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Förord 
 

För oss har arbetet med denna uppsats resulterat i både nya och värdefulla kunskaper samt 

ökad förståelse för dels ämnet skatterätt generellt och dels, rättsläget kring studie- och 

konferensresor.  

 

Vi vill härmed tacka vår handledare Ronny Idstrand för den vägledning, de värdefulla råd och 

goda kritik som han har bidragit med och som har varit till stor hjälp för slutförandet av 

uppsatsen och dess kvalitet. Vi vill även rikta ett stort tack till den universitetsadjunkt som 

genom sitt brinnande engagemang för ämnet skatterätt väckte vårt intresse för detta ämne. 

 

Slutligen vill vi tacka de opponenter som bidragit med goda råd.  
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Förkortningar och förklaringar 
 

AB   Aktiebolag 

AG   Arbetsgivare 

AT   Arbetstagare 

FR   Förvaltningsrätten 

HFD   Högsta förvaltningsdomstolen 

IL   Inkomstskattelagen (1999:1229) 

kap.   Kapitlet 

KR   Kammarrätten 

KRNG   Kammarrätten i Göteborg 

KRNJ   Kammarrätten i Jönköping 

KRNS   Kammarrätten i Stockholm 

LR   Länsrätten (nuvarande FR) 

RF   Regeringsformen 

RR   Regeringsrätten (nuvarande HFD) 

RÅ   Regeringsrättens årsbok 

SAL   Lagen om socialavgifter (2000:980) 

SKV   Skatteverket 

SKV A   Skatteverkets allmänna råd 

SRF   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

 

Aa En beteckning som användes mellan åren 1978-1985 

för notiser som avsåg skattemål.1  

Allmänna råd ”Sådana generella rekommendationer om 

tillämpningen av en författning som anger hur någon 

kan eller bör handla i ett visst hänseende.”2 

Praxis ”Hur ärenden av ett visst slag normalt har avgjorts av 

högre instans. Praxis utvecklas på de områden där 

lagtext och förarbeten inte ger något entydigt svar, 

utan lämnar utrymme för tolkning.”3  

                                                
1 Skatteverket. Rättskällorna.  
2 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725). 
3 Sveriges Domstolar. Juridisk ordlista. 
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Verkställighetsföreskrift Föreskrifter utfärdade av regeringen eller annat 

offentligt organ som stadgar hur en lag ska tillämpas 

i praktiken eller som ur ett materiellt hänseende 

kompletterar redan befintlig lagtext.4 

                                                
4 Skatteverket. Rättskällorna. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Varje år uppkommer nya fall där Skatteverket (SKV) tvistar med enskilda näringsidkare, 

bolag och arbetstagare (AT) om beskattning av studie- och konferensresor. Tvisterna 

uppkommer till följd av parternas olika uppfattningar angående vad som är avdragsgilla 

kostnader alternativt vad som ska förmånsbeskattas.  

 

Studie- och konferensresor kan, under vissa omständigheter, i sin helhet utgöra en avdragsgill 

kostnad för enskilda näringsidkare och bolag enligt 16 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 

(IL). Dessa omständigheter är dock begränsade och det är dessa begränsningar som utgör en 

betydande faktor som SKV tar hänsyn till vid en revision. I de fall SKV anser att 

begränsningarna är överskridna kommer resorna anses utgöra semester för de anställda och 

detta ger upphov till löneförmånsbeskattning hos dem. Arbetsgivaren (AG) blir samtidigt 

skyldig att erlägga arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 1 och 10 §§ socialavgiftslagen (2000:980) 

(SAL). Vad som ska räknas som kostnader hänförliga till en studie- eller konferensresa finns 

det inga särskilda bestämmelser om, utan bedöms utifrån de allmänna reglerna i 16 kap. 1 § 

IL. Aktiviteter eller arrangemang som inte är hänförliga till själva studie- eller konferenstiden 

kan komma att räknas som intern representation i enighet med 16 kap. 2 § IL. Vad som räknas 

till intern representation är t.ex. personalfester eller personalvård. Skillnaden mellan dessa är 

att det finns ett begränsningsbelopp när det gäller intern representation, vilket det inte gör 

gällande studie- och konferensresor. 

 

Anledningen till att nya fall ständigt uppkommer beror på oklarheter i rättsläget vad gäller 

dessa begräsningar och vad som överlag utgör gällande rätt för studie- och konferensresor. 

Detta eftersom IL saknar särskilda bestämmelser avseende dessa resor.  

 

Det finns endast ett fåtal lagrum, se kapitel 3, angående avdragsgilla kostnader och intern 

representation (studie- och konferensresor) som reglerar vad som i allmänhet under sådana 

resor är att anse som skattefria förmåner. Det bör dock påpekas att studie- och konferensresor 

ej faller under begreppet ”intern representation” vad gäller 11 kap. 2 § IL, till skillnad från 

vad som gäller i förmånssammanhang enligt 16 kap. IL.  
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SKV har genom Skatteverkets allmänna råd (SKV A), handledningar och uttalanden försökt 

definiera vad som ska anses gälla för studie- och konferensresor genom vissa krav och 

riktlinjer. Exempelvis finns krav på antalet arbetstimmar under konferenstiden och vissa 

begränsningar för inslag av nöje under den interna representationen. SKV menar dock att 

bedömningen alltid måste ske i det enskilda fallet och härigenom återstår problemet med 

otydliga gränsdragningar. 

 

1.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående bakgrund har vi valt att formulera följande frågeställningar: 

 

1. Vilka brister och oklarheter finns i dag på det skattemässiga området avseende studie- och 

konferensresor? 

2. Hur kan bestämmelser som förtydligar det skattemässiga rättsläget angående studie- och 

konferensresor formuleras och lyda? 

 

1.3 Syfte 
Rättsläget, i form av specifik lagreglering, får bedömas vara högst oklart med vad som får 

anses vara avdragsgilla kostnader samt intern representation för studie- och konferensresor. 

Frågan måste dock anses vara högst relevant för både AG och AT som vill hålla en studie- 

och konferensresa inom ramarna för avdragsgilla kostnader. Syftet med denna uppsats är 

härmed att utreda och besvara vilka brister som finns i nuläget. Med hjälp av förslag på nya 

bestämmelser ska vi täcka och åtgärda dessa brister samt oklarheter.  

 

1.4 Metod 
Utöver den information som går att utläsa ur IL, SKV A, handledningar och uttalanden gjorda 

av SKV, finns på området en stor mängd praxis. Vi kommer härmed använda oss av en 

rättsdogmatisk metod och undersöka samt sammanställa material inom ämnet. Genom detta 

ska vi kunna urskilja omständigheter och dra slutsatser som gör det möjligt för oss att 

formulera tillförlitliga bestämmelser. Till utformningen av vår föreslagna lagtext kommer vi 

ta hjälp av de regler och krav som finns kring skattelagstiftning och dess utformning samt 

utformningen av den i dag redan befintliga lagstiftningen, ex. 39 kap. 3 § 

skatteförfarandelagen (2011:1244). 
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Vår utgångspunkt är att vi, som uppsatsskrivare, är en objektiv tredje part som ska utreda 

rättsläget utan särskild hänsyn till varken SKV:s, företagens, eller de anställdas vilja. 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen ska varken ta hänsyn till några ekonomiska aspekter eller undersöka begreppet 

”extern representation”. Den kommer inte heller behandla påföljder som eftertaxering och 

skattetillägg. Uppsatsen kommer inte på något sätt behandla utländsk skattereglering.  

 

1.6 Disposition 
I de fortsatta delarna av denna uppsats görs det i kapitel 2 en framställning av de syften och 

principer som ligger till grund för skattelagstiftningen. I kapitel 3 presenteras de lagrum som 

är aktuella för uppsatsen. I kapitel 4 behandlas vad SKV A, handledningar och uttalanden 

gjorda av SKV stadgar för att en studie- eller konferensresa ska anses utgöra en avdragsgill 

kostnad. I kapitel 5 presenteras en rad praxis på området och under tre underrubriker 

sammanfattar vi vad instanserna har slagit fast. Vi presenterar därefter vår egen analys och 

reflektioner kring ämnet under kapitel 6. De slutsatser som analysen leder fram till presenteras 

i kapitel 7. 
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2 Skattelagstiftningen  
 

2.1 Beskattningens syften 
Skattesystemets främsta syfte är att skapa välfärd genom finansiering av den offentliga 

verksamheten. Detta kallas för beskattningens fiskala syfte. 5  Den offentliga sektorn är 

beroende av att samhällsmedborgarna betalar skatt för att kunna bekosta och erbjuda t.ex. 

sjukvård och skola. Medborgarna är tvingade till att betala skatten men har därmed också rätt 

att ta del av den välfärd den offentliga verksamheten erbjuder.6 

 

I ett fördelningspolitiskt syfte används skatt för att jämna ut klyftorna i förmögenhet mellan 

medborgarna. Genom den progressiva beskattningen, där skattesatsen regleras beroende på 

förmögenhetens storlek, beskattas höginkomstintagare mer än låginkomsttagare och på det 

sättet blir skillnaderna i nettoinkomsterna mindre.7  

 

Beskattningen kan även ha ett stabiliseringssyfte som eftersträvar att påverka medborgarnas 

beteende antingen i en riktning där konsumtionen ska dämpas eller där den ska stimuleras. 

Här spelar höjningar och sänkningar av mervärdesskatten – momsen – en stor roll.8 En 

sänkning av mervärdesskatten leder till ökad konsumtion, vilket kan vara önskvärt t.ex. när 

det råder kraftig lågkonjunktur på marknaden. 

 

Syftet som bidrar till att påverka medborgarnas beteende står dock i direkt konflikt med ett 

annat syfte med beskattningen; den ska vara neutral och påverka ekonomin så lite som 

möjligt. En persons ekonomi ska inte påverkas av att olika ekonomiska alternativ ger olika 

resultat efter skatt. De olika alternativen personer ställs inför ska efter skatt resultera i samma 

resultat.9 

 

Andra, mindre framträdande och allmänna, syften med beskattning framträder t.ex. genom 

familjebeskattningen där det familjepolitiska syftet finns och genom jobbskatteavdraget vars 

                                                
5 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 14., uppdaterade  
   uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 1. (Lodin m.fl.) 
6 Lodin m.fl., s. 2. 
7 Lodin m.fl., s. 2.  
8 Lodin m.fl., s. 3.  
9 Lodin m.fl., s. 3.  
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syfte är att stimulera sysselsättningen. Utöver dessa finns även syften, som genom 

beskattningen, ska främja miljö-, energi- och nykterhetspolitiken.10  

 

2.2 Lagstiftningens och beskattningens principer 
Inkomstbeskattningen utformas efter främst det fiskala syfte som nämnts i avsnitt 2.1 och 

genom detta kan vi enkelt svara på frågan varför vi ska betala skatt. Nästa steg är att svara på 

hur mycket, för vad skatt ska inbetalas och när beskattningen ska ske. Dessa frågor kan delvis 

besvaras genom att granska de principer som ligger bakom beskattningen.  

 

Intresseprincipen och skatteförmågeprincipen är de två primära principerna inom skatterätten. 

Skatteförmågeprincipen svarar på frågan hur mycket skatt medborgarna ska betala och innebär 

att skatten ska stå i proportion till medborgarnas ekonomiska förmåga. Denna princip har 

samband med beskattningens fördelningspolitiska syfte. Intresseprincipen svarar istället på 

frågan vad medborgarna är skyldiga att betala skatt för och innebär att de endast ska betala 

skatt i den mån det är av intresse för dem. Ett till synes självklart exempel är att en person 

som inte äger något fordon ska inte heller behöva betala fordonsskatt. Dock gäller principen 

inte fullt ut. Varje medborgare är skyldig att t.ex. betala skatt till sjukvården och kan inte välja 

bort denna oavsett om personen utnyttjar vården eller ej.11 

 

De två ovannämnda principerna är tämligen diffusa och ger inget direkt svar på hur reglerna 

för beskattning ska utformas. Det finns dock mer konkreta principer som många gånger finns 

angivna i lagen. Realisationsprincipen, eller avyttringsprincipen, återfinns i 44 kap. 26 § IL 

och svarar på frågan när beskattningen ska ske. Realisationsprincipen betyder, enligt nämnd 

paragraf, att beskattningstidpunkten föreligger det år en tillgång har avyttrats. Det finns 

ytterligare principer som också talar om när beskattningen ska ske; kontantprincipen som 

finns i 10 kap. 8 och 13 §§ IL stadgar att inkomst av tjänst ska tas upp som intäkt när 

inkomsten kan disponeras eller på annat sätt kommer den skatteskyldige tillhanda.12  

 

En annan viktig princip, som inte finns i någon enskild lag men som ändå genomsyrar en stor 

del av den skatterättsliga lagstiftningen, är reciprocitetsprincipen. Principen handlar om att det 

alltid finns ”två sidor av ett mynt”, vilket innebär att om det finns en skattepliktig intäkt för ett 
                                                
10 Lodin m.fl., s. 3.  
11 Lodin m.fl., s. 30. 
12 Lodin m.fl., s. 159. 
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skattesubjekt, är denna en avdragsgill kostnad för ett annat skattesubjekt. Principen är väldigt 

viktig och bör alltid tas hänsyn till vid situationer där skatt involveras.13  

 

Vid lagstiftningsförfarandet på skatteområdet måste hänsyn tas till främst två principer; 

likhetsprincipen – som återfinns i 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152) – och 

legalitetsprincipen – som finns i 1 kap. 1 § 3 st. i samma lag. Likhetsprincipen stadgar att lika 

fall ska behandlas lika14 medan legalitetsprincipen står för ”ingen beskattning utan lag”, 

m.a.o. ska ingen kunna beskattas för något det inte finns lagstadgade regler om15. Både 

lagstiftning i allmänhet, därmed även skattelagstiftningen, måste dessutom vara förenlig med 

EU-rätten. Den svenska lagtexten får därmed inte strida mot intressen som t.ex. den fria 

rörligheten och förbudet mot diskriminering.16 Lagtext ska i allmänhet vara generell på det 

sätt att den ska avse en viss typ av situation och gälla en viss krets av människor 

(generalitetskravet). 17  Vidare finns ytterligare två krav, ”föreskriftskravet” och 

”bestämdhetskravet”. Det förstnämnda syftar till nödvändigheten att en lagregel meddelats för 

att kunna skapa en norm18 och det sistnämnda avser att en lagregel måste uttryckas med viss 

precision19. Balansen mellan precision och generalitet är svår att finna men generalitetskravet 

kan sägas rikta sig främst till själva språkbruket i lagtexten.20 

 

Kraven på ny lagstiftning är höga och att skriva ny lagtext är heller inte en okomplicerad 

process. För kompletterande regler eller administrativa frågor meddelas ofta istället 

verkställighetsföreskrifter av regeringen eller berättigad myndighet. 21  På detta sätt kan 

lagregler enklare preciseras och förtydligas. Att komplettera lagtext är även möjligt m.h.a. 

allmänna råd. Vid upprättandet av sådana ställs främst tre krav; de ska vara förenliga med 

legalitetsprincipen, likhetsprincipen och EU-rätten.22 

 

                                                
13 Kellgren, Jan & Bjuvberg, Jan, Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 22. (Kellgren & Bjuvberg) 
14 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 42. (Påhlsson) 
15 Påhlsson, s. 88. 
16 Lodin m.fl., s. 24 
17 Påhlsson, s. 26-27. 
18 Påhlsson, s. 29. 
19 Påhlsson, s. 30. 
20 Påhlsson, s. 28. 
21 Påhlsson, s. 31. 
22 Påhlsson, s. 109. 
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3 Aktuella lagrum   
 

Inkomstskattelagen 
11 kap. 2 § IL lyder som följer: 

 

"Förmån av kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa och 

frukost på hotell eller liknande i samband med övernattning där 

under tjänsteresa ska inte tas upp, om kosten obligatoriskt ingår i 

priset för transporten eller övernattningen. Förmån av kost vid 

representation ska inte heller tas upp. För intern representation 

gäller detta bara vid sammankomster som är tillfälliga och 

kortvariga. 

 

Förmån av försäkring som avser reseskydd under tjänsteresa ska 

inte tas upp. Lag (2007:1419).” 

 

11 kap. 2 § IL stadgar vad som under en tjänsteresa och representation inte ska tas upp till 

beskattningen som löneförmån i inkomstslaget tjänst för de anställda. Paragrafen behandlar 

endast förmån av kost som obligatoriskt ingår på allmänna transportmedel som t.ex. flyg och i 

samband med hotellvistelse. Kort nämns även under vilka omständigheter detta gäller för 

intern representation.  

 

16 kap. 1 § IL lyder som följer:  

 

“Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som 

kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de 

inte är sådana utgifter.” 

 

Detta är huvudregeln gällande avdragsgilla kostnader. Eftersom det inte finns några särskilda 

regler gällande kostnader för studie- och konferensresor utgår man endast från denna paragraf 

när frågan är om ett bolags kostnader, i samband med studie- eller konferensresa, ska anses 

ingå i konferenstiden och därmed vara helt avdragsgilla, eller om kostnaderna ska anses falla 

utanför regeln och istället utgöra intern representation.  
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16 kap. 2 § IL lyder som följer: 

  

”Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara 

om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då 

det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla 

affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum 

eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses 

skäligt. För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte 

överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för 

mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller 

återbetalas enligt 10 kap. mervärdeskattelagen (1994:200). Lag 

(2007:1419).” 

 

Lagrummet är aktuellt för företag och stadgar vad som får dras av i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Regeln behandlar intern representation och tar vid när regeln i 16 kap. 1 § 

IL inte går att tillämpa. Regeln i 2 § är mycket allmän och det är svårt att dra några specifika 

slutsatser. Den enda specifika regeln som går att utläsa ur paragrafen är, som kan ses ovan, ett 

maxbelopp för måltider som får dras av. Vad som närmare avses med ”omedelbart samband” 

och ”skäligt belopp” behandlas i SKV A.23 

 

Socialavgiftslag 
2 kap. 1 § SAL lyder som följer:  

 

”Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala 

arbetsgivaravgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel.  

 

Förmån som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen 

(1999:1229) ska anses utgiven av den i vars tjänst rättigheten 

förvärvades.  

 

Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§.” 

 

 
                                                
23 Skatteverkets allmänna råd: SKV A (2004:5). Solna: Skatteverket, s. 1-2. (SKV A 2004:5) 
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2 kap. 10 § SAL lyder som följer:  

 

”Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är 

avgiftspliktiga. Detsamma gäller annat som utges med anledning 

av ett avtal om arbete, dock inte pension.” 

 

Dessa lagrum i SAL avser avgiftsskyldigheten vad det gäller arbetsgivaravgifter. De talar om 

att det är den person som betalar ut ”avgiftspliktig ersättning” som ska betala 

arbetsgivaravgifter. Vidare uppräknas vad som är ”avgiftspliktig ersättning”. Lagrummen är 

av betydelse när det är fråga om löneförmånsbeskattning och därmed aktuellt med 

arbetsgivaravgifter. 
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4 Skatteverkets handledningar och uttalanden 
 

4.1 Arbetstid och aktiviteternas upplägg 
När det gäller hur många timmars arbete en konferens- studieresa måste innehålla för att vara 

avdragsgill finns en konkret tumregel; den effektiva studie- eller konferenstiden bör vara sex 

timmar per dag och under en vecka bör den omfatta minst 30 timmar. Dessa 30 timmar ska då 

jämnt fördelas under veckan.24 

 

Gällande själva studiernas eller konferensens utformning under resan finns inte mycket 

vägledning i SKV:s handledning. Det som har betydelse är inslagen av rekreation under resan 

samt utbildningens eller informationens nyttighet för verksamheten. 25  Närmare om 

rekreationens betydelse ges i avsnitt 4.3.  

 

Avseende sammankomsternas utformning, finns vissa krav och riktlinjer att använda sig av. I 

kapitel 3 behandlades 11 kap. 2 § IL där det finns krav på sammankomster som ska räknas 

utgöra intern representation. Kraven är att sammankomsterna ska vara tillfälliga och 

kortvariga. Begreppet ”tillfälliga” innebär att sammankomsterna inte hålls regelbundet med 

endast korta mellanrum (exempelvis varannan vecka). Med ”kortvariga” avses 

sammankomster som har en varaktighet på högst en vecka.26 

 

Det är relevant att i sammanhanget ta hänsyn till vilka inslag av olika aktiviteter som krävs för 

att en viss sammankomst ska anses utgöra studie- eller konferensresa. Den information som 

finns i detta sammanhang är tämligen snäv men enligt SKV torde sådana sammankomster ha 

inslag av planering och/eller information. 27  Angående studieresor finns det desto mer 

information gällande vad som ska avses utgöra undervisning och studier. Studierna måste ha 

en anknytning till bolagets verksamhet och måste även syfta till att ge bolaget en ekonomisk 

fördel i framtiden. Det bör dock observeras att ifall studierna leder till att verksamheten 

                                                
24 Skatteverket. Studie- och konferensresor. 
25 Handledning för beskattning av inkomst vid 2014 års taxering. Del 1 : Ämnen som rör flera skatter. 
Bestämmelser som gäller flera inkomstslag. Inkomst av näringsverksamhet., Norstedts Juridik AB, 
2014, s. 675. (Handledning. Del 1)  

26 Skatteverket. Skatteverkets ställningstaganden (2009-03-10). 
27 Skatteverket. Skatteverkets ställningstagande (2009-03-10). 
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utökas, är utgiften för dessa studier ej avdragsgill. Studierna får heller inte ge en sådan 

kunskap som är av allmänt intresse och kan användas i det privata livet.28  

 

4.2 Destination 
Var man väljer att förlägga sin studie- eller konferensresa får självklart betydelse vid en 

samlad bedömning hos SKV. 29  Om ett företag väljer att resa till annan ort än den 

verksamheten bedrivs ifrån, ska det finnas skäl som motiverar att resan främjar studierna eller 

konferensen. Det ska följaktligen, enligt SKV, vara uppenbart att det är ett bättre alternativ att 

utföra utbildningen eller konferensen på annan ort.30  

 

4.3 Nöje och rekreation 
Inslaget av nöje och rekreation i en studie- eller konferensresa är en av de mest problematiska 

frågorna när SKV ska avgöra om en resa är en avdragsgill kostnad i företaget eller inte. 

Anledningen är att inslagen kan vara av olika slag samt att en typ av nöje eller rekreation kan 

lämpa sig för ett visst företag men ej för ett annat. Huvudtanken är dock att inslaget av nöje 

och rekreation inte får ha en mer framträdande roll under studie- eller konferensresan. En 

ytterligare anledning som visar att nöje och rekreation kan vara problematiskt är det faktum 

att dessa i sig själva har ett så pass starkt inflytande att de kan vara helt avgörande vid en 

samlad bedömning. Att förlägga en konferensresa till en viss turist-attraktiv destination, kan i 

sig självt anses vara skäligt och tillåtet, men i de fall inslaget av rekreation och/eller nöje har 

varit för framträdande under resan kommer konferensen som helhet bedömas som oskälig. 

Detta resulterar i att resan anses vara semester och de anställda kommer därmed bli 

löneförmånsbeskattade och AG kommer att vara skyldig att betala arbetsgivaravgifter.31 

 

Det är följaktligen godtagbart att en resa innehåller ett begränsat inslag av rekreation och nöje. 

Frågan vad som ska anses vara godtagbart är problematisk, vilket är ett resultat av att företag 

ser olika ut och härav även syftet med deras resor. Problem kan exempelvis uppkomma då 

                                                
28 Handledning. Del 1, s. 676. 
29 Skatteverket. Studie- och konferensresor. 
30 HFD:s uttalande i mål RÅ 1983 1:78. 
31 Skatteverket. Studie- och konferensresor. 
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inslagen av nöje och rekreation onekligen överstiger vad som bör anses vara skäligt men som 

inte fått en så pass betydande roll att de bör vara avdragsgillt.32 

                                                
32 Handledning. Del 1, s. 677.  
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5 Praxis 
 

5.1 Arbetstid och aktiviteternas upplägg 

Huvudfall – USA- och Brasilienresan  
RÅ83 1:78 I (USA-resan) behandlar B.O., företagsledare och delägare i aktiebolaget John O:s 

Åkeri, som deltagit i en studieresa till USA som hade arrangerats av Svenska åkeriförbundet. 

Taxeringsnämnden hade beslutat att uppta 2/3 av resekostnaden till beskattning som 

löneförmån och medgav endast avdrag för en del av de fördyrade levnadskostnaderna (333 kr 

av 1000 kr). B.O. yrkade att ingen del av resekostnaden borde ha beskattats samt att han 

skulle ha fått göra avdrag för hela beloppet avseende de fördyrade levnadskostnaderna. B.O. 

anförde att resan varit nödvändig för att kunna jämföra större amerikanska åkeriers och AB 

John O:s åkeris utförande av transporter samt att amerikanska åkerier använde ett system med 

exakta leveranstider, något även vissa svenska kunder krävde. B.O. uppgav att resan lett till 

konkreta åtgärder i bolaget och att bolaget, i.o.m. resan, ingått flera nya samarbetsprojekt. 

 

Länsrätten (LR) uppmärksammade att resan innehållit inslag av rekreation och därmed delvis 

varit av privat intresse även om det var uppenbart att resan också varit av affärsmässigt 

intresse. Om kostnaderna skulle bli föremål för förmånsbeskattning eller inte berodde, enligt 

LR, på i vilken utsträckning resan medfört ”konkreta åtgärder i bolagets verksamhet och i 

vilken mån åtgärderna påverkat storleken av bolagets inkomst er och utgifter”. 

Taxeringsintendenten påstod att resan inte hade medfört konkreta resultat för bolaget. B.O. 

kunde dock lämna en specifikation över vad han ansåg att resan medfört. LR fann att 

dokumentationen inte varit tillräckligt detaljerad och att det därmed inte tydligt framgått att 

resan i betydlig mån hade medfört konkreta åtgärder av betydelse för bolagets inkomster eller 

utgifter. Det saknades även en redogörelse över hur bolagets inkomster och utgifter 

påverkades. Resan ansågs därför ha varit i huvudsak av privat intresse för B.O. LR biföll ej 

B.O:s besvär.  

 

B.O. anförde besvär med samma yrkande som i LR och fortsatte anföra att resan varit av 

betydelse för verksamheten. Kammarrätten (KR) gick således på LR:s bedömning och avslog 

besvären. 
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Hos Regeringsrätten (RR) fullföljde B.O. sin talan och prövningstillstånd meddelades. RR 

lyfte fram att resan måste ha varit till nytta för bolaget, att studierna måste haft anknytning till 

bolagets verksamhet och att studierna måste ha varit av ekonomisk betydelse för 

verksamheten. RR fastslog även att studieresor som är av ett allmänt syfte för bolagets 

verksamhet kunde godtas, under förutsättning att studierna hade en viss anknytning till 

verksamheten och kunde beräknas få ekonomisk betydelse för denna. RR påvisade dock att 

det i vissa fall kunde vara svårt att konstatera ekonomiska resultat eller former av en sådan 

resa.  RR framställde vidare att prövningen fick ske efter en samlad bedömning av syftet samt 

den betydelse resan beräknas kunde ha fått för bolagets verksamhet. Här skulle även inslaget 

av nöje och rekreation tas med i beräkningen. Översteg dessa vad som ansågs vara normalt 

skulle förmånsbeskattning bli aktuellt. Det kunde även granskas om resmålet var valt med 

hänsyn till nöje och rekreation eller om det var nödvändigt att studierna hölls på annan ort. 

RR fann visserligen att studiebesöken som B.O. gjort hade varit till nytta för bolaget, dock 

hade inslagen av nöje och rekreation varit så pass framträdande under resan att den tagit 

längre tid än nödvändigt. Besöken till olika turistmål hade inget samband med studiebesöken 

utan låg på annan ort än studierna. Detta ledde till att RR ansåg att B.O. skulle 

löneförmånsbeskattas men dock endast för den del av resekostnaden som avsåg nöje och 

rekreation.  

 

RÅ83 1:78 II (Brasilienresan) behandlar fallet om P.L., anställd och delägare i L:s Cykel & 

Sport AB, som deltagit i en resa till Brasilien som anordnats av Monark-Crescent AB för dess 

återförsäljare. Taxeringsnämnden tog upp hela kostnaden till beskattning som löneförmån för 

P.L. Han anförde i sin tur besvär med yrkande att inte bli beskattad för värdet av resan.  

 

LR fann att resan till Brasilien varit av betydelse för P.L:s tjänst men att de turistbesök och 

inslag av rekreation som resan innehållit varit så pass omfattande att denna del av 

resekostnaden bör tas upp till beskattning hos P.L.  

 

Taxeringsintendenten överklagade med yrkandet att samtliga kostnaderna för resan skulle ha 

tagits upp till beskattning som löneförmån för P.L. KR ändrade inte LR:s dom.  

 

Taxeringsnämnden överklagade till RR och prövningstillstånd meddelades. RR lade vikt vid 

resans syfte, som enligt reseerbjudandet varit en utbildningsresa som skulle ”ge tillfälle att 

studera underleverantörers produkter, marknadsföring av fritidsprodukter utomlands, 
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kontakter med internationell expertis samt studier i kursform av aktuella svenska 

fackhandelseämnen”. Efter en utläggning om vilka studiebesök och kurser som resan 

innehållit, konstaterade RR att utbildningsprogrammets anknytning till Brasilien inte varit 

tillräckligt stort. RR konstaterade vidare att L:s Cykel & Sport var ett lokalt begränsat företag. 

Resan kunde härmed inte ha haft ett högt värde för verksamheten. Att det endast förekommit 

nio och en halv timmars kurstid under den sex dagar långa resan, framfördes det inte heller 

någon motivering till och inte heller varför den har hållits i Brasilien. RR ansåg att syftet med 

resan har varit att förse deltagarna med rekreation och turistiska upplevelser. RR ändrade 

LR:s och KR:s domar samt fastställde att P.L. skulle förmånsbeskattas för förmånens värde i 

sin helhet. 

 

Övriga behandlade rättsfall  
Att lägga vikt vid syftet med resan, sambandet med verksamheten samt hur betydelsefull 

resan är för verksamheten stöds också av RÅ80 1:81 där en studieresa till USA med syfte att 

”dels att få insyn i produktionsteknik och levnadsvillkor inom det amerikanska jordbruket 

främst inom familjejordbruket, dels för att få inblick i det amerikanska samhällslivet” inte 

ansågs nödvändig för att kunna bedriva jordbruksverksamhet. RR fastslog att resan varit en 

kombinerad studie- och rekreationsresa. I Kammarrätten i Stockholm (KRNS) mål nr 5621-

5622-2002 lades vikten även vid ovanstående faktorer.  

 

Aktiviteternas upplägg behandlades också av Kammarrätten i Jönköping (KRNJ) mål nr 

1999-07, där ett bolag arrangerat en endagskonferens för hela koncernen (verksamt på olika 

ställen i Norden). Bolaget hade valt att arrangera middag och övernattning efter konferensens 

slut (vid kl. 18:00) eftersom många personer inte var bosatta i Sverige. SKV menade, vilket 

även LR fastslog, att kvällens middag och arrangemang inte skulle räknas till konferensen och 

därför vara intern representation i form av en personalfest. Bolaget motsade sig detta och 

anförde att det hade förekommit inslag av konferens- eller utbildningskaraktär under kvällens 

middag. Dessa tillfällen hade varit tre till antalet och varit 30 minuter långa vardera. LR 

menade att dessa tre tillfällen inte varit tillräckliga för att hela arrangemanget, som varat från 

kl. 18:00 till ca kl. 03:00, skulle räknas till konferensen. Fallet överklagades av bolaget till KR 

som ändrade LR:s dom och fastslog att kvällsarrangemanget hade haft en ”godtagbar 

konferenskaraktär i avdragshänseende” samt att det inte fanns skäl att ifrågasätta uppgifterna 

om konferensinslagen som bolaget givit. I Aa 147/80 gjordes samma bedömning, m.a.o. ifrån 
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hur stor del av den sammanlagda tiden som ägnats åt, i detta fall, studier. Fallet berörde två 

makar som hade gjort en kombinerad semester- och studieresa där de bl.a. hade besökt olika 

kliniker vid tre olika tillfällen. Resan i fråga hade dock pågått under sammanlagt 60 dagar och 

härav bedömde KR att resan huvudsakligen var att anse som en semesterresa för makarna och 

beslutade att ingen del av kostnaderna skulle vara avdragsgill för maken.   

 

Huvudfallet visar att det är viktigt att dokumentera och kunna visa specifikationer över 

studiernas eller konferensens upplägg och de aktiviteter som förekommit. Detta visas även av 

KRNJ mål nr 1092-05 där LR och KR avgjorde om ett besök på operan skulle räknas till 

konferensen eller inte m.h.a. konferensprogrammet. Programmet visade att konferensen 

avslutats kl. 16:15 och besöket på operan inte skedde förrän kl. 18:45. Följden blev att KR 

ansåg att operabesöket var hänförligt till intern representation (personalfest) och härmed inte 

till konferensen. Dokumentationen blev även avgörande i KRNJ mål nr 1999-07. 

 

Ett fall som speciellt behandlar studier och dess utformning är Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) 2012 ref. 38. I detta fall diskuterades den ur praxis uppkomna principen att 

utbildningskostnader som uppkommit för att ”bibehålla kompetens eller för att hålla sig 

uppdaterad inom sitt kompetensområde är avdragsgilla”. Kostnader för utbildning som 

förbättrar eller utvidgar en förvärvskälla är härmed inte avdragsgilla. Fallet behandlar den 

utbildning redovisningskonsulten J.G. genomgick som bidrog till rätten för henne att kalla sig 

auktoriserad redovisningskonsult samt för att få behålla sitt medlemskap i Sveriges 

redovisningskonsulters förbund (SRF). SKV hade vid omprövning beslutat att inte medge J.G. 

yrkat avdrag för utbildningskostnader, eftersom de ansåg att kursen skulle ses som 

grundutbildning alternativt vidareutbildning. LR ansåg att kunskapen var en utvidgning och 

förbättring samt att det hade varit möjligt för J.G. att fortsätta sin verksamhet utan den. KR 

ansåg att verksamhetsnyttan bestod i att J.G. blev auktoriserad redovisningskonsult och 

därigenom kunde hon fortsätta sin verksamhet. Utbildningen hade heller inte bidragit till 

någon förändring i verksamheten och KR ansåg att studierna skulle anses vara en nödvändig 

kostnad för att kunna bibehålla tjänsten och ändrade därmed LR:s dom. HFD tog hänsyn till 

utbildningens samband med verksamheten och om de förvärvade kunskaperna kunde ha 

kommit till nytta i denna och inte ha varit personliga levnadskostnader enligt 9 kap. 2 § IL. 

Efter en samlad bedömning av utbildningens innehåll och syfte samt vilken betydelse den kan 

ha fått för verksamheten, ansåg HFD att utbildningen haft ett klart samband med 

verksamheten och att den har varit till nytta. Det fanns heller inte någon anledning att anse att 
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kostnaden skulle utgöra personlig levnadskostnad och härmed avslog HFD SKV:s 

överklagande. 

 

5.2 Destination  

Huvudfall - Thailandsresan 
I LR Östergötlands län mål nr 2552-07 yrkade Berzelii vård och omsorg AB att en resa de har 

gjort till Thailand i sin helhet skulle bedömas som en studie-/konferensresa och därmed vara 

avdragsgill. Bolaget anförde att SKV inte hade gjort en objektiv bedömning utan nästintill 

endast tagit hänsyn till valet av destination. Enligt bolaget fanns det inget som hindrade att 

man förlägger en kurs på en tilltalande destination. Bolaget motiverade resmålet genom 

hänvisning till ett avtal med Linköpings kommun som innebar att ett av bolagets boenden 

skulle erbjuda omsorg till människor från andra länder. Vidare fanns tio anställda i bolaget 

med ursprung i just Asien. Syftet med studie- och konferensresan hade varit att lära sig mer 

om en annan kultur. Under resan fördes diskussioner med personer på det besökta 

äldreboendet om synen på äldre människor, thailändska seder och bruk vid vården av gamla 

människor. Det gjordes även ett besök hemma hos en thailändsk familj med syftet att uppleva 

hur en vanlig familj tog hand om en äldre familjemedlem. Denna information var viktig för 

bolaget. Resan uppgick till tolv dagar, varav sex dagar utbildning, tre resdagar, två helgdagar 

och en dag för fria aktiviteter. 

 

SKV anförde, trots att studierna visserligen hade betydelse för verksamheten, att kostnaderna 

borde förmånsbeskattas i sin helhet. Anledningen var dels det faktum att deltagarna fick fem 

lediga dagar och dels, att studiebesöket på äldreboendet endast varit av begränsad nytta p.g.a. 

kommunikationssvårigheter orsakade av språkolikheter. SKV sade vidare att resmålen i 

Thailand var populära turistmål och att valet av destination hade företagits med syfte att 

kunna erbjuda de deltagande avkoppling och rekreation. Sambandet mellan verksamheten och 

destinationen saknades också eftersom bolaget inte heller vårdade någon person från Asien. 

Bolaget hade dessutom aldrig bokat en konferenslokal i Thailand, vilket ytterligare tydde på 

att det primära syftet med resan ej hade utgjorts av studierna. Vidare hävdade SKV att ”när 

fråga är om valet av resmål gäller att ju längre bort och ju mer exklusiv resan är desto mer 

ökar kravet på att man måste kunna se att resan är ekonomiskt försvarbar, att det finns en 

nytta med resan”. SKV hävdade också att studier som hållits på det generella planet (ex. 

studier av en annan kultur) var svåra att visa att de har haft nytta för verksamheten. Resan 
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kunde dessutom ha gjorts i Sverige och till en lägre kostnad. SKV fastslog också att 

minnesanteckningar och liknande dokumentation ”har högt bevisvärde men dessa måste ändå 

kunna ifrågasättas om det finns omständigheter som talar för att planen inte följs”. Den 

upprättade dokumentationen som bolaget hade gjort upprättades först efter det att bolaget 

hade kommit hem till Sverige och var dessutom väldigt tunn. SKV slog fast att kravet på 

dokumentation i detta fall varit väldigt högt eftersom bolaget själva anordnat resan.  

 

LR konstaterade att när det, som i det här fallet, inte funnits några påvisbara ekonomiska 

resultat som en följd av resan skulle en samlad bedömning göras med hänsyn till resans syfte 

samt vilken betydelse denna fått för verksamheten. LR ansåg att utbildningen som 

förekommit under resan, bl.a. besöket på äldreboendet, likväl kunnat utföras i Sverige. Tid för 

egna aktiviteter hade varit omfattande och därför ansåg LR att inslaget av nöje och rekreation 

varit övervägande. Resan hade därmed varit en förmån för de anställda och LR avslog 

bolagets talan.  

 

Bolaget överklagade till KR (KRNJ mål nr 744-08) och fullföljde där sin talan. Bolaget 

ändrade sitt anförande på det sätt att de ansåg att resan var en kombinerad kick off- och 

konferensresa. Angående dokumentationen yrkade bolaget att den måste vägas gentemot det 

faktum att dokumentationen avsåg fyra personer och inte 40 personer.  

 

KR ansåg att programmet saknade de inslag som skulle motiverat att den aktuella, så pass 

avlägsna, destinationen hade valts. Besöket hos den thailändska familjen hade ej ingått i den 

av bolaget upprättade dokumentationen. Det hade även framkommit att en av de anställda var 

släkt med den thailändska familjen. Med hänsyn till dessa omständigheter ansågs besöket 

endast ha haft en försumbar betydelse för bolagets verksamhet. Det faktum att deltagarna 

diskuterade verksamheten även på tid som var utanför reseprogrammet, kunde ej tillmätas 

någon vikt vid den samlade bedömningen (enl. KRNJ mål nr 978-1999). KR avslog 

överklagandet.  

 

Övriga behandlade rättsfall 
Resonemanget avseende motivering vid val av destination stöds också av Brasilienresan där 

RR ansåg att en resa till Brasilien inte var tillräckligt motiverad, vilket också i det fallet ledde 

till förmånsbeskattning. I KRNS mål nr 6327-07 som gällde en resa till Milano och KRNS 
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mål nr 5621-5622-2002 gällande en konferensresa till Sierra Nevada samt en konferensresa 

till Peking blev utfallet detsamma. Det sistnämnda fallet visar också hur de olika instanserna 

vägde samman olika omständigheter för att göra en helhetsbedömning. De vägde inslaget av 

nöje och rekreation mot valet av destination samt syfte och nyttan med resan.  

 

Kammarrätten i Göteborg (KRNG) mål nr 3051-3053-09 tog upp destination ur ett annat 

perspektiv – nämligen inte på vilken geografisk plats konferensen hållits, utan på vilket 

faktiskt plats deltagarna hållit mötena. I fallet hade bolaget hyrt en båt där affärsmöten hållits. 

LR lade vikt vid syftet och nödvändigheten av att hålla möten på en båt. Det framkom inte 

några skäliga och naturliga skäl till varför möten hållits ombord på båten istället för på en 

plats varifrån verksamheten bedrivits. 

 

5.3 Nöje och rekreation 

Huvudfall – Personalfest-fallet  
I KRNJ mål nr 3784-3786-12 överklagade EVERY Integration AB SKV:s beslut och begärde 

ändring avseende dess inkomst- och skattedeklaration. I första hand yrkade bolaget att 

besluten skulle undanröjas samt att beskattningen skulle ha skett i enlighet med inkomst- och 

skattedeklaration samt att eftertaxering inte skulle ske alternativt att bolaget skulle få full 

avdragsrätt för de aktuella kostnaderna. I andra hand yrkade bolaget att avdrag skulle medges 

för ytterligare kostnader både vid inkomsttaxeringen och mervärdesbeskattningen. Bolaget 

anförde att det varit fråga om en konferens med både dags- och kvällsprogram men att de 

aktiviteter som förekommit under kvällen hade ett direkt samband med dagsaktiviteterna.  

 

SKV hade gjort en uppdelning mellan kostnaderna för dags- och kvällsarrangemangen. 

Kvällsaktiviteterna ansågs av SKV vara av sådan art att arrangemanget skulle anses vara en 

personalfest och därmed beskattas som intern representation. Kvällsprogrammet hade 

innehållit bl.a. – förutom middag – linedance, uppträdande av komiker och musiker samt dans 

till DJ. SKV ansåg vidare att de inslag av konferens som funnits under kvällen varit 

begränsade.  

 

Förvaltningsrätten (FR) utgick i sin bedömning från KRNJ:s dom i mål nr 1999-07 (se avsnitt 

5.1) och fann därigenom att bolaget var berättigat till avdrag för kostnaderna som uppkommit 

i.o.m. kvällsarrangemanget, till den del de inte avsåg mat och dryck.  
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KR ändrade FR:s dom och biföll SKV:s överklagande. KR fann att kvällsarrangemanget i det 

här fallet skiljde sig avsevärt från arrangemanget som prövades i KRNJ mål nr 1999-07 och 

att det i kombination med de stora inslagen av nöje i arrangemanget fick anses vara en 

personalfest. KR upplyste också om att bolaget inte lämnat tillräckliga upplysningar för att 

SKV skulle kunnat bilda sig en uppfattning om arrangemangets karaktär och därigenom fanns 

grund för eftertaxering. 

 

Övriga behandlade rättsfall  
USA- och Brasilienresan stöder resonemanget att vid bedömning ska vikt läggas vid 

studiernas- eller konferensens nytta för verksamheten samt att hänsyn ska tas till inslagen av 

nöje och rekreation. KRNG mål nr 3051-3053-09, som behandlar en konferensresa i form av 

seglingsresa till Kroatien, stödjer även detta resonemang. Den ringa nyttan för företaget och 

de stora inslagen av nöje- och rekreation ledde till att resan ansågs vara en nöjes- och 

rekreationsresa samt därmed var skattepliktig som löneförmån för deltagarna. Samma fall 

berörde även en annan viktig del vid bedömning av nöje och representation i samband med 

studie- och konferensresor, nämligen ”lyxbetonad representation”. Detta i.o.m. att bolaget 

hade hyrt en båt i samband med arrangemanget ”Tjörn Runt” och kostnadsfört kostnaden för 

denna som en utbildningskostnad. Bolaget anförde att hyran av båten hade gjorts som ett 

viktigt led i en affärsförhandling som varit av betydelse för bolaget och att möten hade hållits 

på båten. SKV menade, vilket även både LR och KR instämde med, att det var fråga om 

”lyxbetonad representation” och skulle därför inte vara avdragsgill.  

 

I KRNJ mål nr 1092-05 utgick KR från att visst inslag av nöje och rekreation är godtagbart i 

sin bedömning av om middag och aktiviteter som skett efter en konferens skulle räknas till 

konferensen eller inte. Detta, tillsammans med fastslåendet att sex timmars arbete hade utförts 

som kunde relateras med bolagets verksamhet, resulterade i att KR ansåg att middagen och 

aktiviteterna som skett efter konferensens avslutande skulle räknas till konferensen och 

samtliga kostnader skulle vara avdragsgilla. I KRNJ mål nr 1999-07, gjordes en annan 

bedömning och KR kom fram till att ett kvällsarrangemang med endast tre tillfällen á 30 

minuter med inslag av konferens- eller utbildningskaraktär skulle räknas till konferensen och 

därför skulle samtliga kostnader vara avdragsgilla. KR menade att kvällsarrangemanget haft 

en ”godtagbar konferenskaraktär i avdragshänseende”.  
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I KRNS mål nr 5621-5622-2002, som behandlar en resa till Sierra Nevada och en resa till 

Peking, granskade LR och KR inslaget av nöje och rekreation tillsammans med nyttan för 

verksamheten samt destinationens betydelse för resans syfte. En princip som uppkommit 

genom praxis, nämligen att det under kortare konferensresor (två till tre dagar) inte bör 

förekomma någon beaktansvärd tid för fria aktiviteter, tillämpades också i fallet. 

 

I KRNS mål nr 3740-07, 3743-07, 3745-07 yrkade ett företag på avdrag för en del av de 

kostnader som uppkommit i.o.m. en konferensresa till Brasilien eftersom mycket tid hade 

ägnats åt utbildning. Bolaget anförde också att löneförmånsbeskattning inte skulle ske för 

samtliga kostnader eftersom deltagarna inte hade kunnat påverka utformningen av resan och 

skulle därför inte beskattas. SKV ansåg att resan innehållit för stora inslag av nöje och 

rekreation samt för att styrka detta uppgav SKV sex stycken exempel på nöjesaktiviteter som 

utfördes under resan, bl.a. safari, helikopterfärd och jeepsafari. SKV anförde också att det inte 

styrkts att kravet på sex timmars arbetstid om dagen var uppfyllt. SKV fann även att bolaget 

inte någon gång under resan hade bokat några konferensrum. Fallet behandlar också en resa 

som bolaget gjort till Toscana vars syfte enligt bolaget varit säljträning och hälsa. Av 

researrangören Scanworlds program framgick dock att all tid hade ägnats åt nöje- och 

rekreation, bl.a. vinprovning. SKV ansåg att resan i sin helhet skulle ses som en skattepliktig 

löneförmån för deltagarna och därmed också utgöra arbetsgivaravgifter för bolaget.  

 

LR lade mycket tyngd på omfattningen av nöjes- och rekreationsinslagen och tog hänsyn till 

syftet med resan jämfört med val av aktiviteter och destination. LR fann att resorna till 

Toscana och Brasilien inte var att betrakta som intern representation och skulle därför inte 

vara avdragsgilla till någon del. Bolaget överklagade till KR som instämde i LR:s bedömning 

om att inslagen av nöje- och rekreation översteg det normala men att de två utbildnings-

tillfällena var av sådan form att de ansågs vara en avdragsgill kostnad. KR avslog 

överklagandet. 

 

5.4 Sammanställning av praxis 

Arbetstid och aktiviteternas upplägg   
Det går att utläsa att antalet konferenstimmar, i överensstämmande med SKV:s uttalande, ska 

vara sex timmar om dagen för att det inte ska räknas som en förmån för de deltagande 

anställda. I många av rättsfallen läggs stor vikt på förhållandet att utbildnings- eller 
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konferenskostnaderna ska ha uppkommit för att möjliggöra bibehållande av den kompetens 

som behövs för den verksamhet näringsidkaren utövar. Denna princip är jämförlig med 16 

kap. 1 § IL. Det framgår också tydligt att kostnader för utbildning som förbättrar eller 

utvidgar en verksamhet inte är avdragsgilla. För att kunna göra avdrag krävs alltså att 

utbildningen är högst nödvändig och att den inte på något sätt förändrar eller utökar 

verksamheten. 

 

En utbildning eller en konferens ska ha ett klart samband med den verksamhet som bolaget 

bedriver och studie- eller konferensresan ska också ha varit till nytta för denna. Nytta anses av 

fallen vara, när det på något sätt har ändrat företagets ekonomiska situation, t.ex. en 

omsättningsökning. Med att utbildningen eller konferensen ska ha varit till nytta för bolaget 

menas dessutom att det inte får finnas någon anledning att anse att det skulle kunna utgöra 

personliga levnadskostnader eller finnas privata intressen i resan.  

 

En gränsdragning visas tydligt mellan vad som är konferenstid och intern representation. Vad 

som sker efter konferensens slut ska beskattas enligt reglerna om intern representation. Vad 

som här kan vara avgörande är dokumentation eller sambandet mellan konferensaktiviteterna 

och karaktären av övriga aktiviteter.  

 

Dokumentation framträder i praxis som viktig och brister däri kan vara avgörande för ett falls 

utgång.  

 

Destination 
Valet av destination har visat sig ha betydelse i praxis för att resan ska anses vara nödvändig 

eller inte. Valet ska ha ett direkt samband med resans syfte vilket också är en mycket viktig 

omständighet i praxis. I de fall valet av destination inte är förenligt med syftet anser de olika 

instanserna ofta att resmålet valts av andra, mindre berättigade, syften som ex. nöje- och 

rekreationsmöjligheter.  

 

Vilket resmål ett företag väljer har också betydelse för hur hårda kraven i övrigt blir. Ju mer 

avlägsen destinationen är och ju mer exklusiv resan är, desto högre krav ställs på nytta och 

samband med verksamheten.  
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Platsen där själva utbildningen eller konferensen genomförs inom resmålet kan också få 

betydelse. Att hålla möten på en hyrd båt ansågs inte vara förenligt med syftet och det fanns 

inga andra naturliga skäl till varför mötena hållits ombord på båten (se avsnitt 5.2). 

 

För att sammanfatta har resans och utbildningens eller konferensens syfte en mycket viktig 

roll. En destination vald utan affärsmässiga skäl kan leda till att avdrag inte medges.  

 

Nöje och rekreation  
Storleken på inslagen av nöje och rekreation är ofta avgörande. En resa där inslagen har varit 

omfattande kan leda till att resan beskattas som intern representation. Att det finns stora inslag 

av nöje och representation behöver dock inte nödvändigtvis påverka beskattningen för hela 

resan. Möjligheten att istället bryta ut dessa inslag kan leda till att endast en viss del av resan 

beskattas som en förmån medan resterande del som hänför sig till utbildningen eller 

konferensen, och som uppfyller kraven för det, dras av i sin helhet.  

 

Ett visst inslag av nöje och rekreation är godtagbart och kan räknas in i konferensen samt 

kostnadsföras därefter. Vad som till synes är godtagbart har varit turistattraktioner eller 

aktiviteter som ligger nära till hands eller har samband med resans syfte i sig. Att endast 

besöka turistmål som legat på helt avskild ort från konferensorten ansågs inte skäligt. Att 

aktiviteter i form av nöje eller rekreation har förlängt en konferensresa har inte alltid godtagits 

och övernattning p.g.a. sena aktiviteter efter en konferens har inte ansetts som skäligt.  
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6 Analys och egna reflektioner 
 

6.1 Arbetstid och aktiviteternas upplägg 
Oklarheter kring arbetstid och aktiviteternas upplägg vid en studie- eller konferensresa är det 

som givit upphov till flest tvister och det är dessa oklarheter som ofta blir avgörande för 

utgången av tvisterna. Det framkommer tydligt att instanserna heller inte är helt eniga om vad 

som ska gälla när de behandlar diffusa frågor där bedömningen kan skilja sig mycket 

beroende på omständigheterna.  

 

I SKV:s handledning33 fastslås att en studieresa ska syfta till att ge bolaget en ”ekonomisk 

fördel” i framtiden men genom USA-resan kan observeras att samma regel gäller även för 

konferensresor. I ovanstående fall gjorde LR och KR gällande att bedömningen ska göras med 

hänsyn till de ”konkreta åtgärder i bolagets verksamhet och i vilken mån åtgärderna påverkat 

storleken av bolagets inkomster och utgifter”. Vad som menas med ”ekonomisk fördel” är 

oklart och det är även oklart hur pass fördelaktig en viss studieresa måste vara. En ekonomisk 

fördel kan vara t.ex. ökad vinst eller ett antal nya kunder som gjort att försäljningen har ökat, 

men vi har dock uppmärksammat att det många gånger saknas tillräcklig information av 

sådant slag. I ovanstående rättsfall kunde domstolen inte konstatera några direkta ekonomiska 

resultat som följd av resan, trots att det fanns en uppräkning av olika åtgärder som vidtagits 

i.o.m resan. Uppräkningen ansågs dock inte som tillräcklig för att styrka att det uppkommit 

ekonomiska fördelar. RR tog istället hänsyn till syftet med resan och den betydelse resan 

kunnat beräknas få för bolagets verksamhet. Det som RR sedan gjort är att väga resans syfte 

och betydelse mot inslaget av rekreation och nöje, som onekligen funnits under resan. Efter 

avvägningen kom RR fram till att AT:n skulle beskattas för halva resekostnaden samt erhålla 

avdrag för hälften av traktamentsersättning. Det framgår inte uttryckligen hur RR gjort 

uppdelningen men det framgår att inslaget av nöje och rekreation inte fått en så pass 

betydande roll att förmånsbeskattning skulle ske i sin helhet, vilket också var ett resultat av 

det starka syfte och den stora betydelse som resan faktiskt hade för verksamheten. I 

Brasilienresan gör domstolen samma sorts bedömning och vi har uppmärksammat att denna 

bedömning, i många fall, görs i tre steg. De olika instanserna värderar först resans syfte och 

betydelse för bolagets verksamhet samt inslaget av nöje och rekreation var för sig för att 

                                                
33 Handledning. Del 1, s. 676. 
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slutligen väga dem mot varandra. I Brasilienresan värderar LR och KR de olika 

omständigheterna annorlunda än RR vilket leder fram till olika uppdelningar i kostnaderna 

om vad som ska förmånsbeskattas och inte. LR och KR fann att resans betydelse varit så 

omfattande att samtliga kostnader inte kunde beskattas samtidigt som inslaget av nöje och 

rekreation varit så pass stort att löneförmånsbeskattning inte gick att bortse ifrån. När de båda 

instanserna vägde dessa faktorer mot varandra bedömde de att den beskattningsbara delen var 

skäligt att sätta till ca 50 % av de totala kostnaderna. RR värderade resans betydelse och syfte 

annorlunda samt ansåg att inslaget av nöje och rekreation varit mer framträdande, vilket ledde 

till ett domslut där RR ansåg hela kostnaden vara avdragsgill.  

 

Som ovan visats krävs ofta direkta ekonomiska resultat för att kunna bedöma en resa som 

tillräckligt betydelsefull för ett bolags verksamhet och i praxis har det inte varit tillräckligt att 

visa på konkreta åtgärder som följd av en resa.  Vi anser att det därmed torde vara fördelaktigt 

att det, t.ex. i en resultaträkning eller liknande dokument, enkelt går att utläsa de ekonomiska 

följderna. Den fråga som uppstår är då hur SKV och domstolen ska mäta och sätta gränser för 

vad som är en ”ekonomisk fördel”. Domstolen lägger, som tidigare visats, vikt vid och 

värderar olika omständigheter på olika sätt vilket gör att osäkerheten för företag inför 

arrangerandet och utförandet av en studie- eller konferensresa kvarstår. Vi anser att lösningen 

på problemet, som både skapar transparens i rättsläget för företag och som underlättar i 

utredningar för SKV samt domstolar, skulle vara att skapa ett system där hänsyn tas, i så stor 

utsträckning som möjligt, till företagets ekonomiska resultat. En gräns bör även sättas för när 

detta/dessa resultat senast ska ha uppkommit för att räknas vara en följd av studierna eller 

konferensen. På detta sätt blir rättsläget säkrare för företag, SKV och domstol eftersom de kan 

lägga mer vikt vid just de ekonomiska fördelarna utan att behöva komplettera eller se till 

övriga omständigheter. En tidsgräns skulle också undanröja frågan om en ekonomisk fördel är 

att anse vara en direkt följd av en studie- eller konferensresa. 

 

En faktor som anknyter till ovanstående problematik, som även är viktig i andra hänseenden 

än vid arbetstid och uppläggning, är dokumentationen av studie- eller konferensresan. Det 

konstateras i många av de rättsfall som redovisas i kapitel 5, t.ex. USA-resan och 

Thailandsresan, att dokumentationen inte varit tillräckligt detaljerad eller att det saknades 

dokumentation av något slag. Frågan är dels hur viktigt det är att ett företag för anteckningar 

under resan och dels, hur pass detaljerad dokumentation krävs. Att det är viktigt ur ett 

bevishänseende är obestridligt, vilket framkommer av praxis, men kan dokumentationen bli 
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avgörande? Ett bra exempel är KRNJ mål nr 1092-05, där det fanns ett skrivet 

konferensprogram som innehöll tidsangivelser för konferensens, samt övriga aktiviteters, 

början och slut. Det förekommer även i praxis att information som enligt domstolen varken är 

fullständig eller tillräckligt detaljerad, bortses helt ifrån.  

 

En gränsdragning är slutligen svår att göra huruvida en utbildning är av allmänt intresse 

och/eller allmän nytta. Dessa två faktorer kan resultera i att kostnader för en utbildning 

förmånsbeskattas. Regler stadgar att studier inte får vara av generellt slag, se Thailandsresan. 

Dessa regler, anser vi, kan komma i konflikt med andra regler. Vad händer om t.ex. studierna, 

av mer generell art, leder till direkta ekonomiska fördelar för ett företag? Kan utbildningens 

generalitet konsumera andra omständigheter?  Hur ska instanserna väga detta och går det att 

på något sätt stadga en gränsdragning? Vi anser, med bakgrund av vad som tidigare sagts 

angående vikten av en resas syfte, betydelse och nytta för ett bolags verksamhet, att studie- 

eller konferensresans karaktär inte bör ha någon inverkan vid avgörandet av resans och 

studiernas nytta för bolagets verksamhet. Det som bör ha störst betydelse är ifall eventuella 

ekonomiska fördelar kan härledas till och anses vara en direkt följd av den företagna resan.  

 

6.2 Destination  
Gällande destination finns i dag ingen särskild lagstiftning och SKV:s få uttalanden om detta 

ger utrymme för tolkning. Det framgår dock av uttalandena att det klart och tydligt ska framgå 

att det varit mer förmånligt för bolaget att hålla studie- eller konferensresan på annan ort. 

Genom vår granskning av praxis anser vi att det framgått att de olika instanserna tagit stor 

hänsyn till ifall studie- eller konferensresan har varit belägen på en turistort. I sådana fall har 

det till synes krävts högre bevisning på att syftet, nyttan och betydelsen med resan har varit 

skäliga och tillräckligt omfattande för att resorna ska vara avdragsgilla. 

 

I Thailandsresan konstaterades principen att bedömningen avseende destinationen avgörs 

genom granskning av resmålets exklusivitet och det geografiska avståndet samt en jämförelse 

mellan dessa faktorer och mängden betydelse samt nytta för verksamheten. Vi anser det vara 

skäligt att resmålets exklusivitet, i form av resans värde, jämförs med den nytta resan bringat. 

Vi anser dock att det är mindre skäligt att hänsyn tas till den verkliga distansen mellan 

”hemort” och resmålet. I dag driver många större företag även sin verksamhet i andra länder 

eller finns annan verksamhetsanknytning till andra delar av världen, vilket vi anser att SKV 
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och domstolen måste ta hänsyn till vid bedömningen och därmed bortse från distansen. Vidare 

torde detta vara oskäligt eftersom en resa till ex. Australien kan ge upphov till minst lika stor 

– om inte större – ekonomisk nytta oberoende av hur stort avståndet är.  

 

6.3 Nöje och rekreation  
I dagsläget saknas tydlig lagreglering och ramverk avseende bedömningen av inslaget av nöje 

och rekreation, men det är fastslaget att ett visst inslag är tillåtet så länge det inte är alltför 

framträdande. Inslaget av nöje och/eller rekreation får ofta stor betydelse för utfallet i många 

tvister och vägs ofta mot arbetstiden och upplägget på studie- eller konferensresan. Genom att 

se till omfattningen av inslaget av nöje och rekreation kan SKV eller domstolen härigenom 

bestämma till vilken del, om någon del, av kostnaderna som ska beskattas. Intressant är 

avvägningen mellan inslaget av nöje och rekreation samt studiernas syfte, betydelse och nytta 

för verksamheten. Vid en sådan avvägning tar domstolen, enligt oss, hänsyn till nöjets 

och/eller rekreationens karaktär, vilket även påverkar hur resan i sin helhet betraktas. 

Aktiviteter som t.ex. liveuppträdanden av artister, dans och påkostade utflykter torde också 

väga tyngre än aktiviteter med mindre nöjesinslag, t.ex. middagar eller utflykter med 

anknytning till bolagets verksamhet. Vad som till synes påverkas av dessa inslag är främst 

synen på resans syfte medan resans betydelse och nytta inte i något avseende påverkas av 

inslagen av nöje och rekreation. Ett företag som åker på konferensresa och väljer att arbeta 

under dagen men sedan utöva aktiviteter av nöje och rekreationskaraktär under kvälls- och 

nattetid kan uppnå samma nytta och resan kan få samma betydelse som för ett företag som 

endast reser för att studera eller ha konferens. Hur SKV eller domstolen väljer att se på syftet 

kommer dock att påverkas av hur omfattande inslaget av nöje och rekreation är och då även 

av vilka aktiviteter som utövats. Vi anser därför att det inte endast är hur mycket tid som 

ägnats åt studier eller konferens jämfört med nöje och rekreation som ska tas hänsyn till, utan 

vad konferensen har fått för följder jämfört med nöjets och rekreationens karaktär. Vi anser 

m.a.o. att såvida de ekonomiska fördelarna är övervägande i förhållande till inslaget av nöje 

och rekreation, bör varken SKV eller domstolen ta hänsyn till vilka aktiviteter det rör sig om. 

Hur detta förhållande ska kunna bevisas vid en granskning är återigen upp till hur omfattande 

och tydlig dokumentationen är.  

 

Ett speciellt fall som motsäger några av de ovanstående resonemangen är KRNJ mål nr 1999-

07 där KR kom fram till att kvällsaktiviteter, som enligt det skrivna programmet började efter 
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konferensen, skulle räknas till konferensen trots att endast en och en halv timme av totalt nio 

timmar ägnats åt aktiviteter med konferensinslag. Fallet motsäger härmed resonemanget att 

hänsyn tas till hur omfattande inslaget av nöje och rekreation är. Vi anser att, även om KR 

gjorde en samlad bedömning över kvällsarrangemangets helhet, bortsåg de från de stora 

skillnaderna mellan inslagen av nöje och inslagen av konferens under arrangemanget. Med 

hänsyn till ovanstående motsägelser och övrig praxis, hävdar vi att KR:s dom kan ifrågasättas, 

eftersom domstolen i den påstådda helhetsbedömningen inte har avvägt inslagen av nöje med 

konferensinslagen utan endast tagit hänsyn till det sistnämnda.  
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7 Slutsats 
 

Genom vår analys av praxis, dagens lagreglering samt SKV:s handledningar och uttalanden 

kommer vi nedan redovisa de slutsatser vi kommit fram till genom förslag på nya 

bestämmelser. Dessa förslag är utformade ur ett de lege ferenda-perspektiv för att på tydligt 

sätt besvara våra problemformuleringar. 

 

Vi kan konstatera att det inte är möjligt att utforma en enskild lagregel innefattande samtliga 

omständigheter kring studie- och konferensresor. Detta beror på de stora skillnaderna mellan 

omständigheterna avseende ex. relevans, brist på reglering i dag och omständigheternas 

karaktär. Lagrummet skulle bli oöverskådligt och skulle inte till fullo uppnå syftet att 

klarlägga rättsläget. Vissa delar anser vi vara rätt att överlåta till praxis på det sätt man gör 

idag. 

 

Dokumentation 
Varför tvister på området fortfarande uppstår och varför domstolen, som visat, gör olika 

bedömningar samt lägger olika vikt på olika omständigheter, tror vi främst beror på det oftast 

svåra bevisläget. Vår lösning på denna problematik är inledningsvis att höja kraven på 

dokumentation under en studie- eller konferensresa. Ett krav på ett korrekt och detaljerat 

skrivet program med tidsangivelser och beskrivningar över resans upplägg skulle undanröja 

samtliga problem med kartläggning av vad som skett och när det skett. SKV och domstolen 

skulle härmed få ett bättre bevisläge och möjligheten till ett mer riktigt beslut ökar. Härmed 

ökar även rättssäkerheten för AG och AT. Vi anser vidare, främst med hänsyn till domstolens 

starka hänsynstagande till dokumentation, att kravet på dokumentering av ovanstående slag 

kan regleras i lag.  Föreskriftskravet gör det nödvändigt att detta regleras i lagtext för att det 

ska bli bindande för företag. Lagregeln skulle självklart gälla alla företag som genomför en 

studie- eller konferensresa i enighet med de regler som finns och kravet skulle var detsamma 

för alla. Syftet skulle, med hänsyn till ovanstående, vara att säkra bevisläget och därmed öka 

rättssäkerheten för företag som väljer att åka på studie- eller konferensresa. Lagrummet 

skulle, p.g.a. att det avser en viss typ av situationer och riktar sig till en viss krets, vara 

förenligt med generalitetskravet och vara ett komplement till 16 kap. 2 § IL, härav 

beteckningen ”2 a §”.  
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”2 a § Den som har utgifter för representation och liknande 

ändamål ska genom räkenskaper, anteckningar eller likande 

dokumentation återge detaljerad information för att kontroll av det 

omedelbara sambandet till näringsverksamheten enligt 2 §, ska 

anses vara uppfyllt.” 

 

Ekonomisk fördel 
I anknytning till ovanstående slutsats har vi konstaterat problemet att bevisa att de 

ekonomiska fördelarna är ett resultat av den studie- eller konferensresa som ett bolag utfört. 

Att kunna knyta en viss förändring i ett företags resultat till en utbildning eller konferens 

kommer kunna göras enklare genom en tydlig dokumentation. Där ska företaget dokumentera 

samtliga aktiviteter från resan och dess följder, både direkta och vad de kan medföra i 

framtiden. Vi inser dock svårigheterna med att alltid kunna knyta förbättringar rent 

ekonomiskt med en studie- eller konferensresa. Ännu svårare blir det om fördelarna inte är av 

ekonomiskt slag, vilket ofta är fallet.  

 

Hur pass fördelaktiga dessa fordras vara konstaterar vi vara omöjligt att sätta en beloppsgräns 

för, p.g.a. bolagens och resornas olika karaktärer. Frågan är om det är möjligt att, för att 

kunna fastställa följder som direkta ekonomiska följder, sätta en tidsgräns för inom vilket 

tidsintervall resultatet från resan måste kunna påvisas. En resas ekonomiska fördelar kan vara 

en följd av mycket omfattande och tidskrävande åtgärder, därmed får tidsgränsen inte göras 

för snäv även om det är viktigt att tidsgränsens syfte, att precisera begreppet ”direkt följd”, 

inte inskränks. Efter noga överväganden anser vi att det inte är möjligt att sätta en definitiv 

tidsgräns p.g.a. att fördelarna kan se olika ut och uppkomma inom olika tidsperioder. Vi har 

därför valt att använda oss av det öppna begreppet ”skälig tid” och lämnat bedömningen till 

SKV och domstolarna. Genom detta lagrum kommer det bli mindre komplicerat att bedöma 

om en ekonomisk fördel har samband med en resa och härmed blir det dessutom enklare för 

företag att besluta i frågor angående studie- och konferensresor. Med hänsyn till 

bestämmelsens syfte att förtydliga begreppet ”ekonomisk fördel” lämpar sig denna 

precisering i SKV A 2004:5 där det redan i dag finns olika förtydliganden. Vi ser heller inte 

att gränsdragningen skulle lämpa sig i lagtext eftersom den är av mer förtydligande karaktär.  
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”Ekonomisk fördel 

Ekonomisk fördel ska, för att ha ett omedelbart samband med en 

studie- eller konferensresa, ha uppkommit inom skälig tid från den 

dag resan avslutades.” 

 

Vid bedömningen av skälig tid skall hänsyn tas till verksamhetens 

karaktär.”  

 

Genom detta förtydligande blir kravet på bolagen och dess anställda högre men det kommer 

också gynna dessa parter vid en eventuell tvist. Parterna kan vid tvist föra bättre bevisning 

samtidigt som risken för tvist är mindre p.g.a. mer bedömningsmaterial. I kombination med 

det föreslagna lagrummet 2 a § skulle bedömningen bli lättare att utföra och det skulle vara 

enklare att koppla ekonomiska fördelar till studie- eller konferensresor. Denna gränsdragning 

täcker endast ekonomiska fördelar men skulle även kunna gälla andra fördelar, t.ex. goodwill. 

Svårigheterna att påvisa sådana fördelar är dock större och härmed får bestämmelsen ingen 

praktisk betydelse i detta avseende.  

 

Helhetsbedömning och betydande faktorer vid studie- och konferensresor 
Enligt oss utgörs de mest betydande faktorerna, vid en bedömning av om kostnaderna för en 

studie- eller konferensresa ska vara avdragsgilla, av resans syfte, betydelse och nytta för 

bolagets verksamhet. Detta är återkommande faktorer vid bedömning av de ekonomiska 

fördelarnas relevans, destinationernas skälighet, omfattning av inslagen av nöje och rekreation 

o.s.v. Faktorerna nämns i SKV:s skrifter och uttalanden men i dag finns det ingen 

bedömningsregel av denna typ i lagen. Vi anser det vara möjligt att komplettera den befintliga 

lagtexten med en sådan regel. Den lagtext bedömningsregeln kompletterar är 16 kap. 2 § IL.  

 

”Studie- och konferensresor 

2 b § Gällande studie- och konferensresor till annan ort än 

verksamhetsorten ska en helhetsbedömning göras med hänsyn till 

resans syfte, nytta och den betydelse studierna eller konferensen fått 

för verksamheten, för att fastställa till vilken del kostnaderna för 

resan ska vara avdragsgilla.  
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2 st. Vid bedömningen ska särskilt beaktas 

– resans inslag av nöje och rekreation,  

– valet av destination,  

– den sammanlagda arbetstiden och 

– resans upplägg.” 

 

Den föreslagna paragrafen ovan skulle i stora drag klargöra vad som ska tas hänsyn till inför 

en studie- eller konferensresa. Viktigast i paragrafen är regleringen om helhetsbedömning. 

Visserligen är det allmänt vedertaget att domstolar ska göra objektiva helhetsbedömningar 

men vi har iakttagit fall där helhetsbedömning saknas. Följden blir en felaktig bedömning där 

olika omständigheter får för stor respektive för liten betydelse. Både AG och AT kan beakta 

de olika faktorerna och iaktta den försiktighet som krävs för att kunna få göra avdrag 

respektive ej bli förmånsbeskattad. Lagstadgandet bidrar dessutom till ett säkrare rättsläge 

eftersom regeln blir tvingande och inte endast ett ”ramverk” som domstolen kan avstå från. 

 

Nöje och rekreation 
Gällande nöje och rekreation är det, enligt oss, tydligt att ett ramverk gällande bedömningen 

av inslagets omfattning och betydelse är nödvändigt för att komma till rätta med den i dag 

bristande förutsägbarheten.  Ett sådant ramverk är rimligt att fastställa genom ett SKV A 

eftersom det inte kommer vara möjligt att på ett korrekt och precist sätt stadga en lagregel 

angående detta. I ramverket måste läggas vikt vid vad SKV och domstolen ska väga inslaget 

av nöje och rekreation mot, eftersom det i dag saknas sådana regler. Vi anser att avvägningen 

ska göras mot arbetstiden och konferensens upplägg. Det är dessutom viktigt att begränsa 

hänsynstagandet till ett visst antal generella omständigheter för att skapa rättssäkerhet på 

området. 

 

”Bedömning av nöjes- och rekreationsinslag 

Avseende bedömningen av nöjes- och rekreationsinslagets betydelse 

som förekommit under en studie- eller konferensresa, ska en 

helhetsavvägning göras mot den nytta studierna eller konferensen 

föranlett. Hänsyn ska tas till både nöjes- och rekreationsinslagets 

omfattning och karaktär. I de fall nyttan är övervägande i 

förhållande till inslaget av nöje och rekreation, bör hänsyn ej tas till 

aktiviteternas karaktär.” 
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Ramverket skulle förenkla bedömningen för SKV och domstolarna samt bedömningar av 

detta slag skulle bli mer rättssäkra och konsekventa. Svårigheter kan uppkomma när den nytta 

företaget åtnjutit och nöjes- eller rekreationsinslagens omfattning samt karaktär inte går att 

värdera på ett tillförlitligt sätt. Detta kan resultera i en missvisande avvägning. 

 

Destination 
Vilken destination ett företag väljer att hålla sin studie- eller konferensresa på finns i dag 

ingen lagreglering om och SKV behandlar endast området i ringa omfång. Vi anser att 

avsaknaden av reglering har lett till att domstolen ibland lagt vikt vid fel omständigheter men 

vi ser ett tydligt mönster i domstolarnas bedömning. Av störst betydelse är avvägningen 

mellan valet av destination och den nytta resan fått för bolagets verksamhet. Vi anser vidare 

att domstolen helt ska avstå från att ta hänsyn till den verkliga distansen mellan ”hemorten” 

och resmålet samt att domstolen, endast i ringa omfattning, ska ta hänsyn till destinationens 

karaktär. Ett lagrum av detta slag anser vi ej vara möjligt att utveckla eftersom ett sådant 

lagrum måste kunna implementeras i redan befintlig lagtext. Det skulle således krävas 

ytterligare bestämmelser specifikt om konferens- och studieresor för att lagrummet inte skulle 

vara ”taget ur luften”. Av samma skäl anser vi det inte vara lämpligt att ge förslag på en 

verkställighetsföreskrift eftersom det varken handlar om kompletterande eller administrativa 

frågor. Det tidigare föreslagna lagrummet gällande dokumentation kommer dock vara till 

hjälp vid bedömning av destination eftersom hänsyn måste tas till resans syfte, nytta och 

betydelse för verksamheten. Det alternativ som kvarstår, som bidrar till ett klarare rättsläge, är 

att SKV i sina allmänna råd förtydligar bedömningsunderlaget för destination. Det är också 

enligt oss av vikt att SKV samlar sina uttalanden som i dag är utspridda både i allmänna 

uttalanden och i vissa domar för att det ska bli mer tillgängligt för företagen. Vi anser härmed 

att ett allmänt råd som behandlar destination skulle kunna se ut som följer nedan: 

 

”Destination 

Vid bedömning av val av destination ska en helhetsbedömning göras 

och hänsyn ska tas till den nytta och betydelse resan inneburit. Det 

ska föreligga skäl som tydligt motiverar att resan främjat studierna 

eller konferensen. Det ska följaktligen vara uppenbart, om studierna 

eller konferensen utförts på annan ort, att den valda destinationen 

varit mer fördelaktig än om den utförts på företagets verksamhetsort. 

Hänsyn ska endast tas till avståndet mellan verksamhetsorten och 
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destinationen samt till om destinationen i fråga är av karaktären 

”turistmål” i de fall där det är av särskild vikt.” 
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8 Avslutning  
 

Genom denna uppsats står det klart att området innehåller brister och oklarheter. Vi tror dock 

inte att lagstiftaren kommer prioritera att stifta ny lag på området, såvida detta inte blir ett 

växande problem i svensk skatterätt och rättsosäkerheten därmed ökar. Vi anser å andra sidan 

det vara mycket möjligt att SKV fortsätter utveckla och förtydliga sina allmänna råd, 

uttalanden och handledningar med mål att förtydliga rättsläget. 
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