen själv 

att den är bosatt i landet och därför accepterar att denne omfattas av svenska skatteregler. 

Vid tveksamma situationer om en person skall anses bosatt i Sverige, förflyttas fokus till om 

personen i fråga vistas i Sverige i tillräcklig utsträckning för att anses obegränsat skattskyldig 

på grund av stadigvarande vistelse, varför praxis avseende begreppet bosatt i Sverige saknas. 

 

Den andra grunden för obegränsad skattskyldighet är stadigvarande vistelse. Lagstiftaren har 

inte angett någon exakt tidsgräns för vad som skall ses som stadigvarande utan lämnat frågan 

öppen för domstolen att avgöra. Ett vägledande rättsfall för att avgöra hur lång tid en 

skattskyldig måste vistas i Sverige för att anses vistas här stadigvarande är RÅ 1997 ref. 25, 

i vilket domstolen fann att en person som under normala omständigheter återkommande 

vistades i Sverige två till tre nätter i veckan med endast tillfälliga avbrott utomlands skulle 

anses vistas här stadigvarande. Rättsfallet har lett till en presumtion om att om en skattskyldig 

vistas i Sverige över 78 nätter under en sexmånaders period anses vistelsen vara 

 
49 Prop. 1966:127 s. 49f. 
50 3 kap. 3 § 1 st. IL. 
51 3 kap. 17 § 1p. IL. 



 
 13  

                                                

stadigvarande. Under 2008 prövades begreppet stadigvarande vistelse vid tre tillfällen i 

Regeringsrätten.52 Av målen framgår att domstolen tillmäter stor betydelse till vilken 

regelbundenhet och omfattning den skattskyldige vistas i Sverige. Regeringsrätten frångick i 

RÅ 2008 ref. 16 sin tidigare huvudregel att vistelsen måste vara under minst sex månader för 

att stadigvarande vistelse skall kunna vara för handen, detta troligtvis eftersom den 

skattskyldige uppenbarligen satt reglerna i system för att undvika att omfattas av reglerna. 

Numer råder sålunda att regelbundna vistelser i Sverige kan medföra att den skattskyldige är 

att se som stadigvarande vistande i Sverige även om vistelserna i Sverige uppgår till knappa 

sex månader. 

 

Den tredje grunden för obegränsad skattskyldighet är att en person som tidigare har varit 

bosatt i Sverige efter utflyttning har en sådan väsentlig anknytning till Sverige att denne 

alltjämt är att betrakta som obegränsat skattskyldig. Lagstiftaren har angett tio 

anknytningsmoment som tillsammans vid en sammanvägd bedömning ska avgöra om den 

skattskyldige anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Vilken innebörd och betydelse de 

olika anknytningsmomenten innebär har till stor del lämnats till domstolen att avgöra. Detta 

har lett till att praxis på området är omfattande och att en ingående granskning av praxis är av 

stor vikt för att till fullo förstå innebörden av de olika anknytningsmomenten. Med anledning 

av den omfattande praxis som finns på området har jag valt att i kommande kapitel utreda hur 

respektive anknytningsmoment har bedömts i olika situationer. 

 
52 RÅ 2008 ref. 16, RÅ 2008 ref. 56 och RÅ 2008 not. 166. 
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3 Anknytningsmomenten i 3 kap. 7 § IL 

3.1 Inledning 

Det är först vid utflyttning som det blir av intresse att avgöra om en skattskyldig person har 

väsentlig anknytning till Sverige. Reglerna om väsentlig anknytning instiftades för att 

förhindra att personer som är bosatta i Sverige kringgår svensk skattskyldighet genom att 

skenbosätta sig utomlands.53 Reglerna instiftades sålunda som ett redskap för att förhindra 

internationell skatteflykt. I förarbetena till reglernas instiftande uttrycktes en oro om att 

reglerna skulle verka hindrande mot den internationella rörligheten på arbetsmarknaden.54 

Den oro som uttrycktes verkar emellertid inte ha gett upphov till någon särskild åtgärd, utan 

reglerna bygger än i dag på de grunddrag som drogs upp i kommunalskattelagen i 1966 års 

proposition. Tillägg till anknytningsmomenten har gjorts i samband med 1984/85 års 

proposition och en viss språklig omformulering skedde i samband med instiftandet av 

inkomstskattelagen. 

 

I detta kapitel kommer jag att analysera innebörden av och vilken vikt som fästs vid 

respektive anknytningsmoment. Jag redovisar min analys av varje anknytningsmoment var för 

sig. Jag inleder dock kapitlet med att redogöra för hur lagtexten lyder i dag. 

 

3.2 Lagtext 

Reglerna om väsentlig anknytning återfinns i dag i 3 kap 7 § IL som lyder: 

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning 

hit ska följande beaktas: 

- 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, 

 
53 Prop. 1966:127 s. 7. 
54 Bevillningsutskottet bet. nr 54 s. 24. 
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- 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. 

 

   Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig 

anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock 

bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige 

eller stadigvarande vistats här.  

 

3.3 Medborgarskap 

3.3.1 Inledning 

Vid reglernas instiftande omfattades som tidigare sagts endast svenska medborgare av 

reglerna.55 Kravet på att vara svensk medborgare för att träffas av reglerna avskaffades 

emellertid i samband med utvidgningen av reglernas omfattning genom Proposition 

1984/85:175.56 I stället infördes medborgarskap som ett av flera anknytningsmoment att ta 

hänsyn till vid avgörandet om väsentlig anknytning föreligger eller ej. Även om reglerna 

omarbetats till att även omfatta utländska medborgare, som tidigare varit bosatta i Sverige, är 

de flesta personer som omfattas av reglerna av naturliga skäl likväl svenska medborgare.57 

Medborgarskapet har vid avgörande av väsentlig anknytning ansetts ha en liten betydelse, är 

medborgarskapet det enda anknytningsmomentet anses inte väsentlig anknytning föreligga.58 

I RÅ 1989 ref. 118 uttalade Regeringsrätten att en ändring av medborgarskap inte skulle 

föranleda en förändring i bedömningen av huruvida väsentlig anknytning till Sverige förelåg 

eller ej. 

 

Medborgarskapet inverkar främst vid avgörandet i form av att ett behållande eller avsägande 

av medborgarskapet vittnar om den skattskyldiges intentioner vid utflyttningen. I förarbetena 

uttalas att en person som väljer att vid utflyttning från Sverige avsäga sig sitt svenska 

 
55 Prop. 1966:127 s. 1f. 
56 Prop. 1984/85:175 s. 11f. 
57 Andersson, M. m.fl. (2008) s. 95. 
58 Prop. 1984/85:175 s. 13. 
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medborgarskap får anses uttrycka en avsikt att bryta banden med Sverige eller i vart fall 

minska anknytningen, vilket bör beaktas vid bedömningen av anknytningen.59  

 

3.3.2 Återbosättning i sitt forna hemland 

I litteraturen har framförts att medborgarskapet dock tillmätts avgörande, eller i vart fall stor 

betydelse när en utländsk medborgare som har varit bosatt i Sverige, väljer att flytta tillbaka 

till sitt tidigare hemland.60 Regeringsrätten har i två rättsfall, vid sådana förutsättningar, funnit 

att de utländska medborgarna inte har haft väsentlig anknytning till Sverige. I fallen flyttar ett 

norskt respektive finskt par tillbaka till sina respektive hemland efter en långvarig vistelse i 

Sverige, vid båda tillfällena avyttras den tidigare permanentbostaden och i stället införskaffas 

en fritids- respektive övernattningsbostad i Sverige. Det enda anknytningsmomentet till 

Sverige efter utflyttningen var i båda fallen den förvärvade bostaden.61

 

3.3.3 Kommentar 

Cejie menar att Regeringsrätten i sin praxis går mot en allt generösare tillämpning i 

situationer när utländska medborgare väljer att flytta hem till sina forna hemländer.62 I mitt 

tycke fäster domstolen i de båda fallen större vikt vid att paren har för avsikt att de facto 

bosätta sig utomlands än parens medborgarskap. Att parens medborgarskap vägs in i 

bedömningen framstår för mig som tämligen naturligt, jag finner det dock relativt sannolikt 

att domstolen kommit till samma slut även om paren hade varit svenska medborgare. Jag delar 

dock Cejies åsikt att det är troligt att domstolen vid en helhetsbedömning finner det mer 

sannolikt att en svensk medborgare gör en skenbosättning i utlandet än att utländska 

medborgare som flyttar hem till sina respektive land gör det.63 Något som antagligen spelar 

en avgörande betydelse vid en bedömning. 

 

 
59 Prop. 1984/85:175 s. 13. 
60 Cejie, K. (2003) s. 554, se även Andersson, M. m.fl. (2008) s. 95. 
61 RÅ 1997 not. 197 och RÅ 1998 not. 67. 
62 Cejie, K. (2003) s. 554. 
63 Ibid. 
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3.4 Hur länge den skattskyldige var bosatt i Sverige 

3.4.1 Inledning 

Detta anknytningsmoment riktar sig framförallt till utländska medborgare som tidigare varit 

bosatta i Sverige. Ju längre tid personen varit bosatt i Sverige, desto starkare anses 

anknytningen vara.64 Enligt Skatteverket likställs att ha bott i riket hela sitt liv med att vara 

svensk medborgare.65 Att som ensamt anknytningsmoment vara medborgare i Sverige medför 

som klargjorts dock inte väsentlig anknytning, varför inte heller detta anknytningsmoment 

torde göra det. 

 

3.4.2 Bosatt utomlands de senaste åren 

Skatterättsnämnden har vid upprepade tillfällen funnit att svenska medborgare inte haft 

väsentlig anknytning mot bakgrund att sökanden inte hade varit bosatta i Sverige nämnvärt 

länge de senaste 20 åren.66 I SRN 2001-02-15 ansågs inte en svensk person som flyttade hem 

till Sverige i samband med att han blev anställd som VD här, och var bosatt här i en 

fyraårsperiod, ha väsentlig anknytning till Sverige vid sin återflytt till Belgien. Mannen hade 

som anknytningsmoment dessutom styrelseuppdrag i fyra svenska bolag och hans hustru ägde 

två fritidsfastigheter samt en lägenhet, som brukades av ett av makarnas barn, i Sverige. 

Skatterättsnämnden fann mot bakgrund av att mannen den senaste tjugoårsperioden varit 

bosatt utomlands större delen av tiden, att han vid en samlad bedömning inte kunde anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige.67 I det andra förhandsavgörandet, meddelat den 20 

december 2005, utreddes om en svensk medborgare som var bosatt utomlands skulle anses få 

väsentlig anknytning genom en koncerns etablering i Sverige, i vilken den skattskyldige hade 

avgörande inflytande. Mannen hade dessutom anknytningsmoment i form av en 

fritidsfastighet i Sverige och skulle enligt Skatterättsnämnden genom etableringen få 

väsentligt inflytande i näringsverksamt i Sverige. Likt vid 2001 års förhandsavgörande fäste 

Skatterättsnämnden särskild vikt vid att den skattskyldige varit bosatt utomlands nästan hela 

tiden den senaste tjugoårsperioden, mannen ansågs av den anledningen inte få väsentlig 

 
64 Dahlberg, M. (2007) s. 35. 
65 SKV handledning 2008 s. 38f. 
66 SRN 2001-02-15, 2005-12-20, 2008-12-01 (dnr 75-08/D och 76-08/D) och 2008-12-15 (dnr 115-08/D), se 
även Andersson, M. m.fl. (2008) s. 95f. 
67 SRN 2001-02-15. 
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anknytning till följd av företagsetableringen.68 Den 1 december 2008 lämnade 

Skatterättsnämnden förhandsbesked i två fall rörande två bröder som tillsammans med 

ytterligare två syskon ägde ett fastighetsförvaltande familjefåmansaktiebolag. De båda 

bröderna ägde 25 procent vardera av aktierna i bolaget. Den ena brodern hade sedan 16 år 

tillbaka bott utomlands och den andra sedan 23 år, båda var svenska medborgare. 

Skatterättsnämnden fann inte att innehavet av aktierna medförde att bröderna skulle anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige.69 Slutligen fann Skatterättsnämnden den 15 december 2008 

att en skattskyldig trots väsentligt inflytande i näringsverksamhet vid en samlad bedömning 

inte hade väsentlig anknytning till Sverige. Detta troligtvis på grund av att den skattskyldige 

sedan 1996 varit bosatt utomlands. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som 

Skatterättsnämnden och fastslog nämndens förhandsbesked.70

 

3.4.3 Kommentar 

Som tydliggjorts har Skatterättsnämnden inte endast tolkat anknytningsmomentet som hur 

länge en skattskyldig de facto varit bosatt i Sverige. Stor betydelse har även tillmätts om den 

skattskyldige de senaste åren varit bosatt utomlands. Att den skattskyldige inte har varit bosatt 

i Sverige de senaste åren kan uppenbarligen med grund i förhandsavgörandena medföra att 

den skattskyldige inte skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige trots en i övrigt stark 

anknytning. Detta har även fastslagits genom Regeringsrättens avgörande i mål 8728-08. 

  

3.5 Varaktigt bosatt på en viss utländsk ort 

3.5.1 Inledning 

Huruvida den skattskyldige har tagit varaktigt bo i viss utländsk ort har följt med reglerna 

kring väsentlig anknytning sedan instiftandet genom 1966 års proposition. I utredningen som 

föranledde 1966 års proposition uttalades att ett krav bör uppställas på att den skattskyldige 

skall ha skaffat sig fast bostad på viss utländsk ort.71 De sakkunniga uttryckte vidare att om 

den skattskyldige uppehåller sig i utlandet under kringresande eller flyttar runt mellan olika 

orter eller länder med mindre än ett halvårs intervaller, skulle den skattskyldige alltjämt anses 

 
68 SRN 2005-12-20. 
69 SRN 2008-12-01 (dnr 75-08/D och 76-08/D). 
70 Regeringsrätten mål 8728-08. 
71 Prop. 1966:127 s. 30f. och SOU 1962:59. 
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ha den största anknytningen till Sverige. Enligt utredningen bör även hänsyn tas till om det 

främmande landet anser att personen är där bosatt skattskyldig.72 Det har inte i praxis 

preciserats någon exakt tidsgräns för hur lång tid varaktigt bosatt innebär, bostaden bör dock 

enligt Andersson m.fl. vara inrättad och användas för permanent boende.73

 

3.5.2 Obegränsat skattskyldig i annan stat 

Skatteverket har tidigare likställt anknytningsmomentet med att den skattskyldige blivit 

obegränsat skatteskyldig i någon annan stat. Skatteverket har ansett att om den skattskyldige 

inte är obegränsat skattskyldig i någon annan stat är denne fortfarande obegränsat skattskyldig 

i Sverige.74 Enligt Cejie berodde denna inställning troligtvis på att Skatteverket har ansett att 

en person måste vara obegränsat skattskyldig någonstans för att förhindra 

skatteundandragande. Huruvida bedömningen av om en person är att anse som obegränsat 

skattskyldig i Sverige bör påverkas av att den skattskyldige har blivit, eller inte har blivit, 

obegränsat skattskyldig i en annan stat diskuteras i utredningen om översyn av de 

skatterättsliga hemvistbegreppen. Utredningen kom till slutsatsen att det faktum att en person 

har väsentlig anknytning till en annan stat kan inverka vid bedömningen om väsentlig 

anknytning till Sverige föreligger, men att faktorn inte får vara utslagsgivande.75 Frågan 

avgjordes av Regeringsrätten under 2002. Domstolen slog, i ett flertal avgörande, fast att det 

inte krävs att en person skall anses obegränsat skattskyldig i någon annan stat för att denne 

skall kunna anses inte vara obegränsat skattskyldig i Sverige.76 Avgörande för bedömningen 

om väsentlig anknytning föreligger är således den fysiska bosättningen i det nya landet, inte 

om den nya staten anser att den skattskyldige är obegränsat skattskyldig där eller ej. 

 

3.6 Studier eller hälsoskäl 

Syftet med införandet av anknytningsmomentet, att en skattskyldig såsom skäl för 

utlandsvistelsen anger studier, för hälsans vårdande eller dylikt, var att det då finns särskild 

anledning att antaga att bosättningen utomlands är av tillfällig natur.77 Redan före införandet 

 
72 Prop. 1966:127 s. 31. 
73 Andersson, M. m.fl. (2008) s. 96. 
74 Cejie, K. (2003) s. 547. 
75 SOU 1997:75 s. 177f. 
76 RÅ 2002 ref. 70, RÅ 2002 ref. 99, RÅ 2002 not. 146, RÅ 2002 not. 149, RÅ 2002 not. 151, RÅ 2002 not. 153, 
se även Paulin, I. (2002) s. 689ff. avseende kommentarer till domstolens domar. 
77 Prop. 1966:127 s. 30f. 
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av begreppet väsentlig anknytning genom 1966 års proposition ansågs en utlandsvistelse till 

följd av sjukdom eller studier innebära att en person alltjämt var att anse som bosatt i Sverige, 

även om utlandsvistelsen översteg ett år. 1 år utgjorde annars den i praxis uppställda 

tidsgränsen för att en person skulle vara att anse som bosatt i utlandet.78 I senare års praxis har 

hänsyn tagits mer till den skattskyldiges intentioner att flytta tillbaka till Sverige än skälet för 

utflyttningen. I RÅ 2002 not. 149 hade en svensk medborgare flyttat utomlands på grund av 

hälsoskäl, inget tydde på att personen i fråga planerade att flytta tillbaka till Sverige och 

Regeringsrätten fann att någon väsentlig anknytning inte förelåg.79 Till samma slut kom 

Skatterättsnämnden avseende en svensk medborgare som flyttat utomlands för att studera, han 

flyttade senare vidare till ytterligare ett land där han bland annat köpt lägenhet som han bosatt 

sig i tillsammans med sin flickvän, den skattskyldige var relativt säker på att han inte skulle 

återvända till Sverige efter studierna.80

 

3.7 Bostad inrättad för åretruntbruk 

3.7.1 Inledning 

Att bostaden skall vara inrättad för åretruntbruk infördes i samband med översynen 

1984/85.81 Att ha ”bo” i Sverige ingick redan som ett anknytningsmoment och en bostad 

inrättad för åretruntbruk hade redan före införandet av anknytningsmomentet ansetts utgöra en 

betydande anknytningsfaktor till Sverige.82 Ett innehav av en bostad inrättad för åretruntbruk 

har tillmätts stor betydelse i praxis och Andersson m.fl. påpekar att anknytningsmomentet i ett 

flertal fall varit ensamt avgörande för att väsentlig anknytning har ansetts föreligga.83  

I RÅ 2007 ref. 70 uttalade Regeringsrätten att det faktum att den skattskyldige behållit sin och 

sin familjs permanentbostad vid utflyttning var det främsta skälet till att väsentlig anknytning 

förelåg. Huruvida bostaden utgörs av till exempel ett hus, en bostadsrätt eller hyresrätt torde 

däremot inte inverka vid bedömningen.84

  

 
78 SOU 1962:59 s. 71. 
79 RÅ 2002 not. 149. 
80 SRN 2006-03-07. 
81 Prop. 1984/85:175 s. 28. 
82 Prop. 1966:127 s. 49, se även Cejie, K. (2003) s. 551. 
83 Andersson, M. m.fl. (2008) s. 97f. 
84 Dahlberg, M. (2007) s. 36. 
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3.7.2 Inrättad för åretruntbruk 

Vid bedömning om en bostad är att se som inrättad för åretruntbruk uttalas i förarbetena att 

hänsyn skall tas till om bostaden är utrustad och kommunikationsmässigt belägen så att det 

utan vidare är möjligt att bo där året runt. Situationen exemplifieras i förarbetena med att en 

bostad i en storstadsregion skall väga tyngre vid en sådan sammanvägd bedömning än 

exempelvis en fjällstuga, även om fjällstugan i mångt och mycket motsvarar vad som skulle 

krävas för att en sådan bostad skulle anses vara beboelig året runt om denna var belägen på 

annan plats. Detsamma gäller för en sommarbostad som under delar av året inte eller endast 

med svårighet går att nå, till exempel en bostad belägen på en ö i en skärgård.85 

Departementschefen framhöll att ett innehav av en fritidsfastighet inte skulle tillmätas 

avgörande betydelse för huruvida väsentlig anknytning föreligger, däremot skulle hus, 

klassificerade som fritidshus, som är inrättade för åretruntbruk och belägna i attraktiva 

områden få en ökad betydelse än tidigare vid bedömningen.86 Förändringen av 

anknytningsmoment bo i Sverige till bostad inrättad för åretruntbruk innebar enligt Lodin till 

stora delar en kodifiering av Regeringsrättens domar.87

 

3.7.3 Dispositionsrätt till bostaden 

I praxis har dispositionsrätten till bostaden tillmätts avgörande betydelse.88 Vad möjligheten 

att disponera bostaden innebär har tolkats tämligen långtgående, se till exempel  

RÅ 1974 A 738. I målet bedömdes en man ha väsentlig anknytning till Sverige, efter att han 

flyttat från Sverige, på grund av att hans maka alltjämt ägde parets tidigare permanenta 

bostad, detta trots att bostaden var uthyrd i avvaktan på försäljning.89 Regeringsrätten fann 

även i RÅ 1975 Aa 909 att väsentlig anknytning förelåg, i målet hade en mans hyresrätt på en 

herrgård, efter att mannen flyttat från Sverige, överförts på mannens son. Mannens inventarier 

på herrgården hade genom gåvobrev överlåtits till mannens son och en dotter och kvarblivit 

på gården. Regeringsrätten uttalade att bostaden enligt omständigheterna alltjämt i 

huvudsakligen samma utsträckning som tidigare stod till mannens förfogande, varför 

väsentlig anknytning ansågs föreligga.90 Regeringsrätten gick nyligen på samma linje i mål 

 
85 Prop. 1984/85:175 s. 28. 
86 Prop. 1984/85:175 s. 13. 
87 Lodin, S-O. m.fl. (2009) s. 612. 
88 RÅ 1974 A 738 och RÅ 1975 Aa 909. 
89 RÅ 1974 A 738. 
90 RÅ 1975 Aa 909. 
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7204-08 och uttalade att en utflyttad man skulle behålla sin väsentliga anknytning till Sverige 

även om den tidigare permanentbostaden hyrdes ut.91 Även hinder att faktiskt bruka bostaden 

på grund av exempelvis reparation eller ombyggnad borde enligt Skatteverket sakna 

betydelse.92 I Regeringsrättens mål 493-09 ansågs en man ha väsentlig anknytning till Sverige 

fram till att köparen av mannens tidigare permanentbostad tillträtt fastigheten, att mannen 

själv inte avsåg bruka bostaden inverkade inte vid bedömningen. I målet skulle en son till 

mannens hustru sköta tillsynen av fastigheten och eventuellt vistas där sporadiskt fram till 

tillträdesdagen.93

 

3.7.4 Permanentbostad eller fritidsbostad 

I 1997 års utredning om bosättningsbegreppet uttalas att om den skattskyldige behåller sin 

permanentbostad vid utflyttning så har detta ansetts tyda på att den skattskyldige inte har haft 

för avsikt att bryta banden med Sverige, även om bostaden efter utflyttningen endast används 

som semesterbostad.94 Grund för detta uttalande finner utredningen bland annat i  

RÅ 1989 ref. 118 där Regeringsrätten fäste vikt vid att den skattskyldige behöll sin del,  

50 procent, i en jordbruksfastighet med bostad inrättad för åretruntbruk. Bostaden hade före 

utflyttningen använts som permanentbostad. Efter utflyttningen användes bostaden endast 

som semesterbostad, men den skattskyldige ansågs likväl ha väsentlig anknytning till 

Sverige.95 Skatterättsnämnden har i ett förhandsavgörande meddelat den 15 februari 2006 

följt Regeringsrätten linje. Vid förhandsavgörandet avsåg två makar, båda svenska 

medborgare, att efter pensionen flytta utomlands, enda anknytningsmoment av större 

betydelse var att de hade för avsikt att behålla sin tidigare permanentbostad som fritidsbostad. 

Skatterättsnämnden uttalade att väsentlig anknytning skulle föreligga om bostaden behölls, 

men inte om den avyttrades.96

 

Vilken vikt som anknytningsmomentet bör ha diskuterades i RÅ 1992 ref. 367. I målet 

begärdes ett förhandsavgörande om en person skulle anses ha väsentlig anknytning till 

Sverige vid utflyttning. Den skattskyldige avsåg behålla en fritidsfastighet med ett uppskattat 

marknadsvärde om 7–10 miljoner kronor på Ingarö, i närheten av Stockholm. 
 

91 Regeringsrätten mål 7204-08. 
92 SKV handledning 2008 s. 41. 
93 Regeringsrätten mål 493-09. 
94 SOU 1997:75 s. 54f. 
95 Se kapitel 3.2.1 för redogörelse av rättsfallet. 
96 SRN 2006-02-15. 
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Fritidsfastigheten hade ägts av den skattskyldige i 31 år och aldrig använts till annat än 

sommarstuga trots att den var fullt vinterbonad. Den skattskyldige hade utöver ägandet av 

bostaden anknytningsmoment till Sverige i form av uppdrag som styrelseledamot i ett svenskt 

aktiebolag och aktieportfölj till ett värde om cirka tio miljoner kronor, aktieinnehavet var 

dock spritt och innebar inte någon kontrollpost eller motsvarande. Regeringsrätten fann att 

den skattskyldige inte skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter att denne flyttat 

från Sverige.97 Ur domen framgår således att även fastigheter av betydande värde inte medför 

väsentlig anknytning om de inte använts för permanentboende. Cejie menar att 

Regeringsrätten i målet frångått de i förarbetena uttalade bedömningskriterierna, var 

fastigheten är belägen och fastighetens standard, och snarare tillmätt fastighetens uttalade 

användningsområde betydelse.98

 

I RÅ 1997 not. 197 flyttade en norsk medborgare, som varit bosatt i Sverige i många år, 

tillsammans med sin hustru tillbaka till Norge. Paret förvärvade en ny familjebostad i Norge 

som de avsåg bosätta sig i och avyttrade sin bostadsfastighet i Sverige i samband med 

avflyttningen. Det faktum att den skattskyldiges hustru hade för avsikt att förvärva en ny 

villafastighet, som paret ämnade disponera som fritidshus en begränsad tid varje år, i samma 

kommun som paret varit bosatta före utflyttningen, innebar inte att mannen hade väsentlig 

anknytning till Sverige.99 Cejie har även kommenterat detta mål med att hon anser att 

Regeringsrätten har gått på det uttalade användningsområdet i stället för de i förarbetena 

uttalade bedömningskriterierna.100 Cejie för avseende detta fall även en diskussion om parets 

norska medborgarskap spelat en avgörande roll för bedömningen. 

  

Regeringsrätten har vid ett flertal tillfällen klargjort att enbart den omständigheten att en 

sedan många år utflyttad person anskaffar en bostad för kortare vistelser i Sverige inte medför 

att personen skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige.101 Skatterättsnämnden har på 

senare tid fortsatt på den av Regeringsrätten uppdragna linjen.102 Inte heller att en utflyttad 

 
97 RÅ 1992 ref. 367. 
98 Cejie, K. (2003) s. 551. 
99 RÅ 1997 not. 197. 
100 Se föregående stycke angående Cejies uttalande om RÅ 1992 not. 367. 
101 RÅ 1987 not. 800, RÅ 1987 not. 801 och RÅ 1989 not. 276. 
102 SRN 2005-05-26, 2009-02-05 och 2009-05-18. 
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person förvärvar en ny bostad inför en stundande återflyttning till Sverige har medfört att 

personen skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige.103

 

3.7.5 Kommentar 

Att vid utflyttningen behålla sin bostad i Sverige har som klargjorts ansetts utgöra ett mycket 

starkt anknytningsmoment till Sverige. Behåller den skattskyldige sin tidigare 

permanentbostad anses den skattskyldige med stor sannolikhet också bibehålla sin väsentliga 

anknytning till Sverige. Att den skattskyldige behåller en bostad ägnad för fritidsändamål har 

däremot inte tillmätts särskild stor betydelse i praxis, även om denna är inrättad för 

åretruntbruk. En intressant situation som kan uppkomma är om permanentbostaden avyttras 

och en bostad, med uttalat användningsområde som fritidsändamål, förvärvas i stället, jämför 

RÅ 1997 not. 197. Cejie menar att domstolen i nämnda rättsfall måste ha lagt stor vikt vid att 

den skattskyldige inte var svensk medborgare, i annat fall hade det varit enkelt att undvika 

väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning genom att helt enkelt sälja sin tidigare 

permanentbostad och förvärva en annan bostad i stället.104 Att man på ett så enkelt vis kan 

undgå väsentlig anknytning kan knappast vara i linje med vad lagstiftaren åsyftat med 

hänvisning till att syftet med införandet av reglerna om väsentlig anknytning var att motverka 

skenbosättning i utlandet. Detta eftersom en person som vill undvika beskattning i Sverige i 

sådana fall relativt enkelt kan uppnå sitt mål. Likt Cejie föreslår anser även jag att en ändring 

av lagtexten från bostad inrättad för åretruntbruk till permanentbostad inrättad för 

åretruntbruk hade gett en bättre förutsebarhet och bättre speglat rådande rättspraxis.105

 

3.8 Familj 

3.8.1 Inledning 

Med familj avses i detta sammanhang make/maka106 och omyndiga barn.107 Att myndiga barn 

inte omfattas framgår av RÅ 1989 ref. 118, i vilket Regeringsrätten uttalar att de myndiga 

barnens intresse inte bör påverka bedömningen av en förälders väsentliga anknytning. 

 
103 SRN 2002-06-17, 2002-11-28, 2004-04-28 och 2009-04-02. 
104 Cejie, K. (2003) s. 551f. 
105 Cejie, K. (2003) s. 552. 
106 När jag i fortsättningen i allmänna ordalag talar om make inbegrips även maka, uttrycket skall således 
betraktas som könsneutralt. 
107 Se bl.a. SOU 1997:75 s. 56 och Andersson, M. m.fl. (2008) s. 98. 
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Begreppet familj tar även sikte på ogifta par.108 Har den skattskyldige vid sin utflyttning 

kvarlämnat sin familj i Sverige har detta i praxis visat sig utgöra ett starkt 

anknytningsmoment vid bedömningen. I litteraturen har framförts att den starka anknytning 

som familj kvar i Sverige medför beror på att utlandsvistelsen i sådana fall normalt är av 

tillfällig natur.109 Enligt Lodin innebär emellertid inte att en av makarna kvarblir i Sverige per 

automatik att den andra maken har väsentlig anknytning hit.110 Avgörande för bedömningen 

är om makarna anses sammanleva, vilket de kan göra även om en av makarna vistas 

utomlands. En presumtion för att makarna sammanlever anses föreligga om äktenskapet inte 

är upplöst.111

 

3.8.2 Anledningen till att familjen kvarstannar i Sverige 

Anledningen till att maken stannar kvar i Sverige har inte tillmätts någon särskild betydelse i 

praxis. Regeringsrätten har vid ett flertal avgörande funnit att den skattskyldige har väsentlig 

anknytning till följd av att maken stannar kvar i Sverige, som exempel kan nämnas  

RÅ 1976 ref. 116. I målet ansågs en, till Spanien, utflyttad make ha väsentlig anknytning till 

följd av att hans hustru stannade kvar i Sverige i ytterligare två år och förvärvsarbetade, detta 

för att inte gå miste om framtida pensionsförmåner. Andra exempel är RÅ 1979 Aa 5,  

RÅ 1982 Aa 129 och RÅ 1984 Aa 190. I det förstnämnda stannade den utflyttade mannens 

hustru och barn kvar i Sverige på grund av hustruns fortsatta karriär. Mannen ansågs, trots att 

han hade sålt sin del av makarnas gemensamma bostad till hustrun, ha väsentlig anknytning 

till Sverige. I RÅ 1982 Aa 129 stannade hustrun kvar i Sverige för att vårda sin mor, mannen 

som hade flyttat till Spanien av hälsoskäl ansågs ha väsentlig anknytning på grund av att 

hustrun kvarblev i Sverige. I RÅ 1984 Aa 190 fästes inte någon vikt över huvud taget vid 

makens anledning till att kvarbli i Sverige, däremot fastslogs att så länge maken, som den 

skattskyldige ansågs sammanleva med, bodde kvar i Sverige hade den skattskyldige inte 

lyckats visa att han saknade väsentlig anknytning. 

 

Regeringsrätten kom emellertid till annan slutsats i RÅ 1998 not. 67, i målet flyttade en finsk 

medborgare tillbaka till Finland efter att ha varit bosatt i Sverige i många år. Mannens hustru, 

även hon finsk medborgare, ämnade behålla sitt arbete i Sverige och fortsätta arbeta fram till 
 

108 RÅ 2003 ref. 140. 
109 Mattsson, N. (2004) s. 37. 
110 Lodin, S-O (2009) s. 612. 
111 SOU 1997:75 s. 56, se även SKV handledning 2008 s. 43. 
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sin pension, om cirka fem år. Vid utflyttningen hade paret för avsikt att avyttra sin 

gemensamma bostad och förvärva en ny gemensam bostad i Finland, hustrun planerade att 

anskaffa en övernattningslägenhet i Sverige och veckopendla hit. Regeringsrätten ansåg inte 

att mannen på grund av det anförda hade väsentlig anknytning till Sverige. Stor vikt fästes 

antagligen vid den skattskyldiges medborgarskap, jämför med det ovan refererade  

RÅ 1976 ref. 116, i vilket hustrun kvarblev i Sverige i två år. Enligt Cejie gick 

Regeringsrätten troligtvis i motsatt riktning mot tidigare rättspraxis på grund av att 

skenbosättning i utlandet är föga troligt när en utländsk medborgare återvänder till sitt 

ursprungsland.112 Att motverka skenbosättning är, som tidigare sagts, ett av huvudsyftena 

med reglerna om väsentlig anknytning. Skatterättsnämnden har i ett förhandsavgörande, 

meddelat 20 december 2001, följt den linje som Regeringsrätten drog upp 1998, i detta fall 

flyttade den sökande, som inte var svensk medborgare, tillbaka till sitt hemland, mannens 

hustru avtjänade vid tidpunkten för utflyttningen ett fängelsestraff och hade för avsikt att 

flytta efter sin make efter att hon blivit frigiven. Mannen ansågs inte ha väsentlig anknytning 

till Sverige efter sin återbosättning i sitt forna hemland.113  

 

3.8.3 Omyndiga barn kvar i Sverige 

Situationer när den skattskyldige har separerat från sin make och den före detta maken har 

bott kvar i Sverige med de gemensamma barnen, har avgjorts vid två tillfällen i 

Regeringsrätten. I RÅ 2003 ref. 52 flyttade en svensk medborgare till Storbritannien, mannen 

hade separerat från sitt barns moder fyra år före utflyttningen, barnet var vid tidpunkten bosatt 

hos modern och modern hade även ensam vårdnad om barnet. Mannen hade för avsikt att 

besöka sitt barn cirka 60 dagar om året, vid besöken planerade han att bo hos vänner och 

bekanta. Mannen hade utöver sonen och sitt svenska medborgarskap anknytning till Sverige i 

form av en smärre aktiepost, ett styrelseuppdrag i ett onoterat aktiebolag, i vilket han inte 

hade något bestämmande inflytande, samt ägde 1/20 av en fastighet utan bostadsbyggnad. 

Regeringsrätten fann att resorna för att besöka sin son inte skulle medföra att mannen hade 

väsentlig anknytning till Sverige, övriga anknytningsmoment innebar inte heller att 

situationen skulle tolkas annorlunda.114 Ett annat mål när barns kvarvarande i Sverige har 

diskuterats är RÅ 2003 not. 140, i målet skulle en finsk medborgare flytta tillbaka till Finland 

 
112 Cejie, K. (2003) s. 553. 
113 SRN 2001-12-20. 
114 RÅ 2003 ref. 52. 
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efter en separation från sin tidigare sambo, parets gemensamma barn skulle bo kvar hos 

sambon i Sverige. Förutom att mannens barn kvarblev i Sverige ägde mannen en fastighet på 

vilken paret hade varit bosatta och bedrivit avel och uppfödning av hästar. Gården skulle efter 

utflyttningen förbli i mannens ägo och han skulle fortsättningsvis ha resultatansvar för denna, 

den löpande driften av gården skulle dock skötas av den tidigare sambon. Skatterättsnämnden 

ansåg att den gemensamma vårdnaden av barnen och innehavet av gården, med det 

ekonomiska ansvaret, innebar att mannen alltjämt hade väsentlig anknytning till Sverige, 

Regeringsrätten fastställde nämndens förhandsbesked.115 I målet spelade troligen det 

omyndiga barnets kvarvarande i Sverige en liten roll, ett innehav av en gård och ekonomiskt 

ansvar i verksamheten torde vara nog för att den skattskyldige skall anses ha väsentlig 

anknytning till Sverige. 

 

3.8.4 Makes återbosättning 

Vikten av makens anknytning har även prövats i fall där den ena maken flyttar tillbaka till 

Sverige för att bosätta sig här. I RÅ 1989 not. 443 innebar det faktum att den skattskyldiges 

hustru flyttade tillbaka till Sverige att även maken ansågs obegränsat skattskyldig i Sverige. 

Regeringsrätten uttalar dessvärre inte i målet hur man ska se på det faktum att hustrun flyttar 

hit och Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden motiverar inte sin bedömning av den interna 

rätten. I målet uttalas emellertid tydligt att det är hustruns flytt till Sverige som medför 

obegränsad skattskyldighet i Sverige för maken.116 Regeringsrätten följde i mål 5043-08 

samma linje, domstolen fann att en rysk medborgare, som tidigare varit bosatt i Sverige fick 

väsentlig anknytning till Sverige genom att den skattskyldiges familj återbosatte sig i 

Sverige.117 Dahlberg menar bland annat med hänvisning till RÅ 1989 not. 443 att man 

generellt kan säga att om den ena maken har väsentlig anknytning till Sverige har även den 

andra maken det.118  

 

Skatteverket har i ett ställningstagande, meddelat den 12 mars 2009, uttalat att Skatteverket 

anser att huvudregeln vid en makes återbosättning i Sverige är att väsentlig anknytning 

uppstår även för den i utlandet kvarboende maken. Detta skall enligt skatteverket gälla oavsett 

hur länge den utflyttade varit bosatt utomlands. Skatteverket uttrycker dock att det finns 
 

115 RÅ 2003 not. 140. 
116 RÅ 1989 not. 443. 
117 Regeringsrätten mål 5043-08. 
118 Dahlberg, M. (2007) s. 37. 
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situationer som ska bedömas annorlunda, som exempel nämns fall då den i utlandet 

kvarboende maken har utländskt medborgarskap och har flyttat tillbaka till sitt tidigare 

hemland.119

 

3.8.5 Splittring i äktenskapet 

Regeringsrätten prövade 1983 en situation i vilken den ena maken flyttat utomlands och 

äktenskapet i praktiken, dock utan formell skilsmässa, hade upphört. Den andra maken bodde 

kvar i Sverige tillsammans med de gemensamma barnen. Domstolen fann att den utflyttade 

maken till följd av regelbundna besök ”ungefär var fjortonde dag” skulle anses ha väsentlig 

anknytning till Sverige. Av rättsfallet framgår att det ställs höga krav på bevisning för att 

makar i ett bestående äktenskap inte skall anses sammanleva.120

 

3.8.6 Kommentar 

Att en skattskyldigs familj stannar kvar i eller flyttar hem till Sverige kan som framgått 

självständigt medföra att den skattskyldige anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Särskild 

vikt har fästs vid om en av makarna i ett äktenskap stannar kvar i Sverige, att omyndiga barn 

stannar kvar i Sverige för att exempelvis gå klart sin skolgång torde däremot inte tillmätas lika 

stor betydelse. Anledningen till att makes kvarstannar i Sverige har inte tillmätts någon 

betydelse i praxis. Även en makes återbosättning innebär antagligen i regel att den 

kvarvarande maken får väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverkets åsikt att detta ska ske 

oavsett hur länge den skattskyldige har varit bosatt utomlands ställer jag mig dock mer 

tveksam till, jämför hur Regeringsrätten ställde sig till en situation när den skattskyldige efter 

långvarig bosättning utomlands fick väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.121 

Att en make väljer att återbosätta sig i Sverige kan säkerligen tolkas som en tydlig signal att 

även den i utlandet kvarboende maken avser att förr eller senare följa efter sin make. Jag tror 

dock att domstolen i en sådan situation kan tänkas undersöka avsikten med återbosättningen 

och försöka klarlägga den i utlandet kvarboende makens intentioner. 

 

 
119 SKV ställningstagande: Väsentlig anknytning på grund av makes återflyttning till Sverige. 
120 RÅ 1983 Aa 115. 
121 Se avsnitt 3.4.2. 
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Att familjen medför en så stor betydelse grundas troligen i att en individ i normalfallet torde 

vilja uppehålla sig i sin familjs närhet och att bosättningen utomlands sålunda är av tillfällig 

art. Att familjens bosättning är av stor vikt kan även skönjas internationellt, se till exempel 

OECD:s modellavtal, i vilket familjens bosättning spelar en avgörande roll vid avgörandet av 

en skattskyldigs hemvist om denne har en bostad till sitt förfogande i fler än en stat.122

 

3.9 Näringsverksamhet & Ekonomiskt engagemang 

3.9.1 Inledning 

De två anknytningsmomenten att den skattskyldige bedriver näringsverksamhet här och är 

ekonomiskt engagerad här genom innehav av tillgångar som ger honom ett väsentligt 

inflytande i näringsverksamhet faller ofta in i varandra och är således svåra att skilja åt.123 

I litteraturen behandlas de därför ofta tillsammans, vilket även jag har för avsikt att göra.124 

En trolig anledning till anknytningsmomentens likhet är att de vid införandet i 1966 års 

proposition ingick i samma anknytningsmoment, hänsyn skulle tas till om den skattskyldige 

drev rörelse i landet.125 I propositionen uttalas att en person kan vara att se som skatterättsligt 

bosatt i Sverige enbart på grund av det faktum att han, direkt eller indirekt, fortsätter att leda 

ett svenskt företag efter utflyttningen.126 I samband med 1985 års översyn utvidgades 

anknytningsmomentet driver rörelse till att få samma lydelse som de båda 

anknytningsmomenten har i dag.127

 

I vilken bolagsform verksamheten bedrivs saknar enligt Skatteverket i princip betydelse, 

däremot tillmäts verksamhetens omfattning en viss betydelse.128 Av avgörande vikt, vid 

bedömningen av en persons ekonomiska engagemang, är vilket inflytande personen i fråga 

har i verksamheten. Om inflytandet sker genom innehav av aktier, via en juridisk person eller 

på annat sätt spelar emellertid ingen roll.129 Departementschefen uttryckte tydligt i 1984/85 

års proposition att rena kapitalplaceringar inte ska påverka bedömningen av väsentlig 

anknytning, detta befästes av Regeringsrätten i RÅ 1992 not. 367, i vilket någon vikt inte 

 
122 Art 4 OECD MC c. 15-16. 
123 Andersson, M. m.fl. (2008) s. 98f. 
124 Se t.ex. Andersson, M. m.fl. (2008) s. 98f., Pelin, L. (2006) s. 35f. och Dahlberg, M. (2007) s. 37f. 
125 Prop. 1966:127 s. 7 och 30. 
126 Prop. 1966:127 s. 30. 
127 Prop. 1984/85:175 s. 4. 
128 SKV handledning 2008 s. 43f. 
129 Prop. 1984/85:175 s. 14 och 28, se även Andersson, M. m.fl. (2008) s. 98f. 
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fästes vid den skattskyldiges innehav av börsnoterade aktier trots att aktieportföljen var av ett 

betydande värde, cirka tio miljoner kronor.130

 

3.9.2 Väsentligt inflytande i näringsverksamhet 

3.9.2.1 Styrelseuppdrag 

Ett aktivt deltagande i verksamheten av den skattskyldige eller någon till honom närstående 

via exempelvis en styrelsepost pekar enligt Andersson m.fl. mot att personen skall anses ha ett 

inflytande i verksamheten.131 Bland annat nämns som exempel RÅ 1989 ref. 118, i målet 

fäste Regeringsrätten bland annat stor vikt vid att den skattskyldige innehade en styrelsepost i 

ett svenskt bolag, medan mindre betydelse fästes vid den skattskyldiges ”obetydliga” innehav 

av aktier i börsnoterade aktiebolag och andelar av mindre omfattning, cirka 1 procent, i två 

svenska handelsbolag. Att en skattskyldig som enda anknytning till Sverige innehar en 

styrelsepost i ett svenskt bolag är emellertid inte nog för att väsentlig anknytning skall 

föreligga, i såväl RÅ 1992 not. 367 som RÅ 2002 not. 151 kom Regeringsrätten till slutsatsen 

att väsentlig anknytning inte förelåg vid en sammanvägd bedömning, detta trots att den 

skattskyldige i båda målen hade fler anknytningsmoment utöver styrelseuppdraget.132

 

3.9.2.2 Koncernchef 

Vilken innebörd en post som en koncernchef har vid avgörandet av den skattskyldiges 

inflytande i näringsverksamheten har utretts av Regeringsrätten vid två tillfällen.  

I RÅ 1999 not. 69 fann Länsrätten att en norsk medborgare efter att ha flyttat från Sverige till 

Storbritannien alltjämt skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige till följd av ett 

innehav om cirka 20 procent i ett börsnoterat bolag, i vilket han även tjänstgjorde som 

koncernchef, Kammar- och Regeringsrätten slog fast Länsrättens domslut. 

 

I det andra målet RÅ 2001 not. 41 tydliggjorde Regeringsrätten mer omfattande hur rena 

kapitalplaceringar, ekonomiskt engagemang och inflytande i verksamhet skall påverka 

 
130 Prop. 1984/85:175 s. 13f., 28 och RÅ 1992 not. 367. 
131 Andersson, M. (2008) m.fl. s. 90. 
132 I båda fallen innehade den skattskyldige även en fritidsfastighet inrättad för åretruntbruk, i RÅ 1992 not. 367 
innehade den skattskyldige dessutom en börsportfölj till ett värde om ca 10 milj. kr, i RÅ 2002 not. 151 var den 
skattskyldige dessutom svensk medborgare, den skattskyldiges medborgarskap framgår inte i det först nämnda 
rättsfallet. 
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bedömningen av en persons anknytning till Sverige. Domstolen betonar departementschefens 

uttalande i 1984/85 års proposition angående att rena kapitalplaceringar inte borde påverka 

bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger till Sverige. Dessutom uttalar domstolen 

att ett ekonomiskt engagemang inte heller är någon omständighet som i sig är avgörande vid 

bedömningen, det intressanta att ta fasta på är vilket inflytande det ekonomiska engagemanget 

medför. I det aktuella målet ägde två makar aktier till ett betydande ekonomiskt värde, 

ca 200 miljoner kronor, i det svenska börsnoterade Securitas AB, ägandet var dels direkt, dels 

indirekt genom ett av makarna helägt holdingbolag. Makarnas andel av aktiekapitalet 

respektive rösterna i Securitas AB var emellertid mindre än en procent. Den ena maken var 

dessutom VD och styrelseledamot i Securitas AB och koncernchef för den koncern, i vilken 

Securitas AB ingår. Samma make var även anställd som VD i ett av Securitas dotterbolag i 

Storbritannien, med säte i London, det var även där maken hade sin dagliga verksamhet 

förlagd. Regeringsrätten poängterade att den ersättning maken uppbar från Securitas AB 

endast motsvarade cirka en tiondel av den ersättning han uppbar från sin brittiska 

arbetsgivare, det var även till den brittiska arbetsgivaren som uppdraget som koncernchef var 

hänförbart, eftersom endast knappa tio procent av koncernens verksamhet var förlagd i 

Sverige. Regeringsrätten bedömde att det inflytande som maken hade över Securitas AB:s och 

koncernens verksamhet berodde på hans uppdrag som VD, styrelseledamot och koncernchef, 

inte på hans ekonomiska engagemang. Ägandet av aktierna kunde enligt Regeringsrätten inte 

bedömas som något annat än en ren kapitalplacering, vilket ledde till att makarnas 

anknytningsmoment varken var för sig eller vid en sammanvägd bedömning ansågs medföra 

en väsentlig anknytning till Sverige.133  

 

3.9.2.3 Inflytande till följd av aktieinnehav 

Hur stor andel av ett bolag som den skattskyldige behöver äga för att det ska anses medföra 

ett väsentligt inflytande har diskuterats i ett flertal fall. 1979 avgjordes RÅ 1979 Aa 58 som 

länge har tjänat som riktmärke för hur stor andel av aktierna i ett bolag som medför ett 

väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige och sålunda även väsentlig anknytning hit. 

I målet ansågs ett innehav av tio procent i ett renodlat familjeföretag medföra att den 

skattskyldige skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige.134  

 
 

133 RÅ 2001 not. 41. 
134 RÅ 1979 Aa 58. 
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Under 2000-talet har dock gränsen för vad som innebär ett väsentligt inflytande åter igen 

prövats ett antal gånger. I RÅ 2001 not. 2 fanns att en skattskyldig inte skulle anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige på grund av ett aktieinnehav om 8,67 procent och en 

köpoption som gav en rättighet att förvärva ytterligare 6,6 procent i ett bolag som i övrigt 

ägdes av hennes pappa. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens bedömning som 

dessvärre inte uttalade hur innehavet av köpoptionen skulle bedömas.135 I RÅ 2001 not. 113 

gjorde Regeringsrätten bedömningen att inte heller ett aktieinnehav om tio procent i ett bolag 

innebar att den skattskyldige skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning. 

Mannen var vid ansökan för förhandsavgörandet administrativ chef och styrelseledamot i 

bolaget men skulle enligt sakförhållandena i målet frånträda dessa uppdrag i samband med 

utflyttningen varför dessa inte vägde in i bedömningen. Övriga aktier i bolaget ägdes av ett 

holländskt bolag (80 procent) och resterande tio procent av den skattskyldiges hustrus 

systerson.136 I RÅ 2002 not. 150 hade den skattskyldige anknytning till Sverige i form av 

direkt och indirekta ägda värdepapper genom ett helägt bolag som enbart sysslade med 

förvaltning av värdepapper och genom ett direkt och indirekt ägande av aktier och 

teckningsoptioner i sex svenska bolag. Av dessa sex bolag var tre bolag noterade på 

Stockholmsbörsen och avsikten var att även övriga skulle börsnoteras så småningom. Andelen 

aktier som innehades av den skattskyldige översteg inte i något av bolagen tio procent, han 

var däremot styrelseledamot i ett börsnoterat bolag, i vilket innehavet bestod av drygt två 

procent. Som mest ägde den skattskyldige 9,39 procent i ett av fåmansbolagen. Såväl 

Skatterättsnämnden som Regeringsrätten kom till slutsatsen att den skattskyldige efter sin 

bosättning utomlands inte skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige.137 

Skatterättsnämnden har utrett hur en styrelsepost i kombination med aktieinnehav skall 

bedömas i ett mål som inte behandlats av Regeringsrätten. Skatterättsnämnden fann att ett 

innehav om 4,47 procent i kombination med en styrelsepost medförde ett väsentligt inflytande 

i verksamheten. Huruvida att den skattskyldiges vuxna barn ägde 4,3 procent i bolaget 

påverkade utgången framgår dessvärre inte av förhandsavgörandet, men med  

RÅ 1989 ref. 118 i åtanke borde inte de vuxna barnens innehav ha inverkat.138

 

 
135 RÅ 2001 not. 2. 
136 RÅ 2001 not. 113. 
137 RÅ 2002 not. 150. 
138 SRN 1998-11-02, förhandsavgörandet överklagades ej och bör beaktas med viss försiktighet med hänsyn 
tagen till RÅ 2002 not. 150, i vilket ett aktieinnehav om drygt två procent och en styrelsepost inte innebar ett 
väsentligt inflytande i näringsverksamheten. 
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Till motsatt slut kom Regeringsrätten i målen RÅ 2001 not. 1 och RÅ 2004 not. 215.  

I RÅ 2001 not. 1 ägde den skattskyldige 15,5 procent, 24,3 procent respektive 25 procent av 

aktierna i tre olika aktiebolag, Skatterättsnämnden, vars bedömning slogs fast av 

Regeringsrätten, ansåg att den skattskyldige skulle anses vara ekonomiskt engagerad i Sverige 

och därför skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Att personen i fråga avslutade sin 

anställning i ett av bolagen ägt dotterbolag samt frånsade sig sina styrelseuppdrag förändrade 

inte bedömningen.139 I RÅ 2004 not. 215 avsåg person A att flytta utomlands tillsammans 

med sin sambo och deras gemensamma barn, samtliga svenska medborgare. Anknytningen till 

Sverige bestod av en av samboparet gemensamt ägd sommarbostad på Värmdö samt andelar i 

ett svenskt fåmansbolag vari A ägde 10,24 procent och hans sambo 2,56 procent, A var 

dessutom styrelseordförande i bolaget. I ett flertal frågor önskade paret veta hur deras 

anknytning till Sverige påverkades av ett antal alternativa uppställda förhållanden. 

Majoriteten i Skatterättsnämnden fann att A skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige. 

Endast i det fall att hans aktier avyttrades skulle den väsentliga anknytningen upphöra. 

Minoriteten i Skatterättsnämnden ansåg att den väsentliga anknytningen skulle upphöra om 

mannen behöll aktierna men frånträdde sin styrelsepost. Regeringsrätten gjorde samma 

bedömning som Skatterättsnämnden.140  

 

Att ett relativt stort innehav i ett fastighetsförvaltande familjefåmansaktiebolag inte 

nödvändigtvis behöver medföra väsentlig anknytning fastslogs av Skatterättsnämnden i två 

fall den 1 december 2008. Motiveringen för beslutet var att de skattskyldiga hade varit bosatta 

utomlands i 16 respektive 23 år.141 Regeringsrätten slog i mål 8728-08 fast att en skattskyldig 

man som avsåg att förvärva tio procent av ett företag och ingå i dess styrelse skall anses ha 

väsentligt inflytande i näringsverksamheten. Den skattskyldige ansågs emellertid av till följd 

av han varit bosatt utomlands sedan 1996 inte få väsentlig anknytning till Sverige på grund av 

sitt väsentliga inflytande i näringsverksamheten.142

 

3.9.2.4 Indirekt ägande 

I RÅ 2006 ref. 67 avgjordes huruvida ett indirekt ägande i ett rörelsedrivande bolag kunde 

anses medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet. Den skattskyldige ansågs genom ett 
 

139 RÅ 2001 not. 1. 
140 RÅ 2004 not. 215. 
141 Se kommentarer till förhandsbeskeden under kapitel 3.4.2. 
142 Regeringsrätten mål 8728-08, se även diskussion under 3.4.2. 
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25 procentigt ägande av ett kapitalförvaltande bolag, som genom sitt direkta och indirekta 

aktieinnehav ansågs ha ett väsentligt inflytande över ett rörelsedrivande bolag, ha väsentlig 

anknytning till Sverige. Med anledning av den ekonomiska gemenskap som råder mellan 

makar ansågs även den skattskyldiges maka ha väsentlig anknytning till Sverige.143 I ett 

liknande mål fann Skatterättsnämnden att en man som ägde 30 procent i ett utländskt bolag 

som i sin tur ägde aktier i svenska bolag hade väsentligt inflytande i näringsverksamhet och 

därför även väsentlig anknytning till Sverige. Bolaget ägde aktier i ett flertal svenska bolag 

varav de tre största innehaven uppgick till 22,7 procent, 19 procent respektive tio procent av 

aktierna. Den sökande ställde även frågan till Skatterättsnämnden om han skulle anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige om det utländska bolaget minskade sitt innehav i svenska 

bolag till under tio procent i respektive bolag. Nämnden fann att mannen under sådana 

förhållanden inte skulle anses ha väsentlig anknytning. Regeringsrätten fastslog 

Skatterättsnämndens förhandsavgörande.144 Skatterättsnämnden har även i ett förhandsbesked 

meddelat den 15 december 2008 funnit att en skattskyldig genom indirekt ägande skall anses 

ha väsentligt inflytande i näringsverksamhet och därav även väsentlig anknytning till Sverige. 

Den skattskyldige ägde i målet samtliga aktier i ett bolag som i sin tur ägde 40 procent i ett 

holdingbolag som var ensam ägare av ett rörelsedrivande bolag.145

 

3.9.3 Kommentar 

Som synes är det inte alltid helt enkelt att avgöra vad som medför att en skattskyldig har 

väsentligt inflytande i näringsverksamhet. Vad som klart kan sägas är att rena 

kapitalplaceringar inte inverkar vid bedömningen. En trolig anledning till detta är att 

kapitalvinster enligt svensk intern rätt ändå är skattepliktiga upp till tio år efter att den 

skattskyldige flyttat från Sverige, enligt den så kallade tioårsregeln.146 Vidare är inte det 

faktum att någon är ekonomiskt engagerad i Sverige avgörande för om personen har väsentligt 

inflytande i näringsverksamhet. Avgörande är vilket inflytande i verksamheten som följer av 

det ekonomiska engagemanget. Ur Regeringsrättens omfattande praxis på området kan 

slutsatsen dras att ett aktieinnehav under tio procent i ett fåmansföretag troligen inte innebär 

att den skattskyldige anses ha väsentligt inflytande i verksamheten, medan ett aktieinnehav 

över tio procent med stor sannolikhet gör det. Kombineras innehavet med en ledande position 
 

143 Rå 2006 ref. 67. 
144 Regeringsrätten mål 8309-08 
145 SRN 2008-12-15 (dnr 99-08/D). 
146 3 kap. 19 § IL. 
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i företaget, till exempel ett styrelseuppdrag krävs antagligen inte ett lika omfattande innehav 

för att den skattskyldige skall anses ha ett väsentligt inflytande i verksamheten. Hur stort 

innehav som tillsammans med en styrelsepost medför ett väsentligt inflytande i 

näringsverksamhet är inte klargjort av Regeringsrätten, domstolen har dock slagit fast att ett 

styrelseuppdrag i kombination med ett aktieinnehav om drygt två procent i ett börsnoterat 

bolag inte innebär ett väsentligt inflytande. Skatterättsnämnden har tidigare, 1998, ansett att 

ett innehav om 4,47 procent i kombination med en styrelsepost medför att den skattskyldige 

har ett väsentligt inflytande i verksamheten. Regeringsrätten klargjorde i mål 8728-08, genom 

att slå fast Skatterättsnämndens förhandsbesked, att ett tioprocentigt aktieinnehav i 

kombination med en styrelsepost medför ett väsentligt inflytande över 

näringsverksamheten.147 Vilket inflytande en position som koncernchef innebär har inte 

utretts i samma utsträckning som en styrelsepost, till dags dato finns endast rättsfall med 

relativt stort aktieinnehav som har ansett medföra väsentligt inflytande, hur ett mindre 

innehav i kombination med en position som koncernchef skulle bedömas är svårare att säkert 

sia om. Huruvida ägandet är direkt eller indirekt inverkar emellertid inte vid bedömningen om 

den skattskyldige har väsentligt inflytande över verksamheten. 

 

3.10 Fastighet 

3.10.1 Inledning 

Ett fastighetsinnehav innebär ofta att den skattskyldige knyts till Sverige genom ytterligare 

anknytningsmoment. Finns det på fastigheten en villabyggnad utgör villan med stor 

sannolikhet en bostad inrättad för åretruntbruk, vilket som redogjorts tidigare utgör ett mycket 

starkt anknytningsmoment.148 Vidare kan en skogs- eller jordbruksfastighet innebära att den 

skattskyldige bedriver näringsverksamhet i Sverige, vilket även det i sig utgör ett 

anknytningsmoment. Är fastigheten en hyresfastighet kan fastigheten dels innebära att den 

skattskyldige har tillgång till bostad här och dels innebära att den skattskyldige bedriver 

näringsverksamhet.149

 

Saknas bebyggelse på fastigheten tillmäts fastigheten självfallet mindre betydelse vid 

bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger, innehavet av fastigheten utgör 
 

147 Regeringsrätten mål 8728-08. 
148 Se till exempel RÅ 1989 ref. 118. 
149 SOU 1997:75 s. 58f. 
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emellertid likväl ett anknytningsmoment som skall beaktas, vid bedömningen tas då särskild 

hänsyn till fastighetens värde och avkastning. Situationer när ett sådant scenario kan tänkas 

inträffa är vid ett innehav av skogs- eller jordbruksfastigheter utan omfattande verksamhet. 

Vid sådana situationer beaktas antagligen exempelvis om den skattskyldige, direkt eller 

indirekt, deltar i förvaltningen av fastigheten och i vilken omfattning verksamhet bedrivs på 

fastigheten.150  

 

3.10.2  Aktiv fastighetsförvaltning och kapitalplacering 

I 1997 års bosättningsutredning påpekas att en skiljelinje bör dras mellan fastighetsinnehav 

som är att se som en passiv kapitalplacering och fastighetsförvaltning, i vilket den 

skattskyldige deltar mer aktivt, grunden för detta uttalande finner utredningen i  

RÅ 1989 ref. 18 och RÅ 1989 ref. 103.151

 

I RÅ 1989 ref. 18 hade den skattskyldige flyttat till Cypern, dennes anknytning till Sverige 

bestod av en månatlig utbetalning av hans tidigare arbetsgivare, utan krav på arbetsprestation, 

hans svenska medborgarskap och ett innehav av två hyresfastigheter. Hyresfastigheterna hade 

ett sammanlagt taxeringsvärde om tre miljoner kronor och gav hyresintäkter om sammanlagt 

en dryg miljon kronor. Förvaltningen av fastigheterna skedde genom ett fristående bolag som 

den skattskyldige ej hade en aktiv del i. Regeringsrätten fann att trots ett visst ekonomiskt 

engagemang i form av fastigheterna skulle den skattskyldige ej anses ha väsentlig anknytning 

till Sverige.152 I RÅ 1989 ref. 103 blev utgången däremot det motsatta, den skattskyldige ägde 

efter att ha bosatt sig i USA tillsammans med sin hustru fastigheter via handelsbolag. 

Fastigheterna bestod främst av hyresfastigheter och hade ett sammanlagt taxeringsvärde av 

drygt 13 miljoner kronor. Den skattskyldiges maka hade ett dessutom ett antal fler 

anknytningsmoment till Sverige. Regeringsrätten uttalar relativt kortfattat i målet vilken vikt 

domstolen tillmäter innehavet av de olika fastigheterna respektive förvaltningen av desamma. 

Klart får dock anses vara att mer omfattande fastighetsförvaltning, av fastigheter till ett 

betydande värde, ensamt kan innebära att väsentlig anknytning skall anses föreligga.153

 

 
150 SKV handledning 2008 s. 45f. 
151 SOU 1997:75 s. 58f. 
152 RÅ 1983 ref. 18. 
153 RÅ 1989 ref. 103, se även Andersson, M. m.fl. (2008) s. 100.  
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3.10.3 Jordbruksfastighet för fritidsändamål 

I RÅ 2003 not. 210 framgår att ett innehav av jordbruksfastigheter för fritidsändamål inte 

innebär väsentlig anknytning till Sverige. I målet förvärvade en svensk medborgare som hade 

varit bosatt utomlands i över 20 år en jordbruksfastighet i Sverige. Såväl Skatterättsnämnden 

som Regeringsrätten fann att förvärvet inte skulle innebära att personen i fråga skulle få 

väsentlig anknytning till Sverige.154 Troligen spelade även att den skattskyldige varit bosatt 

utomlands så pass länge en avgörande roll för bedömningen. 

 

3.10.4 Kommentar 

Anknytningsmomentet fastighet i Sverige innebär i regel inte något särskilt starkt 

anknytningsmoment om inte fastigheten är bebyggd med en bostad inrättad för åretruntbostad 

eller det bedrivs näringsverksamhet i form av jord- eller skogsbruk eller fastighetsförvaltning. 

Saknas bebyggelse undersöks bland annat i vilken omfattning förvaltningen av fastigheten 

bedrivs, fastighetens värde och vilken avkastning fastigheten kan tänkas inbringa. Deltar inte 

den skattskyldige i förvaltningen av fastigheten torde innehavet av fastigheten mer ses som en 

passiv kapitalplacering och således inte påverka bedömningen nämnvärt. Regeringsrätten har 

dock ansett att en mer omfattande fastighetsförvaltning av fastigheter till ett betydande värde 

ensamt kan utgöra grund för väsentlig anknytning.155

 

3.11 Liknande förhållanden 

Anknytningsmomentet liknande förhållanden infördes redan vid 1966 års översyn av 

kommunalskattelagen, då under begreppet därmed jämförliga förhållanden.156 Ändringen till 

nuvarande lydelse skedde i samband med införandet av inkomstskattelagen. Av förarbetena 

framgår att ändringen endast var språklig och att någon ändring i sak således inte avsågs.157

 

Att liknande förhållanden ingår som anknytningsmoment kan lätt förleda läsaren att tro att 

anknytningsmomentet tjänar som en generalklausul, detta är dock inte fallet. Redan vid 

införandet underströks att begreppet väsentlig anknytning inte fick tolkas extensivt.158 

 
154 RÅ 2003 not. 210. 
155 Se ovan diskuterade RÅ 1989 ref. 103. 
156 Prop. 1966:127 s. 7. 
157 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 52. 
158 SOU 1997:75 s. 59 med vidare hänvisning till bet. 1966: BevU54, se även SKV handledning 2008 s. 46. 
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Departementschefen påpekade vid 1984/85 års översyn av bosättningsreglerna att en samlad 

bedömning skall göras på samma sätt som tidigare vid bedömningen av väsentlig 

anknytning.159 För att en omständighet skall kunna anses vara ett liknande förhållande krävs 

att omständigheten de facto är jämförbar med något av de tidigare stadgade 

anknytningsmomenten. Att omständigheten skall vara jämförbar med övriga 

anknytningsmoment torde även innebära att de skall väga lika tungt som något av dessa vid en 

jämförelse.160 En allt för vid tolkning av vad som kan betraktas som ett liknande förhållande 

torde enligt min mening även kunna innebära att överensstämmelsen med legalitetsprincipen 

kan ifrågasättas. 

 

Vad som kan beaktas som ett liknande förhållande är av naturliga skäl inte uttryckt av 

lagstiftaren, inte heller Regeringsrätten har klart uttryck vad den anser betrakta som ett 

liknande förhållande. Ett anknytningsmoment som dock återkommande behandlats i praxis 

och tillmätts relativt stor betydelse är vilken anknytning till Sverige en skattskyldigs make och 

omyndiga barn har. Makes anknytning återfinns som bekant inte som något fristående 

anknytningsmoment och borde således sorteras in som en form av liknande förhållande. En 

annan omständighet som ofta nämns i praxis är vilken avsikt den skattskyldige har vid 

bedömningen av olika anknytningsmoment. Cejie diskuterar om man kan påstå att den 

skattskyldiges avsikt vid en flytt utomlands kan läggas in som rekvisit för varaktig bosättning 

utomlands. Hon har dessutom identifierat två rättsfall, där man diskuterat en skattskyldigs 

avsikt att återvända till Sverige.161

 

3.12 Bevisbörderegeln 

I 3 kap 7 § 2 st. IL återfinns den så kallade bevisbörderegeln162. Denna regel tar, som titeln 

vittnar om, sikte på vem som har bevisbördan för att väsentlig anknytning till Sverige skall 

anses föreligga. Regeln innebär att omvänd bevisbörda föreligger de första fem åren efter den 

dag en svensk medborgare eller den som under tio år har varit bosatt i Sverige eller 

stadigvarande har vistats här, lämnade landet. Kan den skattskyldige inte visa att denne saknar 

väsentlig anknytning anses väsentlig anknytning föreligga. Ursprungligen infördes regeln 

 
159 Prop. 1984/85:175 s. 13. 
160 SOU 1997:75 s. 59. 
161 RÅ 2002 not. 134 och SRN 1998-10-19, se även Cejie, K. (2003) s. 549f. 
162 Benämns även femårsregeln. 
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1966 i form av en treårig presumtionsregel men 1985 förlängdes regeln till att omfatta fem år 

som den gör än i dag. 

 

3.13 Sammanfattning 

Som klargjorts tidigare skall en sammanvägd bedömning alltid göras vid avgörandet om 

väsentlig anknytning till Sverige skall anses föreligga. Vad som framkommer av en utredning 

av anknytningsmomenten var för sig, såsom jag gjort i denna uppsats, måste således beaktas 

med viss försiktighet och olika kombinationer av anknytningsmomenten kan självfallet 

medföra att domstolen tillmäter anknytningsmomenten olika värde vid olika situationer. 

 

I uppsatsen har klargjorts att ett medborgarskap inte självständigt kan medföra att en 

skattskyldig anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Medborgarskapet tjänar främst som en 

indikation av den skattskyldiges intentioner vid bosättning utomlands. Om den skattskyldige 

väljer att avsäga sig sitt svenska medborgarskap bör detta betraktas som ett uttryck för en 

avsikt att bryta banden till Sverige eller i vart fall minska anknytningen.163 Att en utländsk 

medborgare väljer att återbosätta sig i sitt forna hemland torde tjäna som en indikation på att 

bosättningen utomlands inte är av tillfällig art eller framförallt att det inte handlar om en 

skenbosättning utomlands för att undvika svenska skatter.164

 

Hur länge den skattskyldige har varit bosatt i Sverige är främst aktuellt att beakta när 

utländska medborgare väljer att flytta från Sverige efter en tids bosättning i Sverige. 

Skatterättsnämnden har dock på senare år valt att tolka anknytningsmomentet såsom hur länge 

sedan det var en skattskyldig var bosatt i Sverige. Om den skattskyldige de senaste åren har 

varit bosatt utomlands har Skatterättsnämnden ansett att den skattskyldige trots ett väsentligt 

inflytande över näringsverksamhet inte skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige.165 

Genom mål 8728-08 får det anses fastslaget att Skatterättsnämndens linje är att se som 

gällande rätt. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens avgörande avseende att en 

bosättning utomlands under en längre tid medförde att den skattskyldige inte ansågs ha 

väsentlig anknytning till Sverige, trots en i övrigt stark anknytning.166

 
 

163 Jämför Departementschefens uttalande i Prop. 1984/85:175 s. 13. 
164 RÅ 1997 not. 197 och RÅ 1998 not. 67. 
165 SRN 2001-02-15, 2002-12-20, 2008-12-01 (dnr 75-08/D och 76-08/D) och 2008-12-15 (dnr 115-08/D). 
166 Regeringsrätten mål 8728-08. 
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Anknytningsmomentet att den skattskyldige är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort har 

länge tolkats som att det är av avgörande betydelse huruvida den skattskyldige är obegränsat 

skattskyldig i någon annan stat vid avgörandet av väsentlig anknytning till Sverige. 

Regeringsrätten slog dock 2002 fast, i ett flertal avgörande, att det inte krävs att den 

skattskyldige blivit obegränsat skattskyldig i någon annan stat för att sakna väsentlig 

anknytning till Sverige efter utflyttning. Avgörande för bedömningen är i stället den fysiska 

bosättningen.167

 

Om anledningen till att den skattskyldige flyttar utomlands är studier eller hälsans vårdande 

har historiskt vanligtvis väsentlig anknytning till Sverige ansetts föreligga. Detta till följd av 

att bosättningen utomlands i sådana fall förutsätts vara av tillfällig natur. På senare år har 

praxis mer fokuserat på den skattskyldiges avsikter med bosättningen utomlands, att 

anledningen till bosättningen är studier eller hälsans vårdande medför inte längre att den 

skattskyldige per automatik anses ha väsentlig anknytning till Sverige.168

 

Ett av de starkaste anknytningsmomenten att beakta är om den skattskyldige vid 

utflyttningstillfället behåller en tidigare permanentbostad i Sverige. Har bostaden inte tidigare 

använts som permanentbostad tillmäts innehavet emellertid inte lika stor betydelse. Det 

viktiga vid avgörandet är dispositionsrätten till bostaden, att bostaden exempelvis hyrs ut har 

ansetts innebära att den skattskyldige fortfarande disponerar bostaden och därmed skall anses 

ha väsentlig anknytning till följd av innehavet.169 Att anskaffa en bostad inför en stundande 

återflyttning eller för tillfälliga besök i Sverige har emellertid inte inneburit att den 

skattskyldige får väsentlig anknytning till Sverige.170

 

Ett annan mycket starkt anknytningsmoment är om den skattskyldiges familj kvarblir i 

Sverige vid utflyttningen. Anledningen till att familjen kvarblir är däremot av underordnad 

betydelse. Även vid en makes återbosättning är sannolikheten mycket stor att den i utlandet 

kvarblivande maken anses få väsentlig anknytning till Sverige.171

 
 

167 RÅ 2002 ref. 70, RÅ 2002 ref. 99, RÅ 2002 not. 146, RÅ 2002 not. 149, RÅ 2002 not. 151 och RÅ 2002 not. 
153. 
168 RÅ 2002 not. 149 och SRN 2006-03-07. 
169 RÅ 1974 A 738, RÅ 1975 Aa 909 och Regeringsrätten mål 7204-08. 
170 RÅ 1987 not. 800, RÅ 1987 not. 801, RÅ 1989 not. 276, SRN 2002-06-17, 2002-11-28, 2004-04-28,  
2005-05-26, 2009-04-02, 2009-02-05 och 2009-05-18. 
171 RÅ 1989 not. 443 och Regeringsrätten mål 5043-08. 
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Även att den skattskyldige har väsentligt inflytande över näringsverksamhet i Sverige har 

ansetts självständigt kunna medföra att den skattskyldige anses ha väsentlig anknytning till 

Sverige. Rena kapitalplaceringar påverkar dock inte bedömningen.172 Kraven för hur stor 

andel av ett bolag den skattskyldige behöver äga för att anses ha väsentligt inflytande över 

näringsverksamheten sänks om ägandet kombineras med en ledande position inom företaget. 

Endast en ledande position i företaget innebär dock inte att den skattskyldige anses ha 

väsentligt inflytande över näringsverksamheten, utan det väsentliga inflytandet skall följa av 

ett ekonomiskt engagemang. Om ägandet sker direkt eller indirekt spelar emellertid ingen roll 

för bedömningen.173 Exakt hur stort innehav som medför väsentligt inflytande kan självfallet 

variera beroende på andra faktorer, men som tumregel kan sägas att en ägarandel över tio 

procent i ett fåmansbolag normalt medför ett väsentligt inflytande över näringsverksamheten 

och därmed i normalfallet även väsentlig anknytning. 

 

Ett innehav av en fastighet innebär ofta att innehavet kombineras med andra 

anknytningsmoment, är exempelvis fastigheten bebyggd innehar den skattskyldige med stor 

sannolikhet även en bostad inrättad för åretruntbruk och om jord- eller skogsbruk bedrivs på 

fastigheten kan den skattskyldige ha ett väsentligt inflytande över näringsverksamhet. 

Om fastigheten å andra sidan är att se som en passiv kapitalplacering tillmäts den inte 

nämnvärd betydelse. 

 

Det sista anknytningsmomentet, liknande förhållande, skall för att beaktas vara jämförlig med 

övriga anknytningsmoment. Exempel på vad som har diskuterats såsom ett fristående 

anknytningsmoment utan att finnas uttryckt i lagtexten är den skattskyldiges makes 

anknytning till Sverige och vad den skattskyldige har för avsikt med sin bosättning 

utomlands. 

 

Som synes så tar ett flertal av de anknytningsmoment som tillmäts särskild betydelse vid 

avgörandet av om väsentlig anknytning föreligger sikte på personliga faktorer. För att undvika 

att efter utflyttning alltjämt vara skattskyldig i Sverige för sina framtida inkomster kan 

exempelvis krävas att man avyttrar sin tidigare permanentbostad eller aktier i familjeföretaget. 

Att på detta sätt framtvinga tämligen långtgående ingrepp i individens personliga sfär kan 

säkerligen medföra att personer bosatta i Sverige överväger om det är värt uppoffringen det 
 

172 Prop. 1984/85:175 s. 13f. 
173 RÅ 2006 ref. 67 och Regeringsrätten mål 8309-08. 
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innebär att flytta från Sverige. I synnerhet med hänsyn tagen till de ekonomiska konsekvenser 

det kan ge upphov till om den skattskyldige bedöms att även efter sin utflyttning vara 

obegränsat skattskyldig för sina inkomster i Sverige. Syftet med reglerna var vid införandet 

att hindra skatteflykt genom skenbosättning utomlands. Frågan man kan ställa sig är om dessa 

regler är försvarbara ur ett EG-rättsligt perspektiv eller om de kan anses begränsa den fria 

rörlighet som personer bosatta i Sverige är garanterade till följd av Sveriges medlemskap i 

EU. Det är med denna fråga i åtanke jag i kommande kapitel kommer att diskutera hur EG-

domstolen har bedömt andra fall av utsträckt skattskyldighet och nationella regler som 

instiftats för att förhindra skatteflykt. 
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4  Väsentlig anknytnings förhållande till den fria rörligheten 

4.1 Inledning 

I kapitel två och tre har jag analyserat hur svenska interna lagregler om skattskyldighet och 

väsentlig anknytning hanteras vid en fysisk persons bosättning utomlands. Syftet med 

införandet av reglerna kring väsentlig anknytning var som redogjorts att förhindra 

skenbosättning utomlands och på så sätt motverka skatteflykt. I detta kapitel kommer att 

diskuteras huruvida den utsträckta skattskyldighet som följer av de svenska interna reglerna 

kan anses inverka på fysiska personers personliga intressen till den grad att de begränsar den 

fria rörligheten samt om reglerna kan träffa situationer där en skenbosättning inte är för 

handen och hur EG-rätten ställer sig till sådana förhållanden. 

 

4.2 Kort om den fria rörligheten och direkt beskattning 

En av grundstenarna i EG-rätten är medborgarnas rätt till fri rörlighet inom unionen. Regler 

som tar sikte på fysiska personers fria rörlighet återfinns framförallt i artiklarna 18, 39 och  

43 EGF.174 Artikel 18 innebär en generell rätt till fri rörlighet för alla unionsmedborgare 

medan artikel 39 tar sikte på arbetstagares rätt till fri rörlighet och artikel 43 på 

etableringsfriheten, artikel 43 omfattar såväl fysiska som juridiska personer.175 Nämnas bör i 

sammanhanget även diskrimineringsförbudet som stadgas i artikel 12 EGF.176 Samtliga 

nämnda artiklar har av EG-domstolen ansetts ha direkt effekt, vilket innebär att de kan 

åberopas direkt i nationell domstol. För att en intern skatteregel skall anses hindrande mot den 

fria rörligheten krävs att en gränsöverskridande situation behandlas negativt jämfört med en 

motsvarande rent inhemsk situation.177

 

Trots att några direktiv eller förordningar inte har utfärdats som tar sikte på medlemsstaternas 

direkta beskattning av fysiska personers förhållande till den fria rörligheten för varor, tjänster, 

personer och kapital har EG-domstolen ansett att artiklarna som reglerar den fria rörligheten 

är tillämpliga även avseende den direkta beskattningen.178 Att skattebestämmelser som 

hindrar den fria rörligheten kan angripas med stöd av fördraget slogs fast av domstolen 1986 i 
 

174 Art. 18, 39 och 43 EGF, se även Ståhl, K.; Persson Österman, R. (2006) s. 91. 
175 Art. 18, 39 och 43 EGF. 
176 Art. 12 EGF. 
177 Ståhl, K. (2007) s. 584. 
178 C-270/83 Avoir fiscal, se även Lodin, S-O m.fl. (2009) s. 632. 
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Avoir fiscal179. I målet fann domstolen att skattebestämmelser som hindrade den fria 

etableringsfriheten kunde angripas med stöd av fördraget. Domen har i sin tur banat väg för 

ett flertal avgöranden rörande övriga friheter, vilket har lett till att det numer står helt klart att 

medlemsstaternas skatteregler inte på något sätt står utanför fördragets bestämmelser.180

 

4.3 Utsträckt skattskyldighet 

4.3.1 Praxis 

Avseende ett lands utsträckta skattskyldighet, det vill säga att ett land sträcker ut sitt 

skatteanspråk i tiden efter att en person har flyttat ut från landet, vilket väsentlig anknytning 

är ett tydligt exempel på, finns det tre rättsfall som kan tillmätas särskild betydelse i  

EG-rättens praxis.181 De tre rättsfallen är C-513/03 van Hilten-van der Heijden som avser fri 

rörlighet av kapital och prövade förenligheten med artikel 73b.1 EGF (nuvarande artikel 56.1 

EGF), C-470/04 N som avser fri rörlighet för unionsmedborgare och etableringsfrihet och som 

prövade förenligheten med artiklarna 18 och 43 EGF och C-522/04 Kommissionen mot 

Belgien som avser fri rörlighet för personer, arbetstagare och kapital, frihet att tillhandahålla 

tjänster samt etableringsfrihet och som prövade förenligheten med artiklarna 28, 31, 36 och 40 

i avtalet om EES – direktiv 2002/83/EG. Angående rättsfallen bör nämnas att van Hilten-van 

der Heijden är det enda rättsfallet som tydligt behandlar utsträckt skattskyldighet, tolkningen 

av övriga rättsfall bör därför tillmätas en viss försiktighet. 

 

4.3.2 C-513/03 van Hilten-van der Heijden 

Van Hilten-van der Heijden rör ett fall om arvsskatt. Van Hilten-van der Heijden var en 

nederländsk medborgare som hade sin hemvist i Nederländerna fram till början av 1988, 

därefter hade hon sin hemvist i Belgien fram till 1991 då hon fick hemvist i Schweiz, vilket 

hon hade fram till att hon avled i november 1997. Enligt nederländsk intern rätt ansågs en 

nederländsk medborgare som tidigare varit bosatt i riket fortfarande ha hemvist i 

Nederländerna vid dödsfallet, om denne avlider inom tio år efter att personen i fråga flyttade 

från Nederländerna, det vill säga ett uttryck för utsträckt skattskyldighet. Enligt rådande 

dubbelbeskattningsavtal mellan Nederländerna och Schweiz gavs Nederländerna rätt att ta ut 

 
179 C-270/83 Avoir fiscal. 
180 Ståhl, K.; Persson Österman, R. (2006) s. 65. 
181 Cejie, K. (2008) s. 254f. 



 
 45  

                                                

arvsskatt mot att den i Schweiz erlagda skatten avräknades. Den nederländska domstolen 

begärde förhandsavgörande angående bland annat reglernas förenlighet med den fria 

rörligheten för kapital.  

 

I målet sker ett gränsöverskridande momentet genom den internationella 

äganderättsöverföringen från arvlåtaren till sina arvingar.182 Domstolen fastställde sedan 

relativt kortfattat att ett arv utgör kapitalrörelser i den mening som avses i artikel 73b EGF 

(nuvarande artikel 56 EGF).183 Huruvida reglerna utgjorde en restriktion mot kapitalets fria 

rörlighet innebar emellertid en mer omfattande diskussion som öppnar för 

tolkningsmöjligheter. I målet kan uttolkas fem faktorer som kan vara av vikt vid avgörande 

om nationella bestämmelser skall anses utgöra hinder mot den fria rörligheten av kapital.  

De fem faktorerna är 1) om den utflyttade blir beskattad såsom en skattskyldig som behåller 

sin hemvist i hemlandet,184 2) om avräkning sker för den i utlandet erlagda skatten,185  

3) om åtgärderna leder till en minskning av värdet på det arv som den utflyttade lämnar efter 

sig,186 4) om den utflyttade är medborgare i sin forna hemviststat187 och 5) om reglerna 

överensstämmer med OECD:s modellavtal.188

 

Domstolen kom i målet till domslutet att artikel 73b EGF (nuvarande artikel 56 EGF) inte 

utgjorde hinder för nationella bestämmelser enligt vilka arvet efter en medborgare i en 

medlemsstat som avlider inom tio år efter att denne bosatt sig utomlands beskattas såsom om 

hemvisten i ursprungsstaten hade behållits med avräkning för den arvsskatt som tas ut av 

andra stater. Eftersom något hinder inte ansågs föreligga företogs inte någon 

rättfärdigandeprövning. 

 

4.3.3 C-470/04 N 

Målet N rör ett fall avseende exitbeskattning. N som hade hemvist i Nederländerna flyttade 

1997 till Storbritannien, N var vid avflyttningstillfället ensam ägare till tre bolag med 

begränsat ansvar enligt den nederländska lagstiftningen. Enligt nederländska interna 

 
182 C-513/03 p. 41. 
183 C-513/03 p. 42. 
184 C-513/03 p. 46 och domslutet. 
185 C-513/03 p. 45 och domslutet, se även C-364/01 Barbier. 
186 C-513/03 p. 46. 
187 C-513/03 p. 47 och domslutet. 
188 C-513/03 p. 48, se även Cejie, K. (2008) s. 255 avseende kommentarer till nämnda faktorer. 
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skatteregler skulle han vid utflyttningen beskattas för en fiktiv inkomst från bolagen, det vill 

säga en form av exitbeskattning. Möjlighet fanns för den utflyttande att på begäran få uppskov 

med betalningen av skatten mot att denne ställde en ekonomisk säkerhet, N valde då att 

pantsätta aktierna i ett av bolagen. Det uppskov med beskattningen som uppstod vid ett 

ställande av säkerhet kan betraktas som en form av utsträckt skattskyldighet, även om 

beskattningsanspråkets storlek bestämdes vid utflyttningstillfället. Domstolen konstaterar 

inledningsvis att artikel 43 EGF är tillämplig i detta fall, varför någon prövning av huruvida 

artikel 18 EGF är tillämplig aldrig gjordes. 

 

EG-domstolen fann att artikel 43 utgjorde hinder för införande av skatteregler enligt vilka det 

krävdes att en säkerhet skulle ställas för att ett uppskov med betalningen av skatten skulle 

beviljas och hänsyn inte beaktas fullt ut för värdeminskning, som inte beaktas i den nya 

hemviststaten, som uppstår efter att den skattskyldige flyttade ut.189 Rättsfallet tyder på att om 

ett uppskov av beskattningen av orealiserade värdeökningar beviljas automatiskt och endast 

värdeökningen fram till utflyttningen beskattas torde inte något hinder föreligga.190 Ur domen 

framgår således att uppskovet bör ske per automatik och eventuella värdeminskningar som 

uppkommer efter utflyttningen måste beaktas antingen i den nya eller forna hemviststaten. 

 

I målet krävdes att en säkerhet skulle ställas för att omedelbar beskattning skulle undvikas vid 

utflyttningen och en form av utsträckt skattskyldighet skulle uppkomma, dessutom beaktades 

endast aktiernas värde vid utflyttningstidpunkten. För att slutsatserna som kan dras från 

rättsfallet skall kunna användas vid en analys av reglerna om väsentlig anknytnings 

förenlighet med den fria rörligheten krävs att de aktuella uppskovsreglerna i målet ses som ett 

utryck för utsträckt skattskyldighet, vilket inte är helt självklart eftersom den utsträckta 

skattskyldigheten endast uppkommer om vissa förutsättningar är uppfyllda.191

 

4.3.4 C-522/04 Kommissionen mot Belgien 

C-522/04 Kommissionen mot Belgien handlar om ett flertal belgiska regler om tjänstepension. 

En av de regler som prövades var en regel som innebar att en fiktiv försäljning eller en fiktiv 

utdelning av kapital, återköpsvärden och sparkapital ansågs ha ägt rum dagen före den dag 

 
189 C-470/04 p. 55 och domslutet. 
190 Prop. 2007/08:12 s. 15, se även Cejie, K. (2008) s. 258f med vidare hänvisningar. 
191 Se t.ex. Cejie, K. (2008) s. 259f. 
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den skattskyldige flyttade sin hemvist eller överförde sina tillgångar till utlandet. 

Kommissionen menade att regeln medförde en omotiverad inskränkning i den fria rörligheten 

och etableringsfriheten för arbetstagare och egenföretagare samt en motsvarande inskränkning 

i unionsmedborgares generella rätt till fri rörlighet enligt artikel 18 EGF.192 I en skrivelse 

förtydligade den belgiske regeringen att reglerna endast används i det fall att det antingen inte 

har ingåtts något dubbelbeskattningsavtal eller att beskattningsrätten tillfaller Belgien till följd 

av ett dubbelbeskattningsavtal, förtydligandet ger skäl att tolka användandet av regeln, efter 

en dom från den belgiske högsta domstolen, som ett uttryck för utsträckt skattskyldighet.193 

EG-domstolen konstaterade, i likhet med generaladvokaten i sitt förslag till avgörande, att den 

fiktiva situation som uppstår vid tillämpningen av regeln har instiftats med syfte att 

möjliggöra beskattning på grund av att arbetstagaren eller egenföretagaren korsar en gräns 

och att regeln utgör ett hinder för den fria rörligheten för arbetstagare, etableringsfriheten för 

egenföretagare och den allmänna fria rörligheten för personer som inte är yrkesverksamma.194

 

Att regeln utgör ett hinder medför emellertid inte att domstolen klart uttalar sig om regeln som 

en regel om utsträckt skattskyldighet, domstolen verkar mer uttala sig om regelns materiella 

utformning snarare än regelns tillämpning. Hur regeln tillämpades framgår inte klart av 

domen, inte heller hur domstolen ställer sig till den utsträckta skattskyldigheten.195 Till följd 

därav kan dessvärre inte några långtgående slutsatser som är av intresse för denna uppsats 

dras av domen. 

 

4.3.5 Sammanfattning 

Att Sverige anser att en i Sverige tidigare bosatt person som bosätter sig utomlands 

fortfarande är att betrakta som i Sverige obegränsat skattskyldig är ett tydligt uttryck för 

utsträckt skattskyldighet. Frågan jag har ställt mig är om reglerna enligt EG-rättens praxis är 

att se som hindrande för de fria rörligheten. Ur van Hilten-van der Heijden och N framgår att 

domstolen har uppställt ett antal krav för att nationella regler om utsträckt skattskyldighet inte 

skall anses hindrande mot den fria rörligheten. För att domstolen inte skall anse att reglerna är 

hindrande krävs antagligen att den utflyttade beskattas såsom i landet bosatt, att avräkning för 

erlagd skatt i den nya hemviststaten medges, att den utsträckta skattskyldigheten sker utan 
 

192 C-522/04 p. 63. 
193 C-522/04 p. 64, se även Cejie, K. (2008) s. 259. 
194 C-522/04 p. 68, 71 och 72. 
195 Cejie, K. (2008) s. 259f. 
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krav på att den skattskyldige ställer säkerhet för sin skattskyldighet och att den skattskyldige 

inte behandlas mindre förmånligt för eventuella värdeminskningar efter 

utflyttningstidpunkten.196  

 

Vad avser väsentlig anknytning enligt svensk intern rätt så behandlas den skattskyldige efter 

utflyttningen fortfarande som obegränsat skattskyldig i Sverige. Sverige medger med stor 

sannolikhet avräkning för utländsk skatt i de allra flesta fall. Dessutom finns inga krav på 

ställande av säkerhet för att någon exitbeskattning inte skall uppkomma och eventuella 

värdeminskningar beaktas fullt ut. Eftersom den skattskyldige efter sin utflyttning fortfarande 

anses vara obegränsat skattskyldig förekommer inte någon negativ särbehandling till följd av 

det gränsöverskridande momentet gentemot en skattskyldig som väljer att bo kvar i Sverige. 

Att EG-domstolen på dessa grunder skulle hävda att Sverige genom sina regler om väsentlig 

anknytning verkar hindrande på den fria rörligheten finner jag föga troligt. Huruvida reglerna 

ändock kan verka avskräckande för individen att flytta utomlands låter jag däremot vara 

osagt. 

 

4.4 Skatteflykt 

4.4.1 Inledning 

En annan möjlig grund att angripa reglerna om väsentlig anknytning ur ett EG-rättsligt 

perspektiv torde vara att de träffar situationer som inte innebär att den skattskyldige försöker 

undvika svensk beskattning genom skenbosättning utomlands. Att hindra internationell 

skatteflykt genom skenbosättning utomlands var som tidigare klargjorts i uppsatsen 

huvudsyftet med införandet av reglerna.197 Att nationella regler som har en viss hindrande 

effekt av den fria rörligheten införs för att förhindra skatteflykt kan visserligen av  

EG-domstolen anses vara en godtagbar rättfärdigandegrund, dock har ingen skatteregel som 

hittills har prövats av EG-domstolen ansetts vara godtagbar. Detta bland annat på grund av att 

de prövade reglerna har ansetts vara för oprecist och schablonmässigt utformade och sålunda 

även kan träffa situationer, i vilka ett skatteundandragande inte är för handen.198 För att en 

 
196 C-513/03 van Hilten-van der Heijden och C-470/04 N, se även Cejie K. (2008) s. 260f. 
197 Prop. 1966:127 s. 7. 
198 Ståhl K., Persson Österman, R. (2006) s. 148. 
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skatteregel som verkar hindrande mot den fria rörligheten skall rättfärdigas krävs att regeln 

endast träffar rent konstlade upplägg som sker för att kringgå skattelagstiftningen.199

 

4.4.2 C-9/02 Lasteyrie 

Ett mål, i vilket domstolen noggrant utreder hur den ser på regler som stadgats för att 

motverka skatteflykt och påverkar fysiska personer är C-9/02 Lasteyrie. I målet flyttade en 

fransk medborgare, de Lasteyrie, ut ur Frankrike för att bosätta sig i Belgien. De Lasteyrie 

hade vid utflyttningstillfället, eller hade vid någon tidpunkt de närmast fem föregående åren 

före utflyttningstillfället, direkt eller indirekt, tillsammans med sin familj innehaft 

bolagsandelar som gav rätt till mer än 25 procent av vinsten i ett bolag som var skattskyldigt 

för bolagsskatt och hade sitt säte i Frankrike. Vid utflyttningen blev de Lasteyrie skattskyldig 

för den latenta kapitalvinst som uppkom tillföljd av att marknadsvärdet för bolagsandelarna 

vid utflyttningstidpunkten var högre än värdet vid förvärvet. De Lasteyrie menade att den 

skattskyldighet som uppkom verkade avskräckande för att flytta utomlands.200 Hade de 

Lasteyrie valt att inte flytta utomlands hade skattskyldigheten först uppkommit vid avyttring 

av andelarna.  

 

Domstolen uttalar bland annat att medlemsländerna måste beakta gemenskapsrätten vid 

utformandet av sina skattebestämmelser och även om inte en regel i sig innebär något förbud 

mot en medborgare i en medlemsstat att utöva sin rätt till fri etablering, kan regeln alltjämt 

inverka avskräckande på skattskyldiga personer som önskar bosätta sig i en annan 

medlemsstat.201 Domstolen uttalade vidare att om en regel innebär att en skattskyldig som 

väljer att bosätta sig i en annan medlemsstat behandlas sämre än en person som väljer att bo 

kvar i medlemsstaten kan regeln anses utgöra ett hinder mot den fria rörligheten.202 

Domstolen betonar även att den nationella regeln, vilken ovan beskrivna situation träffas av, 

inte utgör en regel som endast träffar helt konstlade upplägg som sker för att kringgå 

medlemsstatens lagstiftning och att det inte går grunda en presumtion för skatteflykt eller 

skattebedrägeri på den omständigheten att en skattskyldigs hemvist flyttas till en annan 

 
199 C-264/96 ICI p. 26, C-436/00 X och Y p. 61 och C-9/02 Lasteyrie p. 50.  
200 C-9/02 Lasteyrie p.12. 
201 C-9/02 Lasteyrie p. 44-45. 
202 C-9/02 Lasteyrie p. 46, 48. 
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medlemsstat.203 Med grund härav ansåg domstolen att de nationella reglerna verkar hindrande 

mot den fria rörligheten. 

 

4.5 Sammanfattning 

Att en person som tidigare varit bosatt i Sverige bosätter sig utomlands alltjämt ses som 

obegränsat skattskyldig i Sverige måste ses som ett tydligt uttryck för utsträckt 

skattskyldighet. Ur de ovan redogjorda rättsfallen van Hilten-van der Heijden och N framgår 

att EG-domstolen har uppställt ett antal krav för att nationella regler som medför utsträckt 

skattskyldighet inte skall anses verka hindrande mot den fria rörligheten. De krav som 

framgår av målen är att den utflyttade beskattas såsom i landet bosatt, att avräkning för erlagd 

skatt i den nya hemviststaten medges, att den utsträckta skattskyldigheten sker utan krav på att 

den skattskyldige ställer säkerhet för sin skattskyldighet och att den skattskyldige inte 

behandlas mindre förmånligt för eventuella värdeminskningar efter utflyttningstidpunkten.204

 

Vad avser väsentlig anknytning enligt svensk intern rätt så behandlas den skattskyldige efter 

utflyttningen fortfarande som obegränsat skattskyldig i Sverige, den skattskyldige behandlas 

således likadant som en person bosatt i Sverige. Att den skattskyldige efter sin utflyttning 

fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig innebär att inte någon negativ särbehandling 

sker till följd av det gränsöverskridande momentet. De svenska reglerna om väsentlig 

anknytning uppfyller sålunda samtliga av ovan uppställda krav för att reglerna inte skall anses 

hindrande mot den fria rörligheten. 

 

Ur målet Lasteyrie framgår att EG-domstolen anser att det krävs att en regel som instiftats för 

att förhindra skatteflykt endast träffar rent konstlade upplägg, som sker för att kringgå 

medlemsstatens lagstiftning, för att inte verka hindrande mot den fria rörligheten. Som 

klargjorts utgjorde de svenska reglerna om väsentlig anknytning vid införandet ett sätt att 

förhindra skatteflykt genom skenbosättning utomlands. Frågan är om man kan anse att de 

svenska reglerna än i dag endast träffar skenbosättningar, eller om reglerna även omfattar fullt 

naturliga upplägg, i vilka fysiska personer av annan anledning än att kringgå svensk 

lagstiftning väljer att bosätta sig utomlands. Vid avgörandet om en person som flyttar 

utomlands alltjämt skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige tar svenska domstolar inte 
 

203 C-9/02 Lasteyrie p. 50-51. 
204 C-513/03 van Hilten-van der Heijden och C-470/04 N, se även Cejie K. (2008) s. 260f. 
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hänsyn till om utflyttningen sker av en fullt naturlig orsak eller ej. Bedömningen sker helt 

sonika på grund av att den skattskyldige väljer att bosätta sig i ett annat land. Som framgår i 

Lasteyrie uttalar domstolen tydligt att den omständigheten att en skattskyldigs hemvist flyttas 

till en annan medlemsstat inte kan grunda en presumtion för skatteflykt eller 

skattebedrägeri.205 Med grund i detta menar jag att de svenska interna reglerna om väsentlig 

anknytnings förenlighet med den fria rörligheten inte skall ses som självklar. 

 

 
205 C-9/02 Lasteyrie p. 51. 
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5 Avslutande kommentarer 

5.1 Skattskyldighet 

I uppsatsens andra kapitel har jag utrett vad som innebär att en fysisk person skall ses som 

obegränsat skattskyldig i Sverige. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns tre grunder som 

medför att en fysisk persons är att se som obegränsat skattskyldig i Sverige, bosatt i Sverige, 

stadigvarande vistas i Sverige och väsentlig anknytning, samtliga medför ensamt att personen 

är att se som obegränsat skattskyldig i Sverige.206 Träffas inte personen av någon av dessa tre 

grunder är denne i stället att anse som begränsat skattskyldig.207  

 

Att en person är bosatt i Sverige medför normalt inte några större bekymmer för om personen 

skall ses som obegränsat skattskyldig eller ej. Vid tveksamma situationer om en person skall 

anses bosatt i Sverige, förflyttas fokus till om personen i fråga vistas i Sverige i tillräcklig 

utsträckning för att anses obegränsat skattskyldig på grund av stadigvarande vistelse, varför 

praxis avseende bosatt i Sverige saknas.208

  

Vad som innebär att den andra grunden för obegränsad skattskyldighet, som alltså är 

stadigvarande vistas i Sverige, skall vara uppfylld har inte preciserats av lagstiftaren. Hur lång 

tidsgräns som skall medföra att vistelsen är att se som stadigvarande har i stället lämnats till 

domstolarna att avgöra. De senaste åren har, till följd av RÅ 1997 ref. 25, en presumtion om 

stadigvarande vistelse ansetts föreligga om en person visats i Sverige över 78 nätter under en 

sexmånaders period. Under 2008 prövades begreppet stadigvarande vistelse vid tre tillfällen i 

Regeringsrätten. Domstolen fann att om en person vistas i Sverige regelbundet och under en 

viss omfattning kan personen anses vistas i Sverige stadigvarande även om vistelseperioderna 

i Sverige understiger sex månader. 

 

Att en person som tidigare har varit bosatt i Sverige fortfarande har väsentlig anknytning till 

Sverige utgör den tredje grunden för obegränsat skattskyldighet. För att avgöra vem som skall 

anses ha väsentlig anknytning har lagstiftaren angett tio anknytningsmoment som 

tillsammans, vid en sammanvägd bedömning, avgör om den skattskyldige anses ha en 

väsentlig anknytning till Sverige. Anknytningsmomentens innebörd och vilken betydelse de 
 

206 3 kap. 3 § 1 st. IL. 
207 3 kap. 17 § 1p. IL. 
208 SOU 1997:75 s. 42f. se även Mattsson, N. (1990) s. 191, och Andersson, M. m.fl. (2008) s. 89. 
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olika anknytningsmomenten innebär har till stor del lämnats till domstolen att avgöra. Detta 

har lett till att praxis på området är omfattande och att en ingående granskning av praxis är av 

stor vikt för att till fullo förstå innebörden av de olika anknytningsmomenten. Med anledning 

av den omfattande praxis som finns på området har jag valt att i det tredje kapitlet utreda hur 

respektive anknytningsmoment har bedömts i olika situationer. 

 

5.2 Anknytningsmomenten i 3 kap. 7 § 

Den sammanvägda bedömning som skall göras vid avgörandet om väsentlig anknytning till 

Sverige skall anses föreligga har lett till en omfattande praxis på området. I uppsatsen har jag 

analyserat hur domstolen har bedömt de tio olika anknytningsmomenten i relevant rättspraxis. 

I detta avsnitt lämnas en kort sammanfattning av innebörden för respektive 

anknytningsmoment.  

 

Den skattskyldiges medborgarskap tjänar främst som en indikation av den skattskyldiges 

intentioner vid bosättning utomlands. Departementschefen uttryckte vid 

anknytningsmomentets införande att ett avsägande av det svenska medborgarskapet bör 

betraktas som ett uttryck för en avsikt att bryta banden till Sverige eller i vart fall minska 

anknytningen.209 Att en utländsk medborgare väljer att återbosätta sig i sitt forna hemland 

torde även det tjäna som en indikation på att bosättningen utomlands inte är av tillfällig art 

eller framförallt att det inte handlar om en skenbosättning utomlands för att undvika svenska 

skatter.210 Anknytningsmomentet spelar i övrigt normalt ingen avgörande roll vid avgörandet 

av väsentlig anknytning. 

 

Hur länge den skattskyldige har varit bosatt i Sverige är främst aktuellt att beakta när 

utländska medborgare väljer att flytta från Sverige efter en tids bosättning i Sverige. På senare 

år har dock Skatterättsnämnden valt att tolka anknytningsmomentet såsom hur länge sedan det 

var en skattskyldig var bosatt i Sverige. Om den skattskyldige de senaste åren har varit bosatt 

utomlands har Skatterättsnämnden ansett att den skattskyldige trots ett väsentligt inflytande 

 
209 Jämför Departementschefens uttalande i Prop. 1984/85:175 s. 13. 
210 RÅ 1997 not. 197 och RÅ 1998 not. 67. 
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över näringsverksamhet inte skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige.211 

Regeringsrätten slog i mål 8728-08 fast den av Skatterättsnämnden uppdragna linjen.212

 

Fram till 2002 tolkades anknytningsmomentet att den skattskyldige är varaktigt bosatt på en 

viss utländsk ort som att det är av avgörande betydelse huruvida den skattskyldige är 

obegränsat skattskyldig i någon annan stat vid avgörandet av väsentlig anknytning till 

Sverige. Regeringsrätten slog dock 2002 fast, i ett flertal avgörande, att det inte krävs att den 

skattskyldige blivit obegränsat skattskyldig i någon annan stat för att sakna väsentlig 

anknytning till Sverige efter utflyttning.213 Avgörande för bedömningen är i stället den 

fysiska bosättningen. 

 

Bosättning utomlands som är av tillfällig natur torde innebära att den skattskyldige skall anses 

ha väsentlig anknytning till Sverige. Detta är troligen anledningen till att väsentlig anknytning 

historiskt har ansetts föreligga om den skattskyldige flyttar utomlands för studier eller hälsans 

vårdande. På senare år har dock domstolarna mer fokuserat på den skattskyldiges avsikter 

med bosättningen utomlands, att anledningen till bosättningen är studier eller hälsans 

vårdande medför inte längre att den skattskyldige på automatik anses ha väsentlig anknytning 

till Sverige.214

 

Om den skattskyldige efter sin utflyttning har behållit sin tidigare permanentbostad i Sverige 

är sannolikheten stor att den skattskyldige anses ha väsentlig anknytning hit. Har bostaden 

inte tidigare använts som permanentbostad tillmäts innehavet emellertid inte lika stor 

betydelse. Det viktiga vid avgörandet är dispositionsrätten till bostaden, att bostaden 

exempelvis hyrs ut har ansetts innebära att den skattskyldige fortfarande disponerar bostaden 

och därmed skall anses ha väsentlig anknytning till följd av innehavet.215 Att anskaffa en 

bostad inför en stundande återflyttning, eller kortare vistelser i Sverige har emellertid inte 

inneburit att den skattskyldige får väsentlig anknytning till Sverige.216

 

 
211 SRN 2001-02-15, 2002-12-20, 2008-12-01 (dnr 75-08/D och 76-08/D) och 2008-12-15 (dnr 115-08/D). 
212 Regeringsrätten mål 8728-08. 
213 RÅ 2002 ref. 70, RÅ 2002 ref. 99, RÅ 2002 not. 146, RÅ 2002 not. 149, RÅ 2002 not. 151, RÅ 2002 not. 
153. 
214 RÅ 2002 not. 149 och SRN 2006-03-07. 
215 RÅ 1974 A 738, RÅ 1975 Aa 909 och Regeringsrätten mål 7204-08. 
216 RÅ 1987 not. 800, RÅ 1987 not. 801, RÅ 1989 not. 276, SRN 2002-06-17, 2002-11-28, 2004-04-28,  
2005-05-26, 2009-04-02, 2009-02-05 och 2009-05-18. 
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Även att den skattskyldiges familj kvarblir i Sverige har ansetts innebära att den skattskyldige 

skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Anledningen till att familjen kvarblir är 

däremot av underordnad betydelse. Även vid en makes återbosättning är sannolikheten 

mycket stor att den i utlandet kvarblivande maken anses få väsentlig anknytning till 

Sverige.217

 

Att den skattskyldige har väsentligt inflytande över näringsverksamhet i Sverige är det tredje 

anknytningsmomentet i ordningen som har ansetts självständigt kunna medföra att den 

skattskyldige anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Rena kapitalplaceringar påverkar 

dock inte bedömningen.218 Avgörande vid bedömningen om en skattskyldig har väsentligt 

inflytande i näringsverksamhet är vilket inflytande som följer av ett ekonomiskt engagemang. 

Kraven för hur stor andel av ett bolag den skattskyldige behöver äga för att anses ha väsentligt 

inflytande över näringsverksamheten sänks emellertid om ägandet kombineras med en 

ledande position inom företaget. Exakt hur stort innehav som medför väsentligt inflytande kan 

självfallet variera beroende på andra faktorer, men som tumregel kan sägas att en ägarandel 

över tio procent i ett fåmansbolag normalt medför ett väsentligt inflytande över 

näringsverksamheten och därmed vanligtvis även väsentlig anknytning. 

 

Att den skattskyldige innehar en fastighet innebär ofta att den skattskyldige dessutom har 

andra anknytningsmoment. Är exempelvis fastigheten bebyggd innehar den skattskyldige med 

stor sannolikhet även en bostad inrättad för åretruntbruk och om jord- eller skogsbruk bedrivs 

på fastigheten kan den skattskyldige ha ett väsentligt inflytande över näringsverksamhet. Om 

fastigheten å andra sidan är att se som en passiv kapitalplacering tillmäts den inte nämnvärd 

betydelse. 

 

Det sista anknytningsmomentet, liknande förhållande, skall för att beaktas vara jämförligt 

med övriga anknytningsmoment. Exempel på vad som har diskuterats såsom ett fristående 

anknytningsmoment utan att finnas uttryckt i lagtexten är den skattskyldiges makes 

anknytning till Sverige och vad den skattskyldige har för avsikt med sin bosättning 

utomlands. 

 

 
217 RÅ 1989 not. 443 och Regeringsrätten mål 5043-08. 
218 Prop. 1984/85:175 s. 13f. 
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Som framgår av min utredning och analys av anknytningsmomenten tar ett flertal av 

momenten sikte på den skattskyldiges personliga faktorer. För att en person som planerar att 

flytta utomlands inte ska anses obegränsat skatteskyldig i Sverige efter sin utflyttning kan 

exempelvis krävas att personen säljer sin tidigare bostad eller avyttrar aktier i 

familjeföretaget. Frågan jag har ställt mig är om dessa regler kan verka avskräckande för 

personer bosatta i Sverige att flytta utomlands och på så sätt hindra den fria rörligheten. Det är 

med denna fråga i åtanke jag har valt att analysera hur de svenska interna reglerna förhåller 

sig till de av EG-domstolen uppställda kraven i mål om nationella regler som innebär utsträckt 

skattskyldighet eller som har instiftats för att förhindra skatteflykt.  

 

5.3 Väsentlig anknytnings förhållande till den fria rörligheten 

De svenska interna reglerna om väsentlig anknytning är ett utryck för utsträckt 

skattskyldighet. I målen van Hilten-van der Heijden219 och N220 framgår att EG-domstolen 

har uppställt ett antal krav för att nationella regler som medför utsträckt skattskyldighet inte 

skall anses verka hindrande mot den fria rörligheten. De i målen uppställda kraven är att den 

utflyttade beskattas såsom i landet bosatt, att avräkning för erlagd skatt i den nya 

hemviststaten medges, att den utsträckta skattskyldigheten sker utan krav på att den 

skattskyldige ställer säkerhet för sin skattskyldighet och att den skattskyldige inte behandlas 

mindre förmånligt för eventuella värdeminskningar efter utflyttningstidpunkten.221

 

När en person som har varit bosatt i Sverige flyttar utomlands och bedöms ha väsentlig 

anknytning till Sverige anses den skattskyldige vara obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket 

medför att den utflyttade kan tillgodogöra sig värdeminskningar på samma sätt som en i 

Sverige bosatt person. Det uppställs inga krav till följd av reglerna om väsentlig anknytning 

att den skattskyldige ställer någon form av säkerhet för att undvika exitbeskattning Att den 

skattskyldige flyttar utomlands innebär sålunda på intet sätt att denne särbehandlas negativt 

till följd av utflyttningen. De svenska reglerna verkar härav enligt min bedömning inte 

hindrande mot den fria rörligheten. 

 

 
219 C-513/03 van Hilten-van der Heijden 
220 C-470/04 N 
221 C-513/03 van Hilten-van der Heijden och C-470/04 N, se även Cejie K. (2008) s. 260f. 
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EG-domstolen har accepterat att medlemsstater instiftar regler för att förhindra skatteflykt 

som kan verka hindrande mot den fria rörligheten, om reglerna endast träffar rent konstlade 

upplägg som sker för att kringgå medlemsstaternas lagstiftning.222 De svenska reglerna 

infördes, som har klargjorts, just med syftet att förhindra skatteflykt genom skenbosättning 

utomlands. Frågan är om man kan anse att de svenska reglerna än i dag endast träffar 

skenbosättningar, eller om reglerna även omfattar fullt naturliga upplägg, i vilka fysiska 

personer av annan anledning än att kringgå svensk lagstiftning väljer att bosätta sig 

utomlands. Huruvida utflyttningen sker av en naturlig orsak eller för att undvika skatteplikt i 

Sverige är inget som prövas vid de flesta mål om väsentlig anknytning. Anledningen till 

prövningen är helt enkelt att den skattskyldige väljer att bosätta sig utomlands. Av målet 

Lasteyrie framgår att den omständigheten att en skattskyldig väljer att bosätta sig i en annan 

medlemsstat inte kan grunda en presumtion för skatteflykt eller skattebedrägeri.223 Med grund 

i detta är jag av uppfattningen att de svenska interna reglerna vid en prövning i EG-domstolen 

inte självklart skulle anses vara förenliga med den fria rörligheten. 

 

 
222 C-264/96 ICI p. 26, C-436/00 X och Y p. 61 och C-9/02 Lasteyrie p. 50.  
223 C-9/02 Lasteyrie p. 51. 
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