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Sammanfattning 
 

I HFD 2014 ref 76 ändrar Högsta Förvaltningsdomstolen tidigare instansers domslut och 

fastställer hur beräkningen av bruttolönen ska göras för utländska arbetstagare med 

nettolöneavtal, vilka tillämpar 11 kap. 22 § 3 st. Inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Vid ett 

nettolöneavtal kommer arbetstagaren och arbetsgivaren vanligtvis överens om att 

arbetsgivaren ska stå för arbetstagarens skatt. Eftersom IL utgår från en bruttolönebeskattning 

krävs att en gross-up görs från nettolönen till en bruttolön, vilket samtliga instanser är eniga 

om. Enligt HFD ska skattelättnaden på 25 procent som arbetstagaren erhåller enligt 11 kap. 

22-23 §§ IL räknas bort, innan bedömning görs om lönen överstiger gränsbeloppet lagen 

anger. Följden i och med HFD:s dom blir att bruttolönen före hänsyn tagen till skattelättnad 

måste uppgå till ca 120 000 kr, vilket utgör ett nytt gränsbelopp för arbetstagare med 

nettolöneavtal. Denna beräkning behöver inte göras när arbetstagaren har ett bruttolöneavtal, 

utan i dessa fall kan bruttolönen direkt jämföras med gränsbeloppet på 89 000 kr.  

 

Varför domstolen gör denna bedömning är oklart, resonemanget till varför den kommer till 

det domslut den gör är inte utvecklat. Enligt oss kan resonemang föras om domstolen tyckte 

att nettolöneavtalen utnyttjar lagstiftningen på ett felaktigt sätt, då det är arbetsgivaren som 

vid nettolöneavtal påverkas när skattelättnad medges, och att en hårdare bedömning ska göras 

vid dessa typer av avtal. Varför skulle arbetstagare med bruttolöneavtal annars få fortsätta 

tillämpa basbeloppsregeln utan hänsyn tagen till skattelättnad? 

 

Det finns fortfarande flera fördelaktiga metoder utländska arbetstagare med nettolöneavtal 

kan tillämpa när deras lön inte når upp till gränsbeloppet. Tax rollover är en metod som 

behandlas i uppsatsen, vilken gör det möjligt att skjuta på beskattningen ett år och 

arbetstagare kan därigenom göra en nuvärdesvinst och dessutom komma ner i en lägre 

skiktgräns i vissa fall. En annan fördelaktig metod som kommer beröras är Förskottsmetoden, 

vilken innebär att Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, 

kombineras med expertskattelättnaden i IL och resultatet blir en faktisk beskattning på 15 

procent.  
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Summary 
 

In HFD 2014 ref. 76 the Supreme Administrative Court (HFD) changes earlier bodies’ verdict 

and determines how the calculation of the gross salary should be done for foreign workers 

with net payment agreement, according to Chapter 11, section 22 part 3 IL. Generally at a net 

salary agreement the employee and the employer agree that the employer will bear the 

worker’s tax. Since IL is based on gross taxation it is required that a gross-up is made from 

net salary to gross salary in which all parties agree. Thereafter, according to HFD, the 

deduction of tax credit obtained will be calculated in accordance to Chapter 11, sections 22-

23 IL, before assessment is made if the salary exceeds the limit provided by law.  The 

consequence of HFD’s ruling is that gross salary need to amount to about 120 000 SEK 

before tax benefits can be taken into account, which represents a new frontier amount for 

workers with net pay agreements. This calculation does not need to be made when the 

employee has a gross salary contract. In these cases the gross salary can be directly compared 

with the frontier value at 89 000.  

 

Why the court make this assessment is unclear and they do not further develop why they 

come to the judicial decision they make.  Most likely, we consider the court found that the net 

salary agreements utilize the law in a wrong way, since it is the employer that is affected at a 

net salary agreement when tax benefits are allowed. Further, the Court may suggest that a 

stricter assessment should be made during these types of agreements. Why else would they let 

the gross salary agreements continue calculations without considering tax benefits? 

 

There are still several advantageous methods employees with net salary agreements that do 

not reach the limit can apply. One method used in this paper is ‘Tax rollover’ which makes it 

possible to postpone taxation for a year and can thus make a net present value gain and, in 

some cases, it can also lower the threshold for the taxation. Another advantageous method 

that will be discussed is the “Advances method” where SINK is combined with expert tax 

credit in IL and results in a tax rate of 15%.  
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Förkortningar 
 

Dnr Diarienummer 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

IL Inkomstskattelag (1999:1229) 

RF Regeringsformen (1974:152) 

SBL Skattebetalningslag (1997:483) 

SINK Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

SFL Skatteförfarandelag (2011:1244) 

 

 

Utvalda generella termer 
 
Basbeloppsregeln 11 kap. 22 § 3 st. IL 

Expertskatt Benämning på skattelättnaden personer som uppfyller rekvisiten i 

11 kap. 22 § IL erhåller. 

Gross-up  Uppräkning av nettolön till bruttolön.  

Paragrafen  11 kap. 22 § IL 

Regeringsrätten Tidigare benämning av Högsta förvaltningsdomstolen. 

Skattelättnad  Skattelättanden på 25 procent enligt 11 kap 23 § IL. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I 11 kap. 22 § IL finns bestämmelser angående skattelättnad för utomlands bosatta experter, 

forskare och andra nyckelpersoner. Skattelättnaden framgår i 11 kap. 23 § IL, vilken anger att 

25 procent av ersättningen arbetstagaren erhåller i samband med tjänsten inte ska tas upp, och 

blir således skattefri.  

 

Vid årsskiftet 2011/2012 infördes en förenklingsregel i 11 kap. 22 § 3 st. IL, 

basbeloppsregeln, vilken möjliggör att utländska arbetstagare med en lön överstigande två 

prisbasbelopp varje månad, dvs. 89 000 kronor för år 2015, ska anses uppfylla de villkor som 

ställs i paragrafens första stycket, vilket medför att regeln om skattelättnad kan tillämpas. 

Bedömningen om lönen ska anses överstiga gränsbeloppet görs utifrån bruttolönen. En 

arbetstagare med ett nettolöneavtal måste således räkna om sin nettolön till bruttolön. HFD 

meddelade i dom HFD 2014 ref. 76 hur denna beräkning ska ske. Den konstaterar att 

beräkning ska ske med beaktande av skattelättnad, vilket leder till att bruttolönen måste uppgå 

till dryga 118 500 kronor per månad, och inte 89 000 kronor vilket står föreskrivet i lagen. 

Domen leder till diskussion huruvida bruttolöneavtal gynnas framför nettolöneavtal när 

beräkning ska göras enligt HFD:s dom.  

 

Tax rollover är en metod som kan användas i syfte att skatteplanera. Metoden innebär att 

arbetstagaren och arbetsgivaren avtalar om vem som ska stå för skatteinbetalningarna, och 

genom detta kan de skjuta på beskattningen av en del av inkomsten till nästkommande år.  

 

Ytterligare en metod som används till skatteplanering är den så kallade förskottsmetoden, 

vilken innebär att en person som ska arbeta i Sverige i minst sex månader kan, genom att 

erhålla förskott av lön, kombinera reglerna i SINK och expertskatten i IL. Det möjliggör en 

skattesänkning till en faktisk beskattning på endast 15 procent. 

 

Att kombinera ovanstående metoder med expertskatten möjliggör fördelaktig skatteplanering. 

Resonemang kan föras om någon av dessa metoder kan ligga till grund för varför HFD 

ändrade tidigare instansers domslut. 
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1.2 Problemformulering 
Vad har utvidgningen av 11 kap. 22 § IL fått för betydelse? Vad innebär förskottsmetoden 

och tax rollover, och hur påverkar dessa metoder beskattningen av utländska arbetstagare med 

nettolöneavtal som kan tillämpa expertskattereglerna?  

 

1.3 Syfte 
Uppsatsen skrivs till en läsare med förståelse inom skatterätt. Syftet med denna uppsats är att 

analysera vad tillägget av 11 kap. 22 § 3 st. fått för betydelse för utländska högavlönade 

arbetstagare, samt utreda om tillämpningen av stycket överensstämmer med lagstiftarens syfte 

med tillägget. Vi vill även bringa klarhet i varför beräkningen sker på olika sätt beroende på 

om det rör sig om ett nettolöneavtal eller bruttolöneavtal. Dessutom vill vi utreda vad 

förskottsmetoden och tax rollover har för roll i nettolöneavtals utformning.  

 

1.4 Metod 
I vår uppsats utgår vi från en klassisk juridisk metod, vilket innefattar de fyra rättskällorna; 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Vi kommer till en början använda oss av en objektiv 

tolkning, dvs. en bokstavstolkning, när vi analyserar lagtextens innebörd, därefter kommer vi 

fortsätta med en subjektiv och teleologisk tolkning, vilket innebär att lagen tolkas efter dess 

syfte. Utifrån detta förs i analysen en diskussion huruvida den faktiska tillämpningen 

överensstämmer med de olika tolkningssätten. 

 

Vad gäller praxis är den huvudsakliga utgångspunkten HFD 2014 ref. 76. För att klargöra 

rättsläget behandlar vi även andra rättsfall vilka har, och har haft, betydelse för tillämpningen 

av 11 kap 22 § IL. En genomgång avseende skillnaderna mellan instansernas domskäl görs 

och varför de kom till olika domslut.  

 

För att få en uppfattning om vad HFD:s dom har lett till i praktiken har intervjuer hållits med 

anställda på Deloitte och EY. För att få ett jämförbart underlag har vi valt att ställa likadana 

frågor till de intervjuade personerna. Utöver intervjuerna har vi även beaktat artiklar skrivna 

av skatterådgivare. För att inte få en vinklad bild av rättsläget utifrån skatterådgivarnas 

synvinkel, har vi även tagit ställning till Skatteverkets ställningstaganden. 

 



9 

1.5 Avgränsning 
Av utrymmesskäl har vi valt att fokusera på 11 kap. 22 § 3 st. IL och således inte behandla 

övriga stycken i 11 kap. 22 § IL djupgående. Vi kommer således inte beröra de delar av 

rättsfallen vilka behandlar övriga stycken i paragrafen.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsens andra kapitel ger en förklaring på hur Sveriges skattesystem är uppbyggt, vilka 

principer som följs och förklaringar av vad dessa innebär. I kapitel 3 får läsaren en 

redogörelse för paragrafens syfte och tillämpning. Detta inkluderar en inblick i lagrummets 

förarbeten och litteratur inom området. Därefter ges i kapitel 4 en djupare förståelse i ämnets 

problematik genom att behandla HFD 2014 ref. 76 där Forskarskattenämnden samt 

Förvaltningsdomstolarnas tre instansers domar refereras. I samband med referaten återger vi 

även Skatteverket, Deloitte och PwC:s kommentarer av domsluten, samt vad intervjuerna gav 

för resultat. I Kapitel 5 behandlas metoden tax rollover och i kapitel 6 förskottsmetoden.  

 

Analysen ges i kapitel 7 och ger en diskussion om HFD:s domslut haft någon bakomliggande 

orsak, varför tax rollover och förskottsmetoden står i centrum.  
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2 Sveriges skattesystem 

2.1 Inledande kommentar 
Utgångspunkten i Sveriges skattesystem är uppbyggt med beskattning av bruttoinkomster. 

Från bruttoinkomster ges sedan möjlighet att göra diverse avdrag för att räkna fram de slutliga 

beskattningsbara inkomsterna. 1  För att tillämpningen av lagtexten ska fungera på ett 

lätthanterligt sätt, kan hänsyn även tas till historiskt skapade principer för att göra samhället 

mer rättvist.2 Även om en lagregel ger en klar lösning på ett problem, kan en rättsprincip 

lägga grunden för ett beslut och fortfarande vara gällande rätt. 3 Legalitetsprincipen synliggör 

denna avvägning, vilket beskrivs i avsnitt 2.2. 

 

För skatterättsliga frågor och problem, liksom för andra juridiska frågor och problem, finns 

principer vilka ses som gällande rätt för vissa och för andra anses vara helt betydelselösa.4 

Principer kan således ligga till grund för hur ny lagtext ska utformas och hur de befintliga 

reglerna ska tolkas. Principer kan även klargöra hur utfallet av ett domslut ska bli, varpå det i 

och med HFD 2014 ref. 76 kan diskuteras huruvida nedanstående principer blivit beaktade vid 

domslutet.  

 

2.2 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen är en grundläggande juridisk rättsgrundsats. 5  Principen bygger på 

uttrycket ”nulla poena sine lege”, vilket betyder ”inget straff utan lag”. Detta medför att i 

Sverige kan bestraffning inte ges för en handling vilken inte var uttryckligen straffbelagd vid 

den tidpunkt handlingen utfördes.6 Legalitetsprincipen finns uttryckt i RF 2:10 och är en 

gällande princip för alla rättsområden i Sverige. Skatterättsligt uttrycks principen ”nullum 

tributum sine lege”, vilket översätts till ”ingen skatt utan lag”. Innebörden av 

legalitetsprincipen inom det skatterättsliga området är att beskattning sker utifrån vad 

lagtexten anger vid det tillfälle inkomsten blir beskattningsbar. Det är viktigt att de enskilda 

                                                 
1 12 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229) 
2 Simmonds, Juridiska principfrågor: rättvisa, gällande rätt och rättigheter, s 15. 
3 Simmonds, Juridiska principfrågor: rättvisa, gällande rätt och rättigheter, s 15. 
4 Simmonds, Juridiska principfrågor: rättvisa, gällande rätt och rättigheter, s 15.  
5 Rydin, Urban, Är Sverige inte längre en rättsstat på skatteområdet?, Skattenytt 2012, s 160. 
6 Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, s 721. 
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ska kunna förutse hur deras inkomster kommer att beskattas, eftersom en felaktig bedömning 

skulle kunna leda till förödande ekonomiska konsekvenser. Därför är det viktigt att 

domstolarnas tolkning följer vad lag och förarbeten anger, så att en enskild kan förutse utfallet 

i varje enskilt fall. 7  

 

2.3 Likformighetsprincipen 
Likformighetsprincipen är en grundläggande beståndsdel för att en stat ska ses som en 

rättsstat.8 Principen är en allmän rättviseprincip och står för allas likhet inför lagen och att lika 

fall ska bedömas lika; särbehandling ska således inte förekomma. Redan på tidigt 1900-tal 

diskuterades likformighetsprincipen i förarbeten till Kommunalskattelagen (1928:370) och 

målet var att alla inkomster skulle beskattas lika. Det föll sig problematiskt eftersom flera 

olika slags inkomster var aktuella, vilket gjorde att en viss avvikelse från likformighet 

uppkom. Revideringen av inkomstskattereglerna år 1991 hade till syfte att åtgärda detta och 

göra beskattningen mer likformig. Svårigheter uppkommer dock alltid vid bedömningen av 

vilka fall som ska anses vara lika, men skyldigheten för domstolar och 

förvaltningsmyndigheter att beakta detta finns angiven i RF 1:9. 9  

 

Ur ett skatterättsligt perspektiv ska personer med lika hög inkomst betala lika mycket skatt.10 

Men genom införandet av schablonregler kan det diskuteras huruvida likformighet uppnås, 

eftersom alla får samma behandling oavsett om de har ett likartat fall eller inte.  

 

2.4 Neutralitetsprincipen 
Till följd av likformighetsprincipen har neutralitetsprincipen arbetats fram, vilken uttrycker 

att skatten ska vara neutral. Målet med neutralitet är att handlingsalternativ, vilka förhåller sig 

lika innan skatten är dragen, även ska förhålla sig lika efter skatteutfallet. 11  Detta kan 

exemplifieras med att om en person står mellan två val, ska personen inte välja det ena 

alternativet på grund av att det blir mer skattemässigt fördelaktigt. I domslutet vi utgår från i 

                                                 
7 Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, s 721. 
8 http://www.lag24.se/a/skatterättsliga-principer (Hämtad: 2015-04-28) 
9 Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, s 44-45. 
10 Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, s 45. 
11 Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, s 45-46. 
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denna uppsats kan frågan ställas om det ska bli skillnad på beskattningen beroende på om 

arbetstagaren har nettolöneavtal eller bruttolöneavtal med sin arbetsgivare.  

 

2.5 Kontantprincipen 
Kontantprincipen är en skatterättslig princip, vilken för inkomstslaget tjänst finns angiven i 10 

kap. 8 och 13 §§ IL. Principen innebär att inkomster ska beskattas det inkomstår de kan 

disponeras av den skattskyldige och kostnader ska dras av det år utgiften betalas. 12  Det 

avgörande är således inte när inkomsten intjänats utan när den skattskyldige kan förfoga över 

den.13 Möjligheten finns att avtala med sin arbetsgivare om att erhålla förskott-, alternativt 

efterskottsbetalning av lön, vilket medför att parterna indirekt avtalar om när beskattning av 

lönen ska ske. Principen styr likväl tidpunkten för när arbetsgivare ska redovisa sociala 

avgifter samt avdragen preliminär skatt till Skatteverket.14  

 

2.6 Skattskyldighet   
En i Sverige arbetande arbetstagare är skyldig att betala skatt på inkomsten denne kan 

disponera.15 Skatten ska betalas till Skatteverket, men vanligtvis sköter arbetsgivaren dessa 

betalningar. Arbetsgivaren drar i så fall av preliminär skatt på lönen innan han utbetalar den 

till arbetstagaren. Varje månad betalar arbetsgivaren in den preliminära skatten till 

Skatteverket och därigenom fungerar arbetsgivaren som en mellanhand mellan arbetstagaren 

och staten. 

 

RÅ 80 1:90 berörde frågan om vem som är skattskyldig. I målet hade en svensk 

idrottsförening anlitat hockeyspelare och avtalat med dessa att föreningen skulle stå för 

spelarnas skatt. Föreningen gjorde inga skatteavdrag för preliminärskatt. Regeringsrätten 

yttrade, att i samband med att en arbetsgivare avtalar med arbetstagaren att svara för dennes 

skatt belöpande på lönen, medför det även att de åtar sig skyldighet att svara för den 

preliminära skatt som ska hållas inne enligt dåvarande uppbördslagens regler. Vidare sa 

                                                 
12 Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, s 132. 
13 Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, s 159. 
14 http://www.personalekonomi.se/artikel/kontantprincipen.aspx (hämtad: 2015-05-06) 
15 1 kap. 3 § IL 

http://www.personalekonomi.se/artikel/kontantprincipen.aspx


13 

domstolen att beräkning av skatteavdrag enligt uppbördslagens regler är bindande för 

arbetsgivaren, vilket medför att ingen egen beräkning ska göras.16 

 

Följden av målet är att en arbetsgivare inte avtalar bort sin skyldighet att innehålla 

preliminärskatt genom att betala in arbetstagarens slutliga skatt. Att avtala om vem som står 

för arbetstagarens skatt har således endast civilrättslig verkan mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren. Det är arbetstagarens skyldighet att betala skatt och skulle arbetsgivaren 

missköta betalningarna är det arbetstagarens skyldighet att betala skatten till staten.  

 

Även om möjligheten att avtala om att det är arbetsgivaren som ska stå för skatten finns, är 

det således arbetstagarens yttersta ansvar att se till att inbetalning kommer staten tillhanda. Är 

ett nettolöneavtal upprättat mellan parterna är vanligtvis arbetstagaren enbart intresserad av 

vad denne får ut i nettolön, och vill inte tänka på skattekonsekvenserna och 

skatteinbetalningarna. Därför avtalas ofta att det är arbetsgivaren som ska stå för skatten. Men 

även om skatteinbetalningarna ska skötas av arbetsgivaren, är arbetstagaren fortfarande den 

skattskyldige, varvid eventuell skatteåterbäring tillfaller arbetstagaren. Är det avtalat mellan 

parterna att arbetsgivaren ska stå för skatten är det viktigt att få med i avtalet att även 

skatteåterbäringen ska tillfalla arbetsgivaren. Görs inte detta medför det att arbetsgivarens 

kostnader blir högre än vad de skulle blivit och arbetstagaren erhåller högre slutlig lön än vad 

parterna avtalat.17  

 

                                                 
16 Rå 80 1:90 s 1 
17 Palmquist, Kristina, Senior Manager Tax, EY, 2015-04-23 
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3 Beskattning av utländska experter 

3.1 Bakgrund 
Regler om skattelättnad för utländska forskare har funnits sedan 1984, då Lag (1984:947) om 

beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige reglerade beskattningen av 

nämnda arbetstagare. Syftet med att införa regler om skattelättnad för utländska forskare var 

att locka kompetent arbetskraft till Sverige, samt att hålla kostnaderna för arbetsgivarna på en 

mer godtagbar nivå.18 Tanken på att införa en sådan regel väcktes då OECD19 beaktat att 

människors val av land de vill bosätta sig i påverkas till stor del av hur skattesatsen förhåller 

sig i respektive land.20 Sedan 2001 finns reglerna om skattelättnad för experter, forskare och 

andra nyckelpersoner reglerade i 11 kap. 22-23a §§ IL. Reglerna utvidgades och började gälla 

även för experter och andra nyckelpersoner, därigenom ofta benämnd expertskatt. Behovet av 

utvidgningen ansågs föreligga för att många av våra grannländer har liknande regler, och 

konkurrerade genom det ut Sverige som arbetsmarknad för utländska nyckelpersoner. 

Arbetsmarknaden i Sverige behövde således bli mer attraktiv och vi behövde få fler utländska 

arbetstagare hit för att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga.21 En lösning på 

detta var att erbjuda dem skattelättnad. Den utvidgade skattelättnaden kan även locka 

utländska företag att etablera sig på den svenska marknaden, eftersom de genom att anställa 

arbetstagare från sitt hemland reducerar sina kostnader för sociala avgifter, 22  utöver att 

arbetstagarna får 25 procent av sin lön skattefritt.  

 

3.2 Paragrafens lydelse 
11 kap. 22 § IL Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan del av 

lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån och sådana ersättningar för utgifter som 

avses i 23 §, om arbetet avser 

1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär 

betydande svårigheter att rekrytera inom landet, 

                                                 
18 Prop. 1985/86:76 s 6-7. 
19 Organisation for Economic Co-operation and Development 
20 OECD, 2011a, The Taxation of Mobile High-Skilled Workers I Taxation and Employment, OECD 
Publishing, s 125. 
21 Prop. 2000/01:12 s 18. 
22 2 kap. 12 § p. 1 Socialavgiftslagen 
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2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på 

sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet, 

eller 

3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett 

företag.  

2 st. Första stycket gäller bara om 

- arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast driftsställe i 

Sverige, 

- arbetstagaren inte är svensk medborgare, 

- arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under 

de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas, och 

- vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år. 

3 st. Vid tillämpning av första stycket ska villkoren anses uppfyllda för en arbetstagare, om 

lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två gånger 

prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas.  

4 st. Denna paragraf tillämpas bara under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen. 

Lag (2011:1271)23 

 

3.3 Innebörden av skattelättnad 
Paragraferna, 11 kap. 22-23a §§ IL, ger arbetstagare möjlighet att få 25 procent av sin 

ersättning för utfört arbete skattefritt under de tre första åren de arbetar i Sverige, och 

arbetsgivaren behöver inte betala sociala avgifter på denna del av lönen.24  Ansökan om 

skattelättnad enligt dessa regler kan endast göras av utländska medborgare, vilka inte har 

stadigvarande vistats i Sverige under de fem senaste åren. 

 

Kritik har riktats mot paragrafens innehåll. Det sägs att eftersom det finns ett behov av dessa 

regler, tyder det på att Sverige har en allt för hög skattenivå jämfört med andra länder. 

Svårigheterna att rekrytera utländsk arbetskraft hade decimerats om beskattningen i Sverige 

var mer likvärdig med övriga länder. Det har även hävdats att dessa regler leder till en 

orättvisa gentemot andra obegränsat skattskyldiga i Sverige, vilka blir beskattade för hela 

deras ersättning för likvärdigt arbete. Paragrafen har fått ytterligare kritik för dess tidigare 
                                                 
23 11 kap. 22 § Inkomstskattelagen. 
24 2 kap. 12 § p. 1 Socialavgiftslagen. 
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utformning. Det har ansetts att det ställts för höga krav för att tillämpningen av reglerna ska 

aktualiseras25, och att det i varje fall blir en individuell bedömning, vilket kan leda till att lika 

omständigheter bedöms olika. 26  Detta har resulterat i att paragrafens förutsebarhet har 

ifrågasatts.27  

 

Den 1 januari 2012 tillkom därför det tredje stycket i nuvarande lydelse av nämnd paragraf. 

Anledningen var att öka förutsebarheten och underlätta bedömningen för när skattelättnad ska 

beviljas.28 Regeln är en förenklingsregel, vilket innebär att första stycket i paragrafen anses 

uppfyllt om arbetstagarens ersättning för arbetet överstiger två gånger prisbasbeloppet, under 

förutsättning att andra stycket i paragrafen är uppfyllt. Detta medför att en arbetstagare som 

når upp till gränsbeloppet ges skattelättnad utan att en prövning av arbetstagarens kompetens 

och rekryteringssvårigheterna inom landet görs. Genom det tredje stycket möjliggör 

lagstiftaren att alla utländska höginkomsttagare, exempelvis idrottspersoner29, kan beviljas 

skattelättnad, vilket ifrågasätter om paragrafen har tappat sitt ursprungliga ändamål.  

 

3.4 Paragrafens tillämplighet   
Forskarskattenämnden gör efter ansökan bedömningen och tar beslut om vilka som ska 

beviljas skattelättnad enligt reglerna om expertskatt. 30  Lagen (1999:1305) om 

Forskarskattenämnden, anger hur förfarandet går till och hur ansökan och bedömningen ska 

handläggas. Stor vikt läggs vid om personen har en doktorsexamen samt hur arbetstagarens 

bakgrund och tidigare erfarenheter beskrivs i ansökan. Vid bedömningen om en person 

klassas som nyckelperson kan det vara fråga om personer vilka är specialister inom logistik, 

administration, engineering och projektledare för stora och kvalificerade projekt.31 Omfattas 

inte arbetstagarna av något av dessa kriterier görs bedömningen huruvida de kan tillämpa 

skattelättnaden enligt basbeloppsregeln. Varje år inkommer ca 500 ansökningar om 

expertskatt i Sverige, varav ca 300 personer beviljas skattelättnad.32 

                                                 
25 Dahlberg, Internationell beskattning, s 82. 
26 Prop. 2011/12:1 s. 242. 
27 Prop. 2011/12:1 s 240. 
28 Prop. 2011/12:1 s 246. 
29 Dahlberg, Internationell beskattning, s 87. 
30 11 kap 23a § IL 
31 Prop. 2000/01:12 s 22. 
32 Dahlberg, Internationell beskattning, s 85. 
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Basbeloppsregeln i tredje stycket förenklar bedömningen för Forskarskattenämnden. 

Överstiger lönen gränsbeloppet vilket anges i 11 kap 22 § 3 st. IL, ska arbetstagaren beviljas 

skattelättnad utan att kompetensprövningen enligt paragrafens första stycke görs. Prövningen 

om lönen överstiger gränsbeloppet görs utifrån den bruttolön arbetstagaren erhåller från 

arbetsgivaren, inklusive samtliga kontanta ersättningar och förmåner. Oaktat att regeln är 

enkelt utformad kan svårigheter uppkomma om exempelvis arbetstagaren ingått ett 

nettolöneavtal med sin arbetsgivare. I de fall måste nettolönen uppräknas till bruttolön, och 

hur denna beräkning ska ske har behandlats i RÅ 1987 ref. 61 och RÅ 1977 Aa 141.  

 

3.5 RÅ 1977 Aa 141  
Målet behandlar frågan om hur uppräkning av en nettolön ska ske. I målet hade arbetstagaren 

av sin arbetsgivare enligt avtal erhållit kontant nettolön, varvid arbetsgivaren har ansvaret att 

betala in preliminär skatt. Den av arbetsgivaren inbetalda skatten motsvarade dock inte vad 

skattemyndigheten räknat fram att den skulle vara. Arbetstagaren blev således krävd på 

resterande belopp, eftersom arbetstagarens skattskyldighet inte förändras för att arbetsgivaren 

inte fullgjort sin skyldighet att betala in rätt preliminär skatt. Frågan i målet var hur 

uppräkning av erhållen nettolön skulle ske till bruttolön med anledning av kvarskatt. Fallet 

togs upp i alla instanser och Regeringsrätten dömde slutligen att bruttolönen ska bestämmas 

vid det tillfälle nettolönen betalas ut, och uppräkning ska ske enligt skattetabell. Att 

arbetstagaren senare har rätt till diverse avdrag skulle inte beaktas vid denna beräkning.  

 

3.6 RÅ 1987 ref. 61 
RÅ 1987 ref 61, även kallat Kooyman-ärendet, handlade om hur beskattningen av den 

holländska medborgaren Frans K, fortsättningsvis kallad arbetstagaren, skulle ske. 

Arbetstagaren var anställd hos det holländska bolaget Shell International Petroleum 

Maatschappij BV, fortsättningsvis kallad arbetsgivaren, men utförde sitt arbete åt 

dotterbolaget Shell AB i Sverige. Arbetsgivaren hade i anställningsavtalet med arbetstagaren 

åtagit sig att stå för arbetstagarens skatt på den intjänade lönen, vilken utbetalades kontant av 

arbetsgivaren.33 Eftersom den utländska arbetsgivaren var ett bolag utan fast driftsställe i 

Sverige, behövdes ingen preliminärskatt inbetalas till skattemyndigheten i Sverige, enligt 
                                                 
33 RÅ 1987 ref. 61 s 1. 



18 

CFU 34 -föreskriften 1967:10. Arbetstagaren hade inte heller i sin deklaration angivit att 

arbetsgivaren skulle stå för skatten och således blivit beskattad för den utbetalda lönen, dvs. 

nettolönen.35  

 

Taxeringsintendenten yrkade i målet att arbetsgivaren skulle ha ansetts gjort skatteavdrag på 

lönen, och arbetstagaren skulle således ha blivit beskattad för den bruttolön som blir resultatet 

av en omräkning av den nettolön han fick utbetald efter principen, 36   “bruttolön – 

skatteavdrag = nettolön”.37 Arbetstagaren bestred yrkandet och menade istället att beskattning 

av tjänsteinkomster ska ske enligt kontantprincipen och att han inte erhållit mer än vad han 

fått utbetalt.38  

 

Den avgörande frågan i målet var således hur beskattningen av arbetstagarens inkomster 

skulle ske, när arbetsgivaren ska stå för skatten men inte gjort några preliminärskatteavdrag. 

Regeringsrätten fastställde kammarrättens domslut och kom fram till att arbetstagaren skulle 

beskattas för den uppgrossade bruttolön han erhöll efter att nettolönen ökats med de 

skatteavdrag arbetsgivaren skulle gjort, men aldrig gjorde. Uppräkningen ska göras enligt 

beräkningen, “bruttolön - skatteavdrag = nettolön”, en så kallad gross-up.39  

                                                 
34 Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden 
35 RÅ 1987 ref. 61 s 2-3. 
36 RÅ 1987 ref. 61 s 3. 
37 Skatteverkets ställningstagande, dnr: 131 644285-06/111 
38 RÅ 1987 ref. 61 s 3. 
39 RÅ 1987 ref. 61 s 6-7. 
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4 HFD 2014 ref. 76  

4.1 Inledning 
Problematiken angående gross-up av nettolön blir än mer invecklad när den utländska 

arbetstagaren med nettolöneavtal ansöker om skattelättnad enligt basbeloppsregeln. Ska 

beräkningen från nettolön till bruttolön ske med eller utan beaktande av skattelättnaden på 25 

procent? Detta problem har tagits upp i Forskarskattenämnden och prövats av samtliga 

instanser i förvaltningsdomstolarna, vari slutlig dom avgjordes i HFD 2014 ref. 76.  

 

4.1.1 Bakgrund 
Det svenska bolaget PON Equipment AB, ingick i den nederländska koncernen Pon Holdings 

B.V, och hade anställt en person som vanligtvis arbetade inom koncernen i Nederländerna. 

Avsikten med anställningen var att arbetstagaren skulle arbeta i Sverige i 18 månader, och 

hade avtalat med sin svenska arbetsgivare att nettolön skulle utgå för arbetet. 40  Arbetstagaren 

ansökte om skattelättnad enligt basbeloppsregeln, och angav i sin ansökan att bruttolönen 

uppgick till 103 855 kronor efter uppräkning av nettolönen.41 Beräkningen gjordes i enlighet 

med Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 644285-06/111. 42  Tolkningen av hur 

beräkningen skulle ske har delvis baserat sig på praxis som kommit till uttryck i RÅ 1977 Aa 

14143 och RÅ 1987 ref. 61.44 

 

4.1.2  Forskarskattenämndens beslut Dnr 321-12/F  
Forskarskattenämnden anser att arbetstagaren uppfyller de formella kraven för skattelättnad, 

vilka framkommer i 11 kap. 22 § 2 st. IL. Nämnden konstaterar att om fallet var sådant att 

beräkning sker utan beaktande av skattelättnad, är bruttolönen endast inledningsvis högre än 

gränsbeloppet. Så snart skattelättnad har beviljats, sjunker bruttoersättningen till under två 

prisbasbelopp, och når således inte upp till gränsbeloppet vilket anges i lagtexten. Nämndens 

                                                 
40 HFD 2014 ref. 76 s 2. 
41 Forskarskattenämndens beslut Dnr 321-12/F s 1. 
42 Förvaltningsrätten, mål nr 15846-12 s 2. 
43 Se avsnitt 3.5. 
44 Se avsnitt 3.6. 
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slutgiltiga bedömning är att hänsyn ska tas till skattelättnad och arbetstagarens ansökan om 

skattelättnad avslås.45  

 

Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten och yrkade på ändring av beslutet, varvid 

Skatteverket yrkade att förvaltningsrätten skulle lämna överklagandet utan bifall. Skatteverket 

grundade sitt yrkande på att förvaltningsrätten skulle besluta att den anställde inte är 

berättigad till skattelättnad enligt basbeloppsregeln, eftersom den anställde har ett 

nettolöneavtal vilket medför att arbetsgivaren står för den skatt den anställde erläggs. Vidare 

kräver lagtexten att bruttolönen överstiger gränsbeloppet och hänsyn ska därför tas till 

skattelättnaden, vilket leder till att arbetstagaren inte har en lön överstigande gränsbeloppet.46  

 

4.1.3 Förvaltningsrätten domskäl och domslut, mål nr 15846-12 
Förvaltningsrätten fastslog att en gross-up från nettolön till bruttolön behövde göras.47 Den 

konstaterade att det inte uttryckligen framkommer av förarbetena huruvida beräkning ska 

göras med eller utan beaktande av skattelättnad. Förvaltningsrätten beslutade att det inte 

nödvändigtvis innebär att arbetstagarens ersättning måste överstiga beloppsgränsen även efter 

att skattelättnad har beviljats, eftersom lagstiftaren fastställt genom ordalydelsen av lagen att 

den avtalade ersättningen ska uppgå till minst två prisbasbelopp.48 Följden vid beaktande av 

skattelättnaden hade då blivit att den avtalade bruttoersättningen skulle uppgå till ungefär 117 

500 kronor per månad med 2012 års prisbasbelopp.  

 

Vidare har de hänvisat till förarbetsuttalanden “rörande de offentligfinansiella effekterna av 

den förenklade expertskatten”, där det framgår att lagstiftaren räknat med att medellönen per 

år antas vara 1,1 miljoner kronor om arbetstagarna tjänar strax över beloppsgränsen. Om 

hänsyn tas till skattelättnaden vid beräkningen skulle det krävas en årslön på 1,4 miljoner 

kronor, varför domstolen drar slutsatsen att hänsyn inte ska tas till skattelättnaden vid 

beräkningen.49 Domstolen anser att den anställde uppfyller de formella förutsättningarna för 

skattelättnad. 

 
                                                 
45 Forskarskattenämndens bestlut Dnr 321-12/F s 2. 
46 Förvaltningsrätten, mål nr 15846-12 s 2-3 
47 Förvaltningsrätten, mål nr 15846-12 s 3. 
48 Förvaltningsrätten, mål nr 15846-12 s 4. 
49 Förvaltningsrätten, mål nr 15846-12 s 4-5. 
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4.1.4 Kammarrättens domskäl samt domslut, mål nr 2016-13 
Kammarätten menar att det framgår dels av ordalydelsen i förarbetsuttalandena, samt att det 

får anses framgå av basbeloppsregelns ordalydelse, att det är den avtalade bruttoersättningen 

som ska överstiga två prisbasbelopp utan beaktande av skattelättnaden. Arbetstagaren i målet 

hade en bruttolön uppräknad till 103 855 kronor utan beaktande av skattelättnad, och ska 

därmed anses överstiga gränsbeloppet. Således delar kammarrätten förvaltningsrättens beslut 

och avslår Skatteverkets överklagande.50  

 

4.1.5 Högsta förvaltningsdomstolens domskäl och domslut  
HFD konstaterar att en arbetstagare anställd med ett nettolöneavtal har rätt till skattelättnad, 

om dennes nettolön uppgår till minst samma belopp som nettolönen för en person med 

bruttolöneavtal.51 Följden blir således, såsom Forskarskattenämnden funnit, att skattelättnaden 

ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnad. HFD 

undanröjer underinstansernas avgöranden och beslutar att den anställde inte har rätt till 

skattelättnad enligt basbeloppsregeln. 

 

4.2 Kommentarer av rättsfallet  

4.2.1 Deloitte 
Deloitte är ett av företagen som har uppmärksammat detta mål och har dessutom 

kommenterat de olika instansernas domslut i olika artiklar. I artikeln 52  de utgav efter 

kammarrättens domslut, skriver de att de delar kammarrättens bedömning, att det är 

bruttolönen beräknad utan hänsyn till skattelättnad som ska ligga till grund för bedömningen. 

När fallet sedan överklagades och HFD kom till motsatt beslut, utgav Deloitte ytterligare en 

artikel, i vilken de skriver att de anser att domslutet leder till att individer med nettolönepolicy 

missgynnas framför individer med bruttolönepolicy, vilka tillämpar basbeloppsregeln. De 

anser även att domstolen borde utvecklat sitt resonemang kring varför de kom till det domslut 

de gjorde. 53 

                                                 
50 Kammarrätten, mål nr 2016-13 s 3. 
51 HFD 2014 ref. 76 s 4.  
52 Robertsson & Dahlström, Avgörande från kammarrätten om beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal och 
expertskatt. 
53 Kinnman, Franzén & Hamberg, Avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om beräkning av bruttolön vid 
nettolöneavtal och expertskatt. 
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Vi har även intervjuat Kristian Hamberg, anställd på Deloitte, som arbetar med internationell 

individbeskattning. Hamberg menar att bolag som tillämpar nettolöneavtal missgynnas 

framför bolag som använder sig av bruttolöneavtal, och han har följande kommentar: HFD 

konstaterar att vid beaktande om anställda med nettolöneavtal når upp till beloppsgränsen för 

expertskattelättnader ska skattelättnaderna beaktas vid prövningen. Föreligger bruttolöneavtal 

behöver ingen hänsyn tas till skattelättnaden vid bedömning av om lönen når upp till 

beloppsgränsen. På så vis behandlas löneavtalen på olika sätt och Hamberg anser således att 

domen gynnar bolag med bruttolönepolicy framför bolag med nettolönepolicy, eftersom det 

krävs en högre bruttolön för att överstiga beloppsgränsen för en arbetstagare med 

nettolöneavtal.54 

 

4.2.2 EY 
Kristina Palmquist och Klara Justad från EY, har i en artikel på Skattenätet också 

kommenterat HFD:s dom. 55  Deras åsikt är att domen är intressant för anställda med 

nettolönepolicy, men framför allt är den betydelsefull för deras arbetsgivare. Domen är 

betydelsefull för arbetsgivare på grund av att det är arbetsgivarna som får ökade kostnader för 

skatt och arbetsgivaravgifter när en anställd inte kan tillämpa skattelättnaden. Arbetstagaren 

berörs inte, eftersom denne oavsett får ut sin nettolön. För närvarande är det endast lön 

utbetald från Sverige som medräknas i bedömningen av om lönen överstiger gränsbeloppet. 

Palmquist och Justad anser att arbetsgivare, vilka hamnar i nämnd situation, noggrant bör se 

över fördelningen av lönen, om lön utbetalas från olika bolag så att arbetstagarens lön inte 

understiger gränsbeloppet här i Sverige.56 Palmquist och Justad anser däremot att all lön 

hänförlig till arbetet i Sverige ska medräknas vid bedömningen, oavsett varifrån den 

utbetalas.57 

 

4.3 Rättsfallets betydelse  
I målet är det ostridigt att bruttolönen, utan beaktande av expertskatt, uppgår till ca 103 000 

kronor enligt beräkningen “nettolön + tabellskatt = bruttolön”. Enligt HFD:s domslut ska 
                                                 
54 Hamberg, Kristian, Associate TAX, Deliotte, intervju 2015-03-10 
55 Palmquist & Justad, Expertskatt, negativ HFD-dom 
56 Palmquist & Justad, Expertskatt, negativ HFD-dom 
57 Palmquist & Justad, Expertskatt, negativ HFD-dom 
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beaktande tas till skattelättnad och således blir den slutliga bruttolönen i målet endast 78 000 

kronor, och uppgår därigenom inte till det gränsbelopp vilket anges i lagen. Om bruttolönen 

ska beräknas i enlighet med HFD:s domslut, innebär det att bruttolönen utan hänsyn tagen till 

skattelättnad måste uppgå till 2,67 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar en bruttolön på 

dryga 118 500 kronor med 2015 års prisbasbelopp58. Uppkomna skillnader avseende de olika 

domsluten visas i tabellen nedan, där skatten har beräknats och dragits av enligt skattetabell 

33.59  

 

Tabell 1 

HFD 2014 ref. 76 Avtalad nettolön Skattepliktig bruttolön Framräknad bruttolön 

HFD:s bedömning 49 840 89 000 118 667 

Kammarrätten och 
förvaltningrättens 
bedömning 

40 571 66 750 89 000 

 

 

Ovan visad beräkning, vad gäller skillnaden i bruttolönerna, bekräftar Catarina Wahlgren 

Sjöstedt i en publicerad artikel på Skattenätet från EY.60  Hamberg från Deloitte förklarade att 

vid bedömning av om bruttolön översteg gränsbeloppet ska ingen hänsyn tas till eventuell 

beviljad skattelättnad. Deloitte ansåg att nettolöneavtal missgynnades i jämförelse med 

bruttolöneavtal när tillämpning sker utifrån paragrafens tredje stycke 61 , vilket bekräftas 

genom denna beräkning.  

 

Problematiken med en gross-up av ett nettolöneavtal är att gross-up ska enligt domslutet i RÅ 

1977 Aa 141 göras utifrån skattetabell, vilken sedan ska utgöra den preliminära skatten. Målet 

med preliminära skatteinbetalningar är att de ska motsvara den slutliga skatten. Genomförs 

gross-up med hänsyn till skattelättnad enligt HFD:s dom, kommer den framräknade skatten 

bättre stämma överens med den slutliga skatten, eftersom den slutliga skatten beräknas på 

lönen efter att skattelättnad dragits av. Genomförs däremot gross-up utan hänsyn till 

                                                 
58 Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.  
59 Se bilaga 1. 
60 Wahlgren Sjöstedt, Nyheter avseende ansökningar om skattelättnader, så kallad expertskatt. 
61 Kinnman, Franzén & Hamberg, Avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om beräkning av bruttolön vid 
nettolöneavtal och expertskatt. 
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skattlättnad, vilket skatterådgivarna anser vara korrekt, kommer den framräknade preliminära 

skatten bli betydligt högre än den slutliga. Följaktligen kan vid tillämpning av expertskatt vid 

nettolöneavtal uppräkning av nettolönen inte ske med skattetabell, utan hänsyn måste först tas 

till skattelättnaden, för att den framräknade preliminära skatten ska överensstämma bättre med 

den slutliga skatten.  
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5 Tax rollover  

5.1 Bakgrund 
Under 1980-talet var enbart arbetsgivare med fast driftsställe i Sverige skyldiga att göra 

skatteavdrag på arbetstagares löner, i enlighet med den då gällande CFU-föreskriften 1967:10. 

I RÅ 1987 ref. 61 angav HFD att även om arbetsgivaren inte hade skyldighet att göra 

skatteavdrag på arbetstagarens lön, skulle en gross-up av lönen ske för att beskattningen 

skulle bli korrekt vid nettolöneavtal. Arbetstagaren beskattades således för sin bruttolön, även 

om endast en nettolön blivit utbetald. 

 

5.2 Innebörden av tax rollover 
“Tax-reimbursement-in-the-following-year-method”, även kallad tax rollover, innebär att 

arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om att arbetsgivaren ska stå för den 

kvarskatt arbetstagaren är skyldig staten.62 Kvarskatten uppkommer genom att arbetstagaren 

får sin nettolön utbetald år 1, men ingen preliminärskatt betalas till skattemyndigheten, varken 

av arbetstagaren eller av arbetsgivaren. Detta medför att vid deklarationstidpunkten 

nästkommande år (år 2), vilken berör intjänandeåret (år 1), får arbetstagaren ett krav att betala 

kvarskatt, vilken motsvarar hela den slutliga skatten och beräknas på nettolönen han fått 

utbetald. Kvarskatten ska arbetsgivaren stå för enligt avtalet mellan parterna.63 Arbetstagaren 

erhåller således en skattekompensation från sin arbetsgivare på skattens belopp år 2, för att 

arbetstagaren direkt ska kunna betala den debiterade kvarskatten. 

 

Utbetald lön år 2 blir den mellan parterna avtalade nettolönen samt kompensationen för den 

debiterade kvarskatten, vilket medför att den utbetalda lönen år 2 blir högre än vad den blev 

år 1. Arbetstagaren får dock inte mer ersättning för eget förfogande, eftersom han använder 

kompensationen för betalningen av kvarskatten. På så sätt skjuts beskattningen på 

arbetstagarens lön som avser år 1 till år 2. Avslutas sedan anställningen år 2 får arbetstagaren 

år 3 en utbetald kompensation för kvarskatten som uppkommer på lönen som är intjänad år 2, 

och blir således beskattad för denna kvarskatt först år 3.64 Genom detta förfarande genereras 

                                                 
62 Skattenytt 1992 s 535. 
63 Skattenytt 1992 s 533. 
64 Skattenytt 1992 s 533. 
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en nuvärdesvinst på att betala skatten senare65 samt att skattesatsen kan sjunka eftersom 

beskattning av tjänsteinkomster sker progressivt. En sänkning av skatten kan även ske genom 

att den sista skattekompensationen utbetalas först när arbetstagaren flyttat från Sverige, vilket 

medför att en beskattning enligt SINK blir aktuell och skattesatsen sjunker således till 20 

procent.66  

 

5.3 Tax rollover i rätten 
Första gången tax rollover togs upp i rätten var i RÅ 1991 not 53. Regeringsrätten ändrade 

tidigare domslut från RÅ 1987 ref. 61, och fastslog att endast den under inkomståret utbetalda 

nettolönen skulle tas upp till beskattning hos arbetstagaren. Påföljande år, när arbetstagaren 

fått sin slutskattesedel där skatten på föregående års nettoinkomst redovisas som kvarskatt, 

eftersom ingen skatt har inbetalats under året, erhåller arbetstagaren skatteersättning av sin 

arbetsgivare. Skatteersättningen utgör inkomst först det året den utbetalas, vilket medför att 

beskattningen på detta belopp “rullas” över till utbetalningsåret, dvs. påföljande år, därav 

begreppet rollover. Följden blir att en gross-up av nettolönen som Regeringsrätten krävde i 

RÅ 1987 ref. 6167 undviks, och beskattning sker enbart på den utbetalda nettolönen.68  

 

Anledning till att förfarandet med tax rollover fungerade vid denna tidpunkt, var att utländska 

arbetsgivare inte var skyldiga att göra skatteavdrag enligt CFU-föreskriften 1967:10. 

Därigenom sker ingen inbetalning av preliminärskatt till skattemyndigheten och eftersom 

ingen gross-up behöver ske, skjuts den slutliga beskattningen till nästkommande år. 

Följaktligen kan enbart arbetstagare med utländska arbetsgivare tillämpa metoden tax rollover 

och det krävs en genomtänkt skatteplanering genom noggrann formulering redan i 

anställningsavtalen.69 

 

 

                                                 
65 Skattenytt 2001 s 189. 
66 Skattenytt 2001 s 189. 
67 Se avsnitt 3.6. 
68 RÅ 1991 not. 53 s 2. 
69 Skattenytt 2001 s 189. 
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5.4 Lagen idag 
Tidigare gällande CFU-föreskriften, vilken angav att det bara var arbetsgivare med fast 

driftsställe i Sverige som var skyldiga att göra skatteavdrag, upphävdes år 2001. 10 kap. 

Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, anger istället, vid en objektiv tolkning, att alla 

arbetsgivare är skyldiga att göra skatteavdrag om de inte omfattas av kapitlets undantag som 

är uppräknade i 4 §. Innebörden blir att utländska arbetsgivare är skyldiga att göra 

skatteavdrag, oavsett om de har fast driftställe i Sverige eller inte. Detta medför att förfarandet 

med tax rollover inte går att genomföra enligt lag, eftersom då skatteavdrag görs är 

bruttolönen bestämd och skatten ska bestämmas utifrån det beloppet.  

 

5.5 Skatteverkets ställningstagande  
Skatteverket skriver i sitt ställningstagande från 2004, dnr 130 604256-04/111, att det inte 

fanns någon paragraf i tidigare gällande lag, Skattebetalningslag (1997:483), SBL, vilken 

angav att arbetsgivare utan fast driftsställe i Sverige var skyldiga att göra skatteavdrag. 

Skatteverket menar vidare att det framkom i propositionen till SBL, att lagstiftaren avsiktligt 

undantagit nämnda arbetsgivare från skyldigheten att göra skatteavdrag.70  

 

Enligt Skatteverket är således endast arbetsgivare med fast driftsställe i Sverige skyldiga att 

göra skatteavdrag. Avdrag som gjorts av arbetsgivare utan fast driftsställe, är enligt 

Skatteverket inte att jämställa med skatteavdrag och ska således inte behandlas som sådana.71 

Har arbetsgivare utan fast driftsställe ändock gjort avdrag för arbetstagares skatt ska de 

behandlas enligt följande:  

 

Har arbetsgivaren gjort avdrag för skatt men inte betalat in preliminärskatten till 

skattemyndigheten, och arbetstagaren inte kan visa att avdrag gjorts på lönen, ska en gross-up 

av arbetstagarens nettolön göras och arbetstagaren beskattas på bruttolönen. Bruttolönen 

består av nettolönen han fått utbetald, samt avdraget som arbetsgivaren gjort. 72 Arbetstagaren 

beskattas i dessa fall på ett högre belopp än vad han erhållit.  

 

                                                 
70 Skatteverkets ställningstagande Dnr. 130 604256-04/111 s 2.  
71 Skatteverkets ställningstagande Dnr. 130 604256-04/111 s 2. 
72 Skatteverkets ställningstagande Dnr. 130 604256-04/111 s 3. 
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Har arbetsgivaren gjort avdrag för skatt men inte betalt in preliminärskatten till 

skattemyndigheten, men arbetstagaren kan visa, t.ex. genom löneavi, att avdrag har gjorts ska 

arbetstagaren enbart beskattas på den lön han fått utbetald, dvs. nettolönen. 73  Lönen 

arbetstagaren erhåller sänks således med det belopp arbetsgivaren gjort avdrag med.  

 

Har arbetsgivaren gjort avdrag för skatt och betalat in dessa till skattemyndigheten, ska en 

gross-up av arbetstagarens lön göras till bruttolön. Avdragen som är inbetalade till 

skattemyndigheten bör enligt Skatteverket tillgodoses arbetstagaren. 74   Beskattning sker 

således på bruttolönen och skatten anses redan vara betald.  

 

5.5.1 Kommentar ställningstagande 
Detta ställningstagande ger återigen möjlighet att utnyttja den skatteplanering som möjliggörs 

genom tax rollover-upplägget, eftersom då skatteavdrag inte görs, möjliggörs 

tillvägagångssättet att skjuta på beskattningen till nästkommande år. Diskussion har genom 

detta förts om ställningstagandet är förenligt med lagens ändamål, eftersom lagtexten anger 

det motsatta.   

 

Generellt sett är det dock mer förmånligt att tillämpa skattelättnad än tax rollover,75 vilket 

leder till att Tax rollover inte är det primära valet om olika skatteplaneringsmöjligheter finns 

att tillgå. 

 

                                                 
73 Skatteverkets ställningstagande Dnr. 130 604256-04/111 s 3. 
74 Skatteverkets ställningstagande Dnr. 130 604256-04/111 s 3. 
75 Sabelström-Holmberg, Anna, Director, Deloitte, 2015-04-23 
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6 Förskott-/efterskottsmetoden 

6.1 Bakgrund 
Expertskatten möjliggör såsom vi tidigare nämnt att enbart 75 procent av arbetstagarens 

inkomst beskattas. Sker dessutom löneutbetalningen i förskott, alternativt i efterskott, då 

arbetstagaren inte är bosatt i Sverige blir den tillämpliga lagen för beskattning SINK. 

Skattesatsen på all tjänsteinkomst arbetstagaren erhåller blir därmed 20 procent enligt 7 § 

SINK. Har arbetstagaren dessutom blivit beviljad skattelättnad enligt expertskattereglerna, 

uppkommer frågan hur beskattningen ska ske.  

 

Varken ordalydelsen i lagtexten angående expertskatt eller dess förarbeten, anger om 

inkomsten vilken skattelättnaden avräknas på, ska utbetalas inom den tidsperiod 

skattelättnaden är beviljad. Hur dessa inkomster ska hanteras, råder det delade meningar om; 

ska de omfattas av skattelättnaden eftersom de hänförs till arbetet som utförs under den 

angivna tidsperioden, eller ska utgångspunkt tas från huvudregeln, att beskattning ska ske 

enligt kontantprincipen, 10 kap. 8 § IL? Beskattning enligt kontantprincipen skulle medföra 

att tiden för skattelättnad har förflutit, alternativt inte börjat, därav följer att skattelättnad inte 

blir aktuell på den ersättning vilken betalas ut i förskott, alternativt i efterskott.  

 

I domen RÅ 2006 ref 29 beslutar Regeringsrätten, att bonusersättning utbetald efter den 

angivna tiden för skattelättnad, fortfarande ska omfattas av skattelättnad om bonusen hänför 

sig till arbete vilket utförts inom den angivna tiden då skattelättnad var beviljad. Av domen 

kan slutsats dras, att ersättning vilken hänförs till arbete utfört under tiden 

Forskarskattenämndens beslut avser, ska omfattas av skattelättnaden oavsett när ersättningen 

utbetalas.  

 

6.2 Metodens innebörd 
I en intervju med Anna Sabelström-Holmberg, Director på Deloitte, informerade hon om hur 

en förskott-/efterskottsmetod kan resultera i en faktisk beskattning på 15 procent av 

inkomsten.76 Förskott som utbetalas till en begränsat skattskyldig ska beskattas enligt SINK77 

                                                 
76 Sabelström-Holm, Anna, Director, Deloitte, 2014-04-23 
77 5 § p. 2 SINK 
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med en skattesats på 20 procent78. Däremot finns en regel i 5 § 4 st. SINK vilken anger att 

endast inkomster som beskattas hos en obegränsat skattskyldig person, dvs. i enlighet med 

reglerna i IL, får beskattas hos en person som tillämpar SINK. Eftersom expertskattereglerna i 

IL undantar 25 procent av erhållen ersättning från beskattning av en obegränsat skattskyldig 

person, ska det således gälla även för en arbetstagare som erhåller förskottsutbetalning och 

beskattas enligt SINK. Beskattning undantas under förutsättning att personen är beviljad 

skattelättnad, och uppfyller rekvisiten på att senare vara obegränsat skattskyldig, vilka anges i 

3 kap. 3 § IL. I annat fall blir arbetstagaren endast begränsat skattskyldig och kan således inte 

tillämpa skattelättnaden IL ger möjlighet till. Uppfyller däremot arbetstagaren rekvisiten, blir 

följden att endast 75 procent av arbetstagarens lön beskattas, och eftersom skattesatsen enligt 

SINK är 20 procent medför det att den faktiska beskattningen blir 15 procent.79  

 

6.3 Skatteverket bekräftar metoden 
Skatteverket har i ställningstagande med rubriken ”Kan ersättning beskattas enligt SINK då 

det finns beslut om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl.?” bekräftat att metoden 

är möjlig i vissa fall. I ställningstagandet framkommer att reglerna om skattelättnad är ämnade 

för personer vilka är obegränsat skattskyldiga.80 När beskattning enligt SINK är aktuell, vilket 

är fallet när utbetald ersättning kan disponeras först efter att arbetstagaren flyttat från Sverige, 

ska reglerna om skattelättnad i IL tillämpas.81 Stöd för detta hittar Skatteverket i 5 § 4 st. 

SINK. Det förutsätter också att personen under anställningstiden blir obegränsat skattskyldig, 

eftersom reglerna var ämnade för dessa personer.82 Ställningstagandet möjliggör således en 

kombination av skattesatsen enligt SINK på 20 procent och expertskattereglerna i IL när det 

är fråga om utbetalning av lön i efterskott, vilket medför en faktisk beskattning på 15 procent 

av arbetstagarens lön.  

 

Av den orsaken att ställningstagandet från 2007 enbart bekräftade att utbetalningar i efterskott 

skulle omfattas av skattelättnad, kom Skatteverket år 2013 med ytterligare ett 

ställningstagande med dnr 131 98954-13/111. I ställningstagandet framkommer det att även 

förskottsutbetalningar vilka hänförs till utfört arbete under den tid Forskarskattenämndens 
                                                 
78 7 § SINK 
79 Prop. 2000/01:12 s 24. 
80 Skatteverkets ställningstagande, Dnr. 131 100743-07/111 s 3. 
81 Skatteverkets ställningstagande, Dnr. 131 100743-07/111 s 4. 
82 Skatteverkets ställningstagande, Dnr. 131 100743-07/111 s 4. 
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beslut avser, ska kunna beskattas enligt kombinationen med SINK och 11 kap. 22-23 § IL.83 

De klargör även att det inte finns några motsvarande regler för skattelättnad i SINK.84 Detta 

betyder att det normalt sett inte medges någon skattelättnad enligt denna lag, men eftersom 

arbetstagarna är obegränsat skattskyldiga under tiden då arbetet utförts kan i dessa fall 

skattelättnad beviljas.  

 

                                                 
83 Skatteverkets ställningstagande, Dnr. 131 198954-13/111 s 3. 
84 Skatteverkets ställningstagande, Dnr. 131 198954-13/111 s 4. 
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7 Analys 

7.1 Inledning 
I följande kapitel kommer vi till en början analysera HFD 2014 ref 76. Resonemang kommer 

föras huruvida bedömningen var i enlighet med gällande rätt eller ej. Vi kommer därefter 

beröra tax rollover samt förskottsmetoden och diskutera dess påverkan för arbetstagare och 

arbetsgivare med nettolöneavtal.  

 

7.2 HFD 2014 ref 76  

7.2.1 Lagens ändamål och syfte 
Syftet med expertlagstiftningen är att locka hit utländska arbetstagare med hög 

kompetensnivå och att hålla kostnaderna för de svenska arbetsgivarna på en rimlig nivå när de 

väljer att rekrytera sådan utländsk arbetskraft. Om syftet upprätthålls på ett likvärdigt sätt för 

alla parter kan diskuteras, eftersom rekvisiten i paragrafens andra stycke anger att den 

utländske arbetstagaren som ska tillämpa skattelättnaden inte ska ha varit bosatt eller 

stadigvarande vistats i Sverige under de fem föregående kalenderåren. Enligt oss kan denna 

begränsning motarbeta syftet att locka utländska arbetstagare till Sverige, eftersom 

arbetstagare inte har rätt att ansöka om skattelättnad vid återkommande anställning i Sverige.   

 

Kritiken som riktats mot reglernas förutsebarhet löstes för högavlönade personer genom 

införandet av basbeloppsregeln, eftersom ingen bedömning längre behöver göras av 

arbetstagarens kvalifikationer eller om rekryteringssvårigheter föreligger inom Sverige. 

Däremot skapade denna regel andra problem. Diskussion förs fortfarande kring hur den 

korrekta beräkningen från nettolön till bruttolön ska ske när skattelättnad enligt 

basbeloppsregeln är aktuell. De olika instansernas avgöranden visar på svårigheten och 

skiljaktigheten som finns avseende hur detta problem ska lösas, se Tabell 1. 

 

7.2.2 Definitionen av bruttolön 
Frågan de intervjuade skatterådgivarna ställer sig, är varför instanserna kom till så pass olika 

domslut. Att HFD:s domskäl är bristfälliga kan konstateras, inga utvecklade domskäl ges till 

varför domslutet frångår tidigare instansers domslut. Däremot visar förvaltningsrätten på en 
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beräkning vilken stödjer deras argument och visar hur den tänker. Vid granskning av 

instansernas olika synsätt på hur beräkningen ska ske, resonerar vi huruvida grunden till de 

olika domsluten ligger i hur de definierar bruttolön? I vardagligt språkbruk brukar bruttolön 

benämnas som den lön en arbetstagare erhåller innan skatt. Finns en angiven nettolön, ska den 

räknas upp till bruttolön, vilket vanligtvis görs enligt en skattetabell. I Skatteverkets 

ställningstagande 85 benämner de däremot bruttolönen som den skattepliktiga lönen. Följden 

blir därigenom att vid bedömningen huruvida expertskatt ska beviljas, utgår instanserna från 

två olika belopp för bruttolön, vilket tydliggörs i Tabell 1. De olika definitionerna av 

bruttolön leder på så sätt till att bedömningen utgår från två olika belopp, vilket i sin tur leder 

till olika uppfattningar huruvida beräkningen ska ske med eller utan beaktande av 

skattelättnad. Enligt Skatteverket är bruttolönen den skattepliktiga lönen, således efter 

avdraget med 25 procent, medan bruttolön enligt förvaltningsrätten är nettolönen adderad med 

skatteavdraget enligt skattetabell, vilket medför den ”ursprungliga” bruttolönen. Följden 

därav blir att bruttolönen bestäms till olika belopp och problematiken avseende vilken part 

som definierat bruttolönen rätt uppstår.  

 

7.2.3 Berörda parter 
Vid tillämpning av skattelättnad är det tre parter som berörs; arbetstagaren, arbetsgivaren och 

staten. Parterna berörs olika beroende på om det är ett nettolöneavtal eller ett bruttolöneavtal 

som ligger till grund för skatteberäkningen.  

 

I fallet där en arbetstagare med bruttolöneavtal beviljas skattelättnad, får arbetstagaren 

tillgodoräkna sig 25 procent av sin lön skattefritt, vilket medför att skattekostnaden sjunker 

och arbetstagarens nettolön för eget förfogande ökar. Eftersom arbetsgivaren vid 

bruttolöneavtal inte tagit något ansvar för arbetstagarens skatt, är arbetsgivarens enda vinning 

den inbesparing denne gör genom att inte behöva betala sociala avgifter på den skattefria 

lönen. Detta innebär att det till störst del är av arbetstagarens intresse att skattelättnad beviljas. 

Det kan medföra att den slutliga nettolönen, vid jämförelse med lön en arbetstagare skulle 

erhålla i andra länder, kan visa sig bli högre här, vilket kan vara en avgörande faktor för om 

den utländska arbetstagaren väljer ett jobb i Sverige om flera alternativ finns.  

 

                                                 
85 Skatteverkets ställningstagande, Dnr. 131 644285-06/111 s 5.  
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Är det istället ett nettolöneavtal som ligger till grund för skatteberäkning är det av 

arbetsgivarens intresse att skattelättnad beviljas. Arbetstagaren och arbetsgivaren har i detta 

fall kommit överens om att arbetstagaren ska erhålla en avtalad nettolön, vilket betyder att 

arbetstagaren kommer få ut denna nettolön för eget förfogande oavsett om skattelättnad 

beviljas eller inte. Det är således arbetsgivaren som står för alla skattekostnader som 

uppkommer på den avtalade lönen, vilket innebär att arbetsgivaren får minskade kostnader 

om expertskattereglerna kan tillämpas. Risken finns att skattelättnad inte medges, vilket 

medför att utfallet kan bli helt annat än vad arbetsgivaren från början räknat med när de 

anställde en utländsk arbetstagare. Resonemanget visar tydligt att den berörda parten i detta 

fall är arbetsgivaren, vilket även Palmquist och Justad poängterade i sin artikel.86 Att gross-up 

av lönen ska ske med beaktande av skattelättnaden är det således arbetsgivarna som förlorar 

på. 

 

I de fall där skattelättnad beviljas är det den tredje parten, staten, som blir negativt drabbad 

eftersom att den inte får in den skatt och avgifter som belöper på de 25 procenten av lönen.  

Trots det bör staten långsiktigt ändock få in sina skattepengar, då arbetsgivarna erhåller lägre 

kostnader vilket troligen leder till ett högre resultat, alternativt högre utdelningar. 

 

7.2.4 Argument emot HFD:s dom 
Enligt kammarrättens bedömning är det arbetstagarens bruttolön som ligger till grund för 

bedömningen huruvida skattelättnad ska beviljas. Från denna bruttolön får sedan 25 procent 

avräknas, vilka inte ska tas upp till beskattning på så vis som lagtexten anger. Om vi istället 

ser det utifrån Skatteverkets perspektiv menar Skatteverket att arbetstagarens nettolön ska 

räknas om till den beskattningsbara lönen, vilken ska ligga till grund för om arbetstagaren 

uppfyller kravet på skattelättnad. Bruttolönen enligt Skatteverket är således endast 75 procent 

av den bruttolön som kammarrätten anser är arbetstagarens bruttolön, inför beräkningen av 

basbeloppsregeln. Arbetstagaren har således två olika bruttolöner beräknade på samma 

nettolön, en faktisk bruttolön och en fiktiv, uppräknad, bruttolön87. I lagtexten anges att 

beskattning ska ske på 75 procent av bruttolönen, de resterande 25 procenten blir således 

skattefria. Det anges dock inte att de 75 procenten utgör en ”ny” bruttolön, dvs. den faktiska 

                                                 
86 Palmquist & Justad, Expertskatt, negativ HFD-dom 
87 Se Tabell 1. 
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bruttolönen. Utgår vi från denna bokstavstolkning av lagtexten, betyder det att kammarrätten 

tolkat lagen rätt och beräkning ska således ske utan beaktande av skattelättnad.  

 

Vid beaktande av problemet på detta sätt inser vi att HFD:s domslut leder till att om 

arbetstagarna får tillämpa skattelättnaden för sin egen vinning, dvs. när ett bruttolöneavtal 

råder mellan parterna, är den gällande lönenivån den i lagen nämnda. Är det däremot 

arbetsgivarna som gynnas av att reglerna blir tillämpliga, vilket är fallet om parterna avtalat 

om nettolön, krävs det en högre bruttolön än vad lagen anger.  

 

HFD:s slutsats i domen är för att parter med nettolöneavtal ska få tillämpa skattelättnaden 

krävs det att nettolönen uppgår till ett lika stort belopp som nettolönen gör vid ett 

bruttolöneavtal. För att få fram vilken nettolön som enligt HFD krävs för att få tillämpa 

skattelättnad vid ett nettolöneavtal räknar vi om en bruttolön, vilken skulle beviljas 

skattelättnad, till nettolön med skatteavdrag enligt skattetabell 33.88 Enligt denna beräkning 

får vi fram en nettolön arbetstagaren erhåller på 62 822 kronor.  

 

Tabell 2 

Bruttolöneavtal  

Bruttolön 89 001 

Skattelättnad 25 procent - 22 250 

Beskattningsbar lön 66 751 

Skatt89 26 179 

Nettolön utan hänsyn till skattefri del 40 572 

Slutlig nettolön arbetstagaren erhåller90 62 822 

Arbetsgivarens löneutbetalning  89 001 

Sociala avgifter91 20 973 

Arbetsgivarens totala kostnad 109 974 

 

                                                 
88 Se bilaga 1. 
89 Skattetabell 33, se bilaga 1. 
90 (40 572 + 22 250) 
91 Enligt 2:26 och 3:13 Socialavgiftslagen, 31,42 % (2015) 
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Eftersom nettolönen vid ett nettolöneavtal ska motsvara nettolönen vid ett bruttolöneavtal 

enligt HFD:s dom, samt att bruttolönen måste överstiga 89 000 kronor, får vi räkna bakifrån 

med utgångspunkt från ovan framräknade nettolön. Det ger oss en fiktiv bruttolön på 120 812 

kronor, och en faktisk bruttolön på 90 609 kronor, vilket är tillräckligt för att överstiga 

gränsbeloppet.  

 

Tabell 3 

Nettolöneavtal  

Nettolön 62 822 

Gross-up92 57 990 

Bruttolön 120 812 

Skattelättnad93 30 203 

Beräkningsunderlag basbeloppsregeln 90 609 

Arbetsgivarens löneutbetalning94 102 689 

Sociala avgifter95 28 469 

Arbetsgivarens totala kostnad 131 158 
96 

 

Tabell 2 och 3 visar att det vid ett nettolöneavtal krävs en högre bruttolön för att kunna 

tillämpa skattelättnaden enligt basbeloppsregeln än vad lagen anger. Innebörden av detta är, 

precis som Hamberg anger, att nettolöneavtal missgynnas i förhållande till bruttolöneavtal.97 

Såsom ovan sagts är det vid nettolöneavtal arbetsgivaren som tjänar på att arbetstagaren 

beviljas skattelättnad; att det krävs en högre ursprunglig bruttolön påverkar således enbart 

arbetsgivaren. Oaktat detta föreligger olika behandlingar avseende avtalen, vilka inte ger 

samma förutsättningar, varför vi ställer oss frågan om det är förenlig med 

likformighetsprincipen?  Lika fall ska behandlas lika, anser domstolen här att de olika avtalen 

skiljer sig så pass mycket att det inte rör sig om lika fall längre? Enligt ett skatterättsligt 

                                                 
92 Skattetabell 33, se bilaga 1. 
93 (120 812*0,25) 
94 (62 882 + (90 609*0.44)) enligt skattetabell 33, se bilaga 1. 
95 Enligt 2:26 och 3:13 Socialavgiftslagen, 31,42 % (2015)  
96 Eftersom skattesatsen är olika beroende på vart arbetstagaren bor blir uppräkningen till bruttolön skiljaktig. 
97 Se avsnitt 4.2.2. 
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perspektiv av likformighetsprincipen, ska dock lika höga löner beskattas lika, vilket inte blir 

fallet när en arbetstagare med nettolöneavtal hamnar under gränsbeloppet på grund av att den 

måste använda en annan beräkning än en arbetstagare med bruttolön, trots att de har lika höga 

bruttolöner om vi ser till kammarrättens bedömning. Dessutom åsidosätts 

neutralitetsprincipen eftersom domen leder till att arbetsgivare kommer att välja form av avtal 

efter vad som blir skattemässigt mest förmånligt. 

 

Enligt en bokstavstolkning strider domslutet mot vad lagtexten ordagrant anger. Lönen ska 

enligt ordalydelsen överstiga två gånger prisbasbeloppet. När en gross-up av en nettolön görs 

enligt HFD:s dom måste bruttolönen uppgå till 2,67 gånger prisbasbeloppet. Eftersom en 

arbetstagare med nettolöneavtal, enligt HFD:s dom, var tvungen att erhålla samma nettolön 

som en arbetstagare med bruttolöneavtal, leder det till att den faktiska bruttolönen vid ett 

nettolöneavtal med en nettolön på 62 822 kr, måste överstiga 120 000 kronor. 

 

Är det acceptabelt att en lagregel tolkas olika beroende på vilken part som gynnas av den? Det 

är precis vad som inträffar om HFD:s domslut följs fullt ut. Syftet med lagen var dels att locka 

hit utländsk arbetskraft, men även att sänka kostnaderna för arbetsgivare vid rekrytering av 

utländsk arbetskraft. Eftersom det är en gemensam lagregel vilken tillkommit för dessa två 

syften, anser vi, att lagen också ska tolkas på samma sätt oberoende av vilken av parterna som 

gynnas av att regeln tillämpas.  

 

Oaktat om likformighetsprincipen överträds eller inte, strider domen enligt vår mening mot 

vad förarbetsuttalandena anger, eftersom lagstiftaren anger att arbetstagare som ska tillämpa 

basbeloppsregeln antas tjäna 1,1 miljoner kronor om året för att ligga strax ovanför 

beloppsgränsen. Om hänsyn ska tas till skattelättnaden krävs en årslön på cirka 1,4 miljoner 

kronor vilket är avsevärt mycket mer än vad lagstiftaren angett. Således tangerar lagstiftarens 

avsikt vara att gross-up görs utan beaktande av skattelättnad. Anses det däremot vara 

arbetsgivaren som får för stor fördel av situationen och lagen genom det ska tolkas på annat 

sätt, anser vi att det borde tydliggöras i lagtexten, eller i förarbetena därtill. 

 

7.2.5 Argument för HFD:s dom 
Genom HFD:s dom begränsas arbetsgivarnas möjlighet till en effektiv skatteplanering, 

eftersom tillämpning av basbeloppsregeln vid nettolöneavtal inte gynnar arbetstagaren, utan 
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enbart arbetsgivaren. Justitieråden täcker således delvis upp den tidigare luckan i lagen, vilken 

uppstår när arbetsgivare erhåller skattelättnaden vid nettolöneavtalen, när 

fördelslagstiftningen stiftades i huvudsak för arbetstagarna. Vi ifrågasätter om det kan finnas 

bakomliggande faktorer till varför justitieråden gör denna ”orättvisa bedömning” som 

skatterådgivarna kallar det. Ansåg de att arbetsgivare vilka använder sig av nettolöneavtal 

redan har andra fördelaktiga metoder de kan tillämpa, till exempel tax rollover, 

förskottsmetoden och efterskottsmetoden? Därutöver har de alltid möjlighet att avtala med 

sina arbetstagare om ett bruttolöneavtal om det medför att de kan tillämpa basbeloppsregeln 

och därmed få ett bättre skattemässigt utfall.  

 

11 kap. 22-23a §§ IL är en så kallad förmånslagstiftning. Eftersom reglerna är en 

förmånslagstiftning är det i allmänhet värsta scenariot för en arbetstagare som ansöker om 

skattelättnad, att ansökan nekas och de blir beskattade precis som andra obegränsat 

skattskyldiga i Sverige, alternativt enligt SINK. Att en gross-up sker med beaktande av 

skattelättnad och att en högre bruttolön krävs för att få skattelättnad beviljad är således inget 

”straff”. Därmed finns ingen anledning att argumentera för att denna bedömning skulle 

missgynna arbetstagare med nettolöneavtal.  

 

Eftersom IL är uppbyggd efter att arbetstagare anställs via bruttolöneavtal ska avtal som inte 

är bruttolöneavtal anpassas utifrån denna förutsättning. Således är expertskattereglerna 

skapade med antagandet att den avtalade lönen är en bruttolön, vilket således gör 

bedömningen om lönen överstiger gränsbeloppet enkel. Väljer parter att frångå systemet och 

tillämpa ett nettolöneavtal, får de själva stå för konsekvenserna av att det inte alltid föreligger 

samma förutsättningar. De kan inte räkna med att regler ska anpassas utifrån hur tillämpning 

ska ske i fallen där de inte tillämpar ett bruttolöneavtal. Det hade medfört en enorm tidsbörda 

för lagstiftaren att anpassa lagstiftningen efter avtal som inte frekvent förekommer i Sverige. 

 

Vad Skatteverket annars kunnat reagera på är principen att det inte ska vara möjligt att avtala 

om skatt. Den ska inte vara förhandlingsbar utan det är varje medborgares skyldighet till 

staten. Visserligen är ett avtal där arbetsgivaren står för arbetstagarens skatt endast 

civilrättsligt gällande. En överenskommelse där arbetsgivaren står för skatten medför att 

skatten inte blir någon faktisk kostnad för arbetstagaren, men skulle arbetsgivaren gå i 

konkurs är det fortfarande arbetstagaren som är ansvarig för att betala in resterande 

skatteskuld till staten, oavsett tidigare avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I och med 
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detta blir det svårt att jämföra nettolöneavtal med bruttolöneavtal, eftersom kostnaden för 

skatten tillfaller olika parter. Resonemang kan följaktligen föras om olikheten i avtalen är 

betydande och därför inte ska behandlas som lika fall enligt likhetsprincipen. Efter HFD:s 

dom är det antagligen mer aktuellt att parterna kommer överens om ett bruttolöneavtal, för att 

skattelättnadsregeln ska bli tillämplig. Vid sidan av detta råder det avtalsfrihet om parterna 

vill avtala om att arbetsgivaren står för skatten. 

 

Genom beräkningen i Tabell 3 visas att om beräkning skulle göras utan hänsyn till 

skattelättnaden skulle bruttolönen vara 120 812 kronor vid en nettolön på 62 822 kronor. 

Detta visar att arbetsgivaren skulle kunna sätta nettolönen ännu lägre och fortfarande få 

tillämpa skattelättnadsreglerna om beräkningen skulle göras utan beaktande av skattelättnad. 

Det hade räckt med en nettolön på 49 840 kronor per månad,98 och frågan vi ställer oss är om 

en lön på knappa 50 000 kronor kan anses vara en expertlön? I de fallen skulle bedömning 

återigen behöva ske av hur kvalificerade arbetstagarens arbetsuppgifter är och genom det 

finns risken att basbeloppsregeln tappat sitt syfte att förenkla bedömningen huruvida 

skattelättnad ska beviljas.  

 

7.3 Tax rollover 
Att ha möjlighet att skjuta på beskattningen på sina tjänsteinkomster ett år och istället kunna 

placera sina pengar under tiden kan låta lockande för många, men är normalt sett inget 

skattskyldiga har möjlighet till. För arbetstagare vilka har en arbetsgivare utan fast driftställe i 

Sverige finns dock en möjlighet till detta förfarande genom Skatteverkets ställningstagande,99 

vilket däremot inte överensstämmer med SFL. Att Skatteverket frivilligt möjliggör denna typ 

av skatteplanering kan ifrågasättas, eftersom lagtexten inte medger det. I och med att 

Skatteverket, som ombud för staten, i fall rörande skatt är den enda motparten, kan 

Skatteverket avgöra om den anser något förfarande vara godkänt, och det blir således inte 

upptaget till prövning. Genom att Skatteverket, vilket visas i fallet ovan, har möjlighet att 

utfärda ställningstagande, vilka anger motsatt vägledning gentemot lagtexten kan det 

diskuteras huruvida detta är förenligt med legalitetsprincipen. Visserligen har de enbart denna 

möjlighet när det gynnar den skattskyldige, eftersom om det istället hade missgynnat denne 

hade arbetstagaren bestridit detta, eftersom lagtexten i så fall gett en lindrigare beskattning. 
                                                 
98 Efter skatteavdrag enligt skattetabell 33, se bilaga 1. 
99 Skatteverkets ställningstagande, dnr 130 604256-04/111 
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Frågan vi ställer oss är om det någon gång ska vara acceptabelt att någon annan part än 

lagstiftaren avgör hur sakförhållanden ska bedömas. Följden av detta kan bli att hur 

beskattningen nu sker inte är förenlig med lagens ändamål. Det finns alltid en anledning till 

att lagen har den utformning den har, och genom att Skatteverket påverkar vad som prövas i 

rätten kan lagtextens syfte åsidosättas. Detta anser inte vi är förenligt med den rättssäkerhet 

som ska råda i Sverige, och således borde Skatteverket respektera vad lagstiftaren anger i 

lagen. 

 

En gross-up ska, vilket anges i RÅ 1991 not. 53, inte göras när tax rollover blir aktuellt, dvs. 

när arbetsgivaren inte har fast driftsställe i Sverige. När gross-up inte ska göras blir följden att 

beskattningen skjuts tills nästkommande år, då arbetsgivaren utbetalar en extra ersättning som 

ska täcka skattekostnaden för arbetstagaren.  

 

Att HFD indirekt missgynnar arbetsgivaren i sin dom, skulle kunna vara för att den anser att 

arbetsgivaren har andra möjligheter till att minska sina kostnader för skatter och sociala 

avgifter. Med möjligheten att även kunna skjuta på skatten de ska betala kan det anses att 

arbetsgivare redan har tillräckligt med metoder för att minska sina kostnader jämfört med vad 

en arbetstagare har. Men oavsett om det är ett nettolöneavtal eller ett bruttolöneavtal upprättat 

mellan parterna, och således olika parter som tjänar på tax rollover-upplägget, ger det båda 

parter samma resultat. Både arbetstagare och arbetsgivare har möjlighet att sänka skattesatsen 

på arbetstagarens skattepliktiga lön, samt göra en nuvärdesvinst av att kunna betala skatten ett 

år senare. Det ger därför ingen anledning att genom denna metod avgöra domen om huruvida 

expertskatt ska beviljas eller inte genom att ställa större krav på arbetsgivare för att kunna 

tillämpa skattelättnaden.  

 

Palmquist och Justad skriver i sin artikel100 att de anser att all lön, oavsett varifrån den 

utbetalas ska beaktas vid bedömning om lönekriteriet för skattelättnad har uppnåtts. Idag är 

det enbart lön utbetalad från svenska arbetsgivare som får medräknas. Enligt vår uppfattning 

kan en anledning till detta vara att om lön utbetald från arbetsgivare i andra länder skulle 

medräknas i bedömningen, skulle möjligheten att tillämpa expertskatt och tax rollover 

parallellt uppstå. Genom detta skulle ytterligare en möjlighet finnas för ökad skatteplanering. 

                                                 
100 Palmquist & Justad, Expertskatt, negativ HFD-dom 
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Vi anser därför att möjligheten att kombinera flera metoder bör undvikas för att 

skattesystemet ska fortsätta fungera tillförlitligt.  

 

7.4 Förskott-/efterskottsmetoden 
Förskottsmetoden gör det möjligt att kombinera SINK och 11 kap. 22 § IL och således 

resultera i en faktisk beskattning på endast 15 procent. Det går att ifrågasätta varför det 

accepteras att kombinera SINK med IL, då de vanligtvis inte kombineras. Men då 

Skatteverket har godkänt kombinationen i sitt ställningstagande, finns det ingen motpart som 

skulle kunna sätta sig emot metoden, om inte ny lagtext träder i kraft.  

 

Till följd av HFD:s dom begränsas möjligheterna till förskott-/efterskottsmetoden markant. 

Detta eftersom att en arbetstagare med nettolöneavtal som beskattas enligt SINK ska räkna 

upp sin nettolön till bruttolön, vilket medför en gross-up på endast 20 procent på grund av den 

låga skattesatsen i SINK. Därefter ska skattelättnaden räknas av, vilket ger en bruttolön med 

hänsyn till skattelättnaden som är lägre än nettolönen, vilket exemplifieras nedan. 

 

Tabell 4 

Nettolön 96 000 

Gross-up101  120 000 

Bedömningsunderlag med hänsyn till skattelättnad 102  90 000 

 
 

Är det möjligt att justitieråden i HFD:s dom tyckte att Skatteverket skulle stå emot detta, och 

inte utge ett ställningstagande som godtar metoden? Genom domen blir bedömningen av vilka 

som ska beviljas skattelättnad svårare för parter vilka avtalat om nettolöneavtal när 

kombinationen av SINK och skattelättnaden i IL blir aktuell. Detta är HFD:s enda sätt att höja 

kraven på tillämpningen av regeln när Skatteverket kommer ut med ett förmånligt 

ställningstagande eftersom det endast är Skatteverket som är möjlig motpart i tvister angående 

skattelättnad.  

 

                                                 
101 Gross-up beräknad utan hänsyn till skattelättnad och skattesats enligt SINK, (nettolön*1,25) 
102 120 000*0,75 
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7.5 Slutsats  
Diskussionen vad gäller hanteringen av nettolöneavtal kan göras lång. Många argument kan 

föras både för och emot HFD:s dom angående gross-up av nettolöneavtal. Gör vi en 

bokstavstolkning av lagtexten ska bruttolönen överstiga 89 000 kronor, men görs beräkning 

från nettolön till bruttolön enligt HFD:s dom krävs en ursprunglig bruttolön överstigande 

120 000 kronor för att kunna tillämpa skattelättnaden. Vi ställer oss frågande till om detta är 

förenligt med likhetsprincipen, eftersom det leder till att det ställs skilda krav på de olika 

löneavtalen fastän arbetstagaren får ut samma nettolön. Däremot har vi kommit fram till att 

det enbart är arbetsgivaren som gynnas av att skattelättnad medges när det är ett 

nettolöneavtal upprättat mellan parterna, och frågan uppkommer därigenom om nettolöneavtal 

och bruttolöneavtal kan betraktas som lika fall. Eftersom reglerna om skattelättnad finns 

stadgade i kapitlet om inkomstslaget tjänst, vilket är stiftat för fysiska personer, anser vi att 

syftet är att det är arbetstagaren som ska gynnas när skattelättnad beviljas. Att det krävs högre 

ursprunglig bruttolön för att en arbetsgivare ska kunna gynans av reglerna anser vi därigenom 

inte strida mot likhetsprincipen, eftersom det enligt oss inte längre kan betraktas som lika fall 

på grund av att reglerna finns stadgade i ett kapitel stiftat för fysiska personer. Således anser 

vi, att arbetsgivare inte utan att det ställs högre krav på dem för att de ska kunna tillämpa 

regeln ska kunna tillämpa regler skapade för arbetstagare.  

 

Om arbetsgivarna anser sig missgynnas av HFD:s dom har de alltjämt andra metoder de kan 

tillämpa för skatteplanering, däribland tax rollover och förskotts-/efterskottsmetoden. Även 

dessa metoder kan ifrågasättas, eftersom det är Skatteverket som genom ställningstaganden 

accepterat att skatteplanering sker genom tillämpning av metoderna, oaktat att lagtexten anger 

det motsatta. Att Skatteverket har möjlighet att åsidosätta lagen på detta sätt, kan anses stå i 

strid med legalitetsprincipen. Men eftersom Skatteverket är motpart i skattetvister kan de 

endast skriva ställningstagande vilka främjar skattskyldiga, eftersom lagen skulle ge en 

lindrigare beskattning vilket den utsatta skattskyldige skulle ifrågasätta.  

 

Vår anvisning till arbetsgivare blir därför att avtala om bruttolöneavtal om de vet att den 

slutliga nettolönen för den anställda inte är uppnår 120 000 kr, om de vill tillämpa 

skattelättnaden basbeloppsregeln ger möjlighet till. Denna rekommendation ger vi för att 

parterna redan från början ska vara säkra på huruvida ansökan om skattelättnad ska beviljas. 

För att minimera kostnaderna kan de även se över möjligheterna till de olika metoderna vilka 

Skatteverket har accepterat.   
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