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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Reglerna om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner 

finns i 11 kap. 22-23a §§ inkomstskattelag (1999:1229) (IL). I korthet innebär reglerna 

att viss utländsk arbetskraft får undanta 25 % av lönen från beskattning under de tre första 

åren i Sverige. Dessutom betraktas vissa ersättningar för flytt, resor och skolavgifter som 

skattefria. Då ersättning som är skattefri enligt IL även är avgiftsfri1 behöver arbets-

givaren inte betala socialavgifter för dessa ersättningar och den del av lönen som undantas 

beskattning. Utländska arbetstagare som arbetar en viss tid i Sverige har ofta ett netto-

löneavtal med den svenska arbetsgivaren. Nettolöneavtalet innebär att arbetstagaren har 

rätt till en bestämd nettolön, skattekostnaderna står arbetsgivaren för. Om arbetstagaren 

beviljas skattelättnader minskar därför arbetsgivarens kostnader eftersom både skatten 

och socialavgifterna blir lägre. 

Redan år 1984 infördes regler som medgav vissa skattelättnader för utländska 

forskare.2 År 2001 gjordes dock reglerna om för att bland annat inkludera fler personer. 

Vid införandet av expertskattereglerna år 2001 framhölls i propositionen3 att Sveriges 

grannländer4 hade infört liknande regler. Därmed fanns behov av sådana regler även i 

Sverige, för att inte internationella företag skulle välja dessa grannländer istället för 

Sverige vid nyetableringar. Införandet av särskilda regler skulle minska företagens löne-

kostnader. Regeringen menade att skattelättnaderna kunde motiveras av att de personer 

som skulle vara aktuella för skattelättnaderna sällan utnyttjar de förmåner som skatten 

finansierar. Om reglerna även skulle gälla för nyckelpersoner skulle det finnas ett 

incitament för företag att ha kvar eller etablera koncernledande funktioner, som kräver 

utländsk arbetskraft, i Sverige istället för utomlands. Regeringen ansåg att ett viktigt syfte 

med reglerna var att stärka den internationella konkurrensförmågan i Sverige. Detta 

genom att ”främja forskning och produktutveckling av internationellt snitt” i Sverige, 

vilket skulle leda till att ”ny kunskap och teknologi kommer svensk ekonomi till del”. 

                                                 
1 2 kap. 12 § 1 p. socialavgiftslagen (2000:980). 
2 Se numera upphävda lag (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 
3 Prop. 2000/01:12 s. 18.  
4 Bl. a. Danmark och Finland hade infört regler, vilket nämns i förbifarten i prop. 2000/01:12 s. 21. 
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Den kritik som har väckts angående expertskattereglerna har främst gällt den bris-

tande förutsebarheten.5 Som ett resultat av kritiken infördes ett nytt kriterium för att be-

viljas skattelättnader. Från och med 1 januari 2012 räcker det med att ha en månadslön 

som överstiger två prisbasbelopp. Efter lagändringen år 2012 har expertskattereglernas 

aktualitet ökat. Det har uppkommit nya frågor gällande de nya reglerna samtidigt som 

många frågor angående de äldre delarna av reglerna ännu inte har fått några svar. 

1.2 Syfte 

Skattelättnader för utländska arbetstagare finns i IL sedan år 2001. Dessutom adderades 

år 2012 möjligheten att beviljas skattelättnader enbart baserat på lönenivå till reglerna. 

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera de problem som finns rörande reglernas 

tillämpning. För att kunna identifiera problem måste reglerna i viss mån redogöras för. I 

uppsatsen kommenteras också vilka delar av reglerna som fungerar tillfredställande och 

inte, framförallt rörande de ändringar som skedde år 2012. Dessutom förs även en 

diskussion angående vilka förändringar som bör ske för att lagstiftningens ändamål ska 

uppfyllas på ett bättre sätt. 

1.3 Metod och material 

Metoden som används i uppsatsen är dels rättsdogmatisk, dels rättspolitisk. För att kunna 

identifiera problem vid tillämpningen använder jag mig främst av rättspraxis. Jag redogör 

även för rekvisiten i reglerna. Jag kommer redogöra för hur reglerna är utformade, hur 

reglerna har tolkats och de problem som uppkommer vid rättstillämpningen. De rätts-

politiska inslagen återspeglas i den diskussion som förs avseende vilka förändringar av 

reglerna som bör göras. De viktigaste källorna för uppsatsen är lagstiftningen, motiven 

från förarbetena, praxis och doktrin. Den doktrin som finns beträffande expertskatten är 

inte särskilt omfattande. Det finns, vad jag vet, inga verk publicerade som berör reglerna 

i någon större omfattning. Det som finns är ett antal artiklar publicerade i skatterättsliga 

tidskrifter samt vänböcker. Majoriteten av de artiklar som har beaktats är skrivna av 

antingen praktiker från revisionsbyråer eller personer med erfarenhet som ledamot av 

Forskarskattenämnden.  

                                                 
5 Prop. 2011/12:1 s. 240. 
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Antalet prejudikat rörande expertskattereglerna är relativt få. Endast två mål (RÅ 

2003 ref. 58 och RÅ 2006 ref. 16) har gått från Forskarskattenämnden ända upp till 

Högsta förvaltningsdomstolen. Åtminstone ytterligare två mål i Högsta förvaltnings-

domstolen (RÅ 2004 ref. 85 och RÅ 2006 ref. 29) har berört expertskattefrågor. Av den 

anledningen har jag funnit domar från såväl kammarrätt som förvaltningsrätt relevanta 

för de frågor som behandlas i uppsatsen. Särskilt med tanke på att Forskarskattenämndens 

beslut är belagda med sekretess. Som framgår av avsnitt 2.1 nedan överklagas Forskar-

skattenämndens beslut först till Förvaltningsrätten i Stockholm och sedan till Kammar-

rätten i Stockholm. Mål som berör expertskattereglerna kan även prövas i andra dom-

stolar, men då gäller frågan i regeln något annat än Forskarskattenämndens beslut. Det 

innebär att i princip samtliga domar som behandlas i uppsatsen är hämtade från 

Förvaltningsrätten i Stockholm eller Kammarrätten i Stockholm. Gällande praxis från 

underrätterna har ambitionen varit att finna alla domar från de senaste åren för att få en 

bild av det aktuella rättsläget. Anledningen till att stor vikt har lagts på domar från under-

rätterna, trots att de kanske inte alltid speglar rättsläget, är för att kunna identifiera 

problem. De problem som finns med reglerna hamnar ofta i domstol och som redan 

nämnts har få mål nått så högt upp som till HFD. Material publicerat senare än 1 juni 

2013 har inte beaktats. 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer de eventuella problem och frågor som främst rör Forskar-

skattenämnden och förfarandet behandlas endast kortfattat. De grundläggande reglerna 

för Forskarskattenämndens arbete samt ansökningsförfarandet kommer redogöras för 

men någon djupare analys kommer inte föras.6 Fokus kommer istället vara på de 

materiella reglerna och frågorna. 

Vid införandet av expertskattereglerna fanns viss diskussion huruvida dylika regler 

skulle stå i strid med EU-rätten eller inte.7 Visserligen beslutade EU-kommissionen att 

reglerna inte utgjorde statsstöd8 men EU-kommissionen har i andra sammanhang nämnt 

andra problem, som t.ex. rättviseaspekter och skattekonkurrens.9 Säkerligen går det 

                                                 
6 För diskussion kring dylika frågor, se Lodin s. 249 f. och Eriksson s. 76 f. 
7 Prop. 2000/01:12 s. 14. 
8 Brev från kommissionen till den svenska regeringen SG(2000) D/103723 av den 17 maj 2000. 
9 KOM (2001) 260 slutlig s. 18. Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och 

Ekonomiska och sociala kommittén 23 maj 2001. 
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fortfarande att diskutera huruvida reglerna står i strid med EU-rätten eller inte. Någon 

sådan diskussion passar dock inte inom ramen för denna uppsats. Övriga avgränsningar 

görs löpande. 

1.5 Terminologi 

De regler som finns i 22-23 a §§ i IL kallas i uppsatsen för expertskattereglerna, trots att 

reglerna inte bara gäller för experter. De arbetstagare som faller in under 11 kap. 22 § 1 

st. 1 p. IL kommer för enkelhetens skull benämnas experter. För de arbetstagare som faller 

in under 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL kommer begreppet nyckelperson användas. Med nyckel-

person menas då även de personer som har en nyckelposition eller är i företagsledande 

ställning. För att få ett bättre flyt i språket kan dock begreppen nyckelposition och 

företagsledande ställning komma att användas. Avsnittet om reglerna för personer med 

en månadslön överstigande två prisbasbelopp tituleras ”Högavlönade arbetstagare” för att 

tydliggöra att det handlar om en personkategori. I övriga texten kan andra begrepp 

användas, som t.ex. ”personer med tillräckligt hög månadslön”. För ett bra flyt i texten 

används hen som ersättning för han/henne eller denne när personens kön är okänt 

alternativt oväsentligt. Vid behandling av rättsfallen används dock de initialer som 

framgår av domarna vid de tillfällen där ett subjekt behövs i texten.  

1.6 Disposition 

Fokus för uppsatsen kommer vara på personkategorierna. Det finns dock ett antal mindre 

frågor rörande de allmänna rekvisiten, skattelättnaderna och förfarandet som är 

intressanta och därför också behandlas, dock i mindre omfattning. För tydlighetens skull 

anges i de övergripande rubrikerna vilka paragrafer som berörs i de aktuella avsnitten. 

Uppsatsen tar sin början i en kortare redogörelse av ansökningsförfarandet och vissa 

regler kring Forskarskattenämnden, avsnitt 2. Avsnittet är tänkt att ge läsaren en bakgrund 

till hur förfarandet går till för att underlätta läsandet av övriga uppsatsen. I avsnitt 3 följer 

en genomgång av de allmänna rekvisit i reglerna som alltså gäller för alla fyra person-

kategorier. Jag tror att en sådan ordning underlättar för läsaren. Personkategorierna, som 

omfattar huvuddelen av uppsatsen, behandlas i avsnitt 4 med ett underavsnitt för 

respektive kategori. Behandlingen av personkategorierna följer den ordning som finns i 

11 kap. 22 § 1 st. IL. Först därefter behandlas de skattelättnader som blir aktuella om 
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reglerna ska tillämpas. Att skattelättnaderna behandlas efter avsnitten om person-

kategorierna och de allmänna rekvisiten beror dels på att det är så lagtexten är utformad, 

dels på att läsaren enligt min mening bör förstå varför någon får skattelättnader innan en 

redogörelse för vad skattelättnaderna faktiskt innebär lämnas. Sist i uppsatsen lämnas 

några avslutande kommentarer. 

2 Ansökningsförfarandet – 23 a § och ForskL 

2.1 Lagstiftningen 

Som framgår av 11 kap. 23 a § IL är det Forskarskattenämnden som prövar om förutsätt-

ningarna för att beviljas skattelättnader i 22 § är uppfyllda. Av 2 § lag (1999:1305) om 

Forskarskattenämnden (ForskL) framgår sammansättningen i Forskarskattenämnden. 

Forskarskattenämnden består av sex ledamöter och fem personliga ersättare, alla 

förordnade av regeringen. Svenskt Näringsliv och Verket för innovationssystem ska ges 

möjlighet att föreslå en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom ska Vetenskapsrådet 

ges möjlighet att föreslå två ledamöter och en ersättare. Av ledamöterna utses en ord-

förande och en vice ordförande. Som framgår av 4 § 2 st. ForskL kan dessa två på egen 

hand, oberoende av den andre, besluta om skattelättnader med stöd av 11 kap. 22 § 3 st. 

IL, dvs. ansökningar grundade på lönenivån. Möjligheten infördes för att ytterligare för-

enkla förfarandet och bedömdes kunna införas delvis eftersom utrymmet för sköns-

mässiga bedömningar ansågs vara i princip obefintligt.10 

Hur ansökan ska ske regleras i 6 § ForskL. Ansökan som lämnas till Forskar-

skattenämnden ska vara skriftlig, avse en viss person och innehålla de uppgifter som 

behövs för att nämnden ska kunna fatta beslut i frågan. Ansökan får lämnas av arbets-

givaren eller arbetstagaren men ska, oavsett vem som lämnar den, ha inkommit senast tre 

månader efter att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige. Arbetstagaren har eget ansvar 

för att ansökan lämnas in i tid och kan inte skylla på att arbetsgivaren inte har informerat 

om möjligheten till skattelättnader.11  

Beslutet ska innehålla den tid som beslutet avser, 7 § ForskL. Arbetstagaren, arbets-

givaren samt Skatteverket ska underrättas om beslutet, 8 § ForskL. Som framgår av 9 § 

ForskL kan, sedan de nuvarande reglernas införande 2001, Forskarskattenämndens beslut 

                                                 
10 Prop. 2011/12:1 s. 245. 
11 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 12342-12. 
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överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Eftersom Forskarskattenämnden, där ärendet 

först prövas, är belägen i Stockholm innebär det att Förvaltningsrätten i Stockholm 

behandlar överklagandet.12 Utöver sökanden har även Skatteverket möjlighet att över-

klaga. Skatteverket är även motpart i det fall att sökanden överklagar nämndens beslut. 

Vid överklagande till Kammarrätten krävs prövningstillstånd.13 Eftersom målet prövas av 

Förvaltningsrätten i Stockholm behandlas ett överklagande av Kammarrätten i Stock-

holm.14 Forskarskattenämndens beslut är belagda med sekretess,15 detsamma gäller dock 

inte för domar från förvaltningsdomstolarna.16  

2.2 Avslutande kommentarer 

Eftersom Forskarskattenämndens beslut är belagda med sekretess kan det vara svårt att 

bedöma i vilken omfattning nämnden påverkas av praxis från Kammarrätten och Förvalt-

ningsrätten. 

En språklig skillnad jämfört med de tidigare reglerna om skattelättnader för forskare 

är att ansökan då kunde lämnas även av den som ”avser att anlita forskaren”.17 

Förändringen kommenteras inte i förarbetena till den nuvarande lagstiftningen men det 

faktum att sökanden ska vara antingen arbetstagare eller arbetsgivare borde innebära att 

anställningen ska vara ett faktum vid ansökningstillfället.18 Sökanden kan således inte 

använda Forskarskattenämnden för att få förhandsbesked innan en eventuell flytt till 

Sverige, vilket innebär att förutsebarheten av reglernas tillämpning är extra viktig. 

Ansökningsfristen på tre månader och giltighetstiden för beslutet om skattelättnader 

har väckt viss kritik i litteraturen.19 Det har bl.a. framförts att det ofta behövs en viss tid 

att installera sig själv och familjen i Sverige innan arbetet kan påbörjas. I dessa fall kan 

då effekten bli att arbetstagaren inte kan få skattelättnader för de tre åren som avses utan 

missar skattelättnader för den inledande t.ex. månaden av vistelsen samtidigt som 

detsamma gäller för arbetsgivaren gällande betalningen av arbetsgivaravgifter.20 Effekten 

                                                 
12 Prop. 2000/01:12 s. 26 och 5 § förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet 

m.m.  
13 9 § 3 st. ForskL. 
14 1 § 1 p. förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. 
15 27 kap. 6 § 1 st. 1 p. offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 
16 Följer motsatsvis av 27 kap. 6 § 1 st. 1 p. offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 
17 Jfr. 8 § i, nu upphävda, lag 1984:97 om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 
18 Se Holmgren s. 911. 
19 Wahlgren Sjöstedt s. 9 f. 
20 Wahlgren Sjöstedt s. 9 f. 
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borde kunna åtgärdas relativt enkelt genom att godta i lagstiftningen att sökanden får in-

stallera sig i Sverige under en kortare tid. Däremot tror jag inte att effekten är avgörande 

för huruvida personen väljer att flytta till Sverige eller inte, vilket i grunden är motivet 

bakom lagstiftningen.21 

Vad som kan vara svårare att tänka på som sökande är att ansökan ska skickas in 

inom tre månader från tjänstens början, även fast personen inte ännu blivit obegränsat 

skattskyldig i Sverige vid den tidpunkten. Om en person väljer att bo kvar i hemlandet 

under några månader efter anställningens början, och därmed räknas som begränsat skatt-

skyldig i Sverige, så är det fortfarande arbetets påbörjan som är avgörande för 

ansökningsfristen på tre månader.22 Detta innebär att även fast personen ännu inte kan 

beviljas expertskatt eftersom hen inte är obegränsat skattskyldig så måste ändå ansökan 

skickas in om tanken är att personen senare ska bosätta sig i Sverige.23 Det vore rimligare 

om ansökan behövde skickas in först när både anställning och boende i Sverige uppfylls. 

Perioden för skattelättnader bör dock fortfarande vara kopplat till arbetets början. 

Lodin, tidigare ledamot av Forskarskattenämnden, är kritisk till nuvarande process-

ordning.24 Han menar att frågan kan komma att vara oavslutad när sökanden har hunnit 

lämna landet. Han påpekar även att Forskarskattenämnden har en särskild expertsamman-

sättning för att kunna avgöra de kompetensfrågor som uppkommer och att en sådan 

expertis inte finns i förvaltningsdomstolarna. Det finns dock många svårigheter med att 

ändra systemet. Lodin menar att möjligheten att överklaga frågor rörande bedömningen 

av kompetens och nyckel- eller företagsledande position skulle kunna tas bort för att 

istället fokusera på rent juridiska eller formella frågor. Som Lodin också påpekar skulle 

en sådan ändring emellertid troligtvis stå i strid med artikel 6 Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.25 Ett annat sätt 

att förkorta tiden för processen skulle vara att använda möjligheten till förhandsbesked 

eller att överklagan sker direkt till kammarrätten.26 Lodin tycks föredra en lösning där 

Forskarskattenämnden blir motpart vid överklagan så att nämnden får möjlighet att ut-

veckla grunderna för sitt beslut. Som Lodin påpekar skulle en sådan ändring kräva ökade 

resurser till nämndens kansli.27 Jag håller med Lodin om att det tycks finnas en hel del 

                                                 
21 Prop. 2000/01:12 s. 18.  
22 Wahlgren Sjöstedt s. 10. 
23 Wahlgren Sjöstedt s. 10. 
24 Lodin s. 248 ff. 
25 Lodin s. 249. 
26 Lodin s. 250. 
27 Lodin s. 250. 
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problematiska aspekter angående processen för expertskatten. Jag tror dock att en föränd-

ring skulle behöva föregås av en ordentlig genomgång av processen. Fokus för den här 

uppsatsen har dock legat på de materiella reglerna så jag överlåter åt andra att genomföra 

en sådan undersökning.  

Efter att ha klarlagt hur ansökningsförfarandet går till samt hur möjligheterna till 

överklagan ser ut följer nu ett avsnitt om de förutsättningar som måste vara uppfyllda 

oavsett vilken personkategori som sökanden tillhör. 

3 Allmänna rekvisit – 22 § 2 st.  

3.1 Lagstiftningen 

Oavsett hur mycket av en expert eller hur hög lön en person har så måste alltid de fyra 

villkoren i 11 kap. 22 § 2 st. IL vara uppfyllda för att personen ska kunna beviljas skatte-

lättnader. I detta avsnitt redogörs därför dessa villkor varefter följande avsnitt behandlar 

bedömningen av experter, forskare, nyckelpersoner samt den lönebaserade kategorin. För 

det första ska arbetsgivaren antingen höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag 

med fast driftställe i Sverige. För det andra får arbetstagaren inte vara svensk medborgare. 

Ett tredje villkor är att arbetstagaren inte har varit bosatt eller stadigvarande vistats i 

Sverige någon gång under de senaste fem åren. Slutligen ska vistelsen i Sverige vara av-

sedd att bestå i högst fem år. Dessutom, framgår av fjärde stycket, får 22 § endast 

tillämpas under de tre första åren av vistelsen i Sverige. Ingenting hindrar dock att arbets-

tagaren byter anställning under tidsperioden, dock måste då en ny prövning göras.28 

Generellt sett är tidsgränsen om tre år tydlig och att bedöma vem som är svensk med-

borgare bör inte generera problem. Som framgår nedan finns det dock vissa problem med 

bestämmelserna. Det som främst orsakat problem vid rättstillämpningen är definitionen 

av arbetsgivare samt avsiktsrekvisitet. I de två följande avsnitten behandlas dessa båda 

problem.  

                                                 
28 Prop. 2000/01:12 s. 23 
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3.2 Arbetsgivarbegreppet 

Som arbetsgivare anses den som betalar ut ersättning och som arbetstagare betraktas den 

som tar emot ersättning.29 I vissa fall kan det uppstå problem att fastslå vem som är arbets-

givare. Så är fallet när arbetstagaren får ersättning av olika koncernbolag eller om ett 

utländskt koncernbolag betalar ersättning på uppdrag av det svenska bolaget.  

Omständigheterna i mål nr 206-08 och 208-08 från Kammarrätten i Göteborg var 

snarlika de nu nämnda. De två målen behandlade löneutbetalningen till två utländska 

personer som tidigare beviljats skattelättnader. Skatteverket beslutade att inte tillämpa 

reglerna om expertskatt för dessa två och lägga till den förmodat skattefria lönen till be-

skattning. Utbetalningen skedde från det tyska moderbolaget istället för från det svenska 

dotterbolag där de båda hade arbetat under en tid. Frågan i målen var om ersättningen 

hade betalats ut av det svenska bolaget eller inte. De båda anställda uppgav att de hade 

ett muntligt anställningsavtal med det svenska bolaget och att detta bolag betalade lönen 

och slutligen stod för lönekostnaden. Kammarrätten ansåg att uppgifterna om 

anställningen stämde. Av utredningen framgick att det svenska bolaget hade lämnat 

kontrolluppgift och betalat preliminärskatt avseende ersättningarna. Sammantaget ansåg 

Kammarrätten att utbetalningarna från det tyska moderbolaget fick anses vara ersättning 

som hade förmedlats på uppdrag av det svenska bolaget. Skattelättnaderna bestod således.  

Just att utbetalningarna från det utländska moderbolaget skulle ses som förmedlade 

på uppdrag av det svenska bolaget var vad sökanden i ett mål från Förvaltningsrätten i 

Stockholm åberopade.30 Målet gällde beloppsgränsen för skattelättnader på grund av 

månadslönen och sökandens bruttolön var 89 047 kronor per månad, varav endast 46 204 

kronor betalades av det svenska bolaget. Resterande del av lönen betalades av ett koncern-

bolag i USA, utan fast driftställe i Sverige. Sökanden menade att betalningarna från det 

amerikanska bolaget skulle anses förmedlade på det svenska bolagets vägnar. Anled-

ningen till att lönen inte betalades av den svenska arbetsgivaren var enligt sökanden 

bolagets globala policy angående utlandsanställda. Vidare anförde sökanden: ”Att en 

svensk arbetsgivare och moderbolag i en stor multinationell koncern som valt att förlägga 

sina koncernledande funktioner till Sverige inte ska kunna välja den utbetalningsrutin 

som kostnadsmässigt och administrativt är fördelaktigast för bolaget kan påverka 

möjligheten att rekrytera utländska experter och nyckelpersoner som behövs för att leda 

                                                 
29 1 § 2 st. ForskL. 
30 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 22364-12. 



16 

 

verksamheten från Sverige. Detta strider mot lagens syfte.” Förvaltningsrätten ansåg dock 

att det inte visats att de medlen endast förmedlats av det amerikanska bolaget på uppdrag 

av det svenska bolaget.  

Antagligen innebär den senare domen att bolagets upplägg var möjligt men att 

bolaget inte lyckats visa för Förvaltningsrätten att lönen förmedlats via det utländska 

moderbolaget. Även om värdet av domen i hög grad kan diskuteras vore enligt min 

mening en, rent teoretiskt, motsatt slutsats olycklig. Jag håller med sökanden i målet från 

Förvaltningsrätten om att bolaget måste kunna välja ett betalningssätt som är kostnads-

mässigt och administrativt mest effektivt, åtminstone så länge det inte medför några 

skattemässiga konsekvenser för svenska staten. Skatteverkets inställning är också att i de 

fall det klart kan påvisas att utbetalningen enbart förmedlats på uppdrag av den svenska 

arbetsgivaren kan ersättningen bli föremål för skattelättnader.31 Något annat skulle kunna 

motverka de incitament som finns i expertskattereglerna för utländska etableringar i 

Sverige. 

3.3 Avsikt att stanna högst fem år 

I doktrinen har det av flera författare påpekats att det inte finns lagstöd för några sankt-

ioner för det fall att en person som haft avsikten att stanna i högst fem år, under tidens 

gång ändrar sig och väljer att stanna i Sverige en längre tid.32 Om en person i efterhand 

ändrar uppfattning om vistelsens längd bör det enligt min mening inte heller vara en 

anledning till någon typ av bestraffning. Hen hade ingen annan tanke vid ansökan om 

skattelättnader och jag kan föreställa mig värre scenarion än att en expert väljer att stanna 

en längre tid i Sverige och dela med sig av sin kunskap, även om det inte var vad 

lagstiftaren hade i åtanke. Skulle det däremot gå att bevisa att avsikten redan från början 

hade varit att vistelsen skulle pågå längre än fem år borde det kunna leda till eftertaxering 

och skattetillägg.33 I propositionen nämns även som förutsättning att vistelsen varar 

åtminstone så pass länge att personen är att anse som obegränsat skattskyldig, i annat fall 

kan reglerna i lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) 

tillämpas.34 

                                                 
31 SKV Dnr 130 352766-05/111. 
32 Se t.ex. Lodin s. 246-247, Lindencrona s. 137 f. och Pettersson s. 277. 
33 Lodin s. 247 och Pettersson s. 277. 
34 Prop. 2000/01:12 s. 24. 
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I ett mål från Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4852-12, ifrågasatte Skatteverket 

sökandens (M.H.) avsikt att stanna i Sverige i högst fem år. Detta på grund av att 

anställningsavtalet var utformat som ett tillsvidareavtal. Kammarrättens första påpekande 

var att avsikten redan från början måste vara att vistelsen inte ska överstiga fem år. 

Däremot var det oklart hur en sådan bedömning skulle göras. Kammarrätten menade att 

samtliga omständigheter i målet måste beaktas vid bedömningen. Visserligen har, som 

Skatteverket påpekade, anställningsavtalet ett högt bevisvärde, men Kammarrätten 

påpekade att det inte i sig kan anses avgörande. M.H. anförde att tjänsten var en 

övergångstjänst på ett till två år i Sverige samt att utformningen av anställningsavtalet 

berodde på att företaget ville ha kvar M.H. i koncernen, vilket bekräftades av företrädare 

för företaget. M.H. anförde även att hennes uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige var 

tidsbegränsat till två år, att bostad och familj var kvar i USA samt att boendet i Sverige 

tillhandahölls av företaget. Vid beaktande av detta fann Kammarrätten att M.H. visat att 

avsikten vid ankomsten till Sverige var att stanna i högst fem år.  

I litteraturen uppges att sökanden i många fall inte har ett anställningsavtal med det 

svenska bolaget, utan endast ett s.k. assignmentavtal.35 Det innebär att sökanden har ett 

tilläggsavtal till anställningsavtalet med det utländska bolaget som reglerar sökandens 

arbete i Sverige.36 Detta förfarande uppges godtas av Forskarskattenämnden.37 De 

personer som däremot har ett tillsvidareavtal med ett svenskt bolag uppfyller inte de 

formella förutsättningarna för skattelättnader.38 I litteraturen anges dock att inte heller 

detta har hindrat att sökanden har beviljats skattelättnader. Uppgifter om att avsikten har 

varit att stanna i maximalt fem år har ansetts räcka, även för de fall sökanden senare be-

slutade sig för att stanna i Sverige.39 Utgången i Kammarrättens mål ovan styrker det 

påståendet. Min mening är att det bör göras en sådan helhetsbedömning av 

omständigheterna i målet som i det aktuella fallet och att anställningsavtalet har ett högt 

bevisvärde. Det kan dock vara svårt att veta var gränsen ska gå för när personen ska anses 

ha avsikten att stanna längre än fem år i Sverige. Kanske ska alla band till hemlandet vara 

avklippta? 

                                                 
35 Wahlgren Sjöstedt s. 8 f. 
36 Wahlgren Sjöstedt s. 8 f. 
37 Wahlgren Sjöstedt s. 9. 
38 Wahlgren Sjöstedt s. 9. 
39 Wahlgren Sjöstedt s. 9. 
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3.4 Avslutande kommentarer 

Som redan konstaterats så leder rekvisiten om medborgarskap samt tidsgränsen för skatte-

lättnader på tre år inte till några större bekymmer. Annorlunda är det med de två övriga 

rekvisiten. Det kan uppstå problem kring bedömningen av huruvida arbetsgivaren eller 

utomstående part gjort en utbetalning. Om utvecklingen av rättsläget skulle gå mot att 

försvåra internationella koncerners betalningsrutiner kan det finnas anledning för lag-

stiftaren att ingripa med ett förtydligande för att motiven bakom lagstiftningen inte ska 

motarbetas. Som det ser ut i dagsläget ser jag dock ingen anledning till att förändra rätts-

läget. Vad gäller avsikten att stanna i högst fem år anser jag att rekvisitet inte bör vålla 

några större problem om rättstillämpningen i Forskarskattenämnden ser ut som i 

Kammarrätten i Stockholm mål nr 4852-12. Vissa bedömningssvårigheter kan som sagt 

finnas men jag anser inte att det finns någon anledning för lagstiftaren att ingripa utan 

utvecklingen bör, om inget drastiskt händer, fortsätta i Forskarskattenämnden och 

förvaltningsdomstolarna. 

När alla allmänna förutsättningar för möjligheten att beviljas skattelättnader nu har 

berörts återstår givetvis att redogöra för utformningen och innebörden av skatte-

lättnaderna samt att redogöra för de fyra alternativa personkategorierna. Skattelättnaderna 

återkommer jag till i avsnitt 5. Nu följer först en genomgång av reglerna för, och de 

problem som uppkommer kring, de fyra personkategorier som en person måste passa in i 

för att kunna beviljas skattelättnader. 

4 Personkategorier – 22 § 1 och 3 st.  

4.1 Introduktion/lagstiftningen 

Efter att ha redogjort för de allmänna förutsättningarna återstår nu att behandla person-

kategorierna i 11 kap. 22 § 1 och 3 st. IL. I första stycket görs en uppräkning av vilka 

arbetsuppgifter som kan aktualisera skattelättnader. Det kan handla om så kallade 

specialistuppgifter, kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter samt 

företagsledande uppgifter eller sådana uppgifter som medför en nyckelposition i 

företaget. Sedan januari 2012 finns det, i tredje stycket, en fjärde kategori, nämligen de 

personer som har en tillräckligt hög månadslön. De problem som kan uppstå vid 

tillämpningen och tolkningen av dessa fyra personkategorierna behandlas nedan i samma 
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ordning som i lagtexten. Först ut är experterna, därefter forskarna och nyckelpersonerna 

innan avsnittet avslutas med de personer som tjänar minst två prisbasbelopp i månaden.  

4.2 Experter – 22 § 1 st. 1 p. 

4.2.1 Lagstiftningen 

Den första kategorin arbetstagare som kan använda expertskattereglerna är ”sådana vars 

arbete avser specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att 

det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet” (nedan kallade experter), 

11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL.  

Det finns ett fåtal meningar i propositionen som ska ge vägledning till hur 

bedömningen ska ske av vem som ska anses vara expert. Först och främst handlar det om 

en prövning av de enskilda personernas kompetens.40 Regeringen nämner sedan att de 

personer som avses omfattas av systemet är personer med arbete inom tekniskt avancerad 

och kunskapsintensiv verksamhet.41 Närmare bestämt avser regeringen experter och 

specialister inom ”områden där Sverige har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om 

internationellt rörlig arbetskraft”.42 Regeringen gör även två exemplifieringar av vilka 

områden som avses. Dels kan det handla om experter inom avancerad produktutveckling 

och tillämpning av ny teknik.43 Dels kan det handla om ”specialister inom rationalisering, 

administration, logistik, marknadsföring, produktion, engineering, ekonomi samt 

informations- och kommunikationsteknologi”.44 Någon definition av vem som är 

specialist eller expert ges dock inte i förarbetena. Den närmaste definition av specialist 

respektive expert som jag kan tyda är att dessa personer ska ha sådan kompetens som inte 

finns tillgänglig i Sverige alternativt är svår att finna i landet. 

4.2.2 Vem är expert? 

Som det redogörs för i nästa avsnitt finns ett krav på rekryteringssvårigheter för att en 

sökande ska beviljas skattelättnader som expert. Det tycks dock klart att enbart det faktum 

                                                 
40 Prop. 2000/01:12 s. 22. 
41 Prop. 2000/01:12 s. 22. 
42 Prop. 2000/01:12 s. 22. 
43 Prop. 2000/01:12 s. 22.  
44 Prop. 2000/01:12 s. 22. 
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att det råder brist på arbetskraft inom en bransch eller ett yrke innebär inte att dessa 

personer ska betraktas som experter i lagens mening, det råder ett visst kompetenskrav.45  

Av doktrin framgår att bedömningen av vem som är expert emellanåt har varit riktigt 

svår att göra.46 Lodin påpekar att en viktig del vid bedömningen är hur beskrivningen av 

den aktuella personens kompetens och arbetsuppgifter är utformad.47 Jerry Eriksson, f.d. 

ordförande i Forskarskattenämnden, nämner främst främmande respektive fackligt språk 

som anledning till varför ansökningarna ofta medfört stora problem för Forskar-

skattenämnden.48 Av Erikssons beskrivning framgår att Forskarskattenämnden, 

åtminstone under Erikssons tid i nämnden, ställde höga kompetenskrav på sökanden, som 

skulle visa att den hade en ”kompetens av unikt och särskilt slag”.49 Hur väl detta krav 

har följts av Forskarskattenämnden och förvaltningsdomstolarna sedan dess är dock för 

mig okänt. Enligt Eriksson har Forskarskattenämnden också som utgångspunkt krävt en 

adekvat akademisk examen samt arbetslivserfarenhet inom det området som 

anställningen i Sverige avser.50 Utöver doktrin har ytterligare vägledning sökts i praxis 

och nu följer en presentation av två rättsfall som behandlar olika aspekter gällande 

definitionen av expert. 

I ett av de få fall rörande expertskattereglerna som nått högsta instans, RÅ 2006 ref. 

16, behandlade Högsta Förvaltningsdomstolen två huvudfrågor. Den första gällde frågan 

om sökanden skulle anses vara expert. Den andra frågan, om sökanden skulle anses ha en 

nyckelposition i företaget, återkommer jag till i avsnitt 4.4.2.1. Målet handlade om H.M. 

som arbetade som ”vice president” på området ”Sales” på en svensk bank. Hans ansvar 

var handeln på valutamarknaden med de 20 största börsnoterade finländska företagen. 

H.M. hade vid påbörjad anställning tio års erfarenhet av valutamarknaden samt nära 

kontakter och personliga relationer med de finska företagen. H.M. talade dessutom finska. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann inte anledning att ifrågasätta H.M:s kompetens och 

nytta för arbetsgivaren. Däremot ansåg domstolen att arbetet avsåg en begränsad del av 

valutamarknaden och att det inte framkommit att det skulle ha funnits några svårigheter 

att rekrytera motsvarande personal inom landet. Enligt HFD kan sådana omständigheter 

som personliga kontakter, kännedom om finska förhållanden och kunskaper i finska 

                                                 
45 Se Lodin s. 242 och Eriksson s. 67. 
46 Lodin s. 241 och Eriksson s. 67. 
47 Lodin s. 241. 
48 Eriksson s. 67. 
49 Eriksson s. 67. 
50 Eriksson s. 67. 
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språket endast undantagsvis inverka på bedömningen om personen uppfyller kraven på 

experter och specialister. I detta fall ansågs det sakna särskild betydelse. Därmed kunde 

skattelättnader enligt 11 kap. 22 § första stycket 1 IL inte medges.  

Mot bakgrund av att vissa yrken och branscher speciellt utpekas i förarbetena51 är en 

intressant fråga om skattelättnader begränsats till vissa branscher. I ett mål från Kammar-

rätten i Stockholm52 behandlades frågan om skattelättnader för experter inom andra 

områden än industrin och högteknologiska branscher. Kammarrätten fann att det inte 

framgick av vare sig lagtext eller förarbetena att bestämmelserna skulle vara begränsade 

till vissa branscher. Skatteverket påpekade att personer med tillräckligt hög kompetens 

oftast arbetar inom industrin. Kammarrätten ansåg dock att den chefsdirigent vid 

Göteborgsoperan som hade anställts tack vare sina specialistkunskaper inom italiensk och 

fransk opera hade en kompetens av stor betydelse för arbetsgivaren. Vidare ansåg dom-

stolen att dirigenten verkade inom en kunskapsintensiv bransch och att personen var inter-

nationellt eftertraktad. Kammarrätten ansåg därmed att anställningen innefattade sådana 

arbetsuppgifter som avses i lagtexten. Göteborgsoperans uppgifter om att det inte hade 

varit möjligt att rekrytera en person med motsvarande kompetens inom landet hade inte 

bestridits av Skatteverket. Kammarrätten beviljade skattelättnader för den anställde. 

Som tidigare nämnts är ett av rekvisiten för skattelättnader som expert att det 

inneburit betydande svårigheter vid rekryteringen. Närmast följer ett kortare avsnitt som 

berör det rekvisitet, innan mina avslutande synpunkter gällande experter presenteras. 

4.2.3 Betydande svårigheter vid rekryteringen 

Då den rättspraxis som rör rekvisitet om betydande svårigheter vid rekryteringen i större 

omfattning har berört forskare kommer jag behandla relaterade frågor främst i avsnitt 

4.3.2. Här följer istället endast en kort iakttagelse gällande beviskravet för rekvisitet. 

Förvaltningsrätten i Stockholm avkunnade i mars 2013 ett flertal domar rörande 

skattelättnader. I tre domar från 13 mars hade sökandena enligt Förvaltningsrätten 

misslyckats med att visa att betydande svårigheter vid rekryteringen hade förekommit. 

Enligt min mening innehåller målen relativt vanliga exempel på hur sökanden ofta 

resonerar kring rekvisitet om rekryteringssvårigheter. I ett av målen53 hade tjänsten enbart 

                                                 
51 Prop. 2000/01:12 s. 22. 
52 Kammarrätten i Stockholm mål nr 1776-08. 
53 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 3295-12. 
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utannonserats internt inom koncernen. I ett andra mål54 hade sökanden uppgett att 

annonsering skett via arbetsförmedlingen utan framgång. Det framgick dock inte närmare 

hur rekryteringen gått till, om det funnits andra kandidater och vilka kvalifikationer dessa 

haft. I ett tredje mål55 hade sökanden endast uppgett att det faktum att tjänsten avsåg 

specialistuppgifter i kombination med krav på hög kompetens innebar svårigheter vid 

rekryteringen för bolaget. Av utredningen i målet framgick dock inte, enligt Förvaltnings-

rätten, om bolaget ens försökt rekrytera inom landet. Förvaltningsrätten ansåg i samtliga 

tre fall att det inte visats att bolagen haft betydande svårigheter vid rekryteringen. 

Utan att dra för stora växlar av de nu nämnda fallen kanske de ändå tyder på att det 

eventuellt finns ett behov av att förtydliga vad som krävs för att ha visat att rekvisitet är 

uppfyllt. Åtminstone för fall som exempel två då rekvisitet mycket väl kan ha varit 

uppfyllt, bara det att sökanden inte kunnat visa det. Jag kan för egen del tycka att det finns 

ett visst problem i de fall det antyds i domen att sökanden hade fått skattelättnader om de 

bara kunnat presentera omständigheterna bättre. Det ska dock nämnas att det även kan 

förekomma fall där sökanden inte alls haft svårigheter vid rekryteringen men ändå skickat 

en ansökan i hopp om att få skattelättnader. Även om det kan anses fullt rimligt att 

ansvaret ska ligga på sökanden så är det inte bra om ändamålen med lagstiftningen, att 

locka hit arbetskraft för att stärka svensk ekonomi, inte uppfylls endast på grund av 

bristande information. De som redan anlänt till Sverige vid tidpunkten för avslag på 

ansökan åker troligtvis inte tillbaka endast på grund av det men i förlängningen skulle det 

kunna leda till att bolagen blir tveksamma till att använda reglerna.  

4.2.4 Avslutande kommentarer 

Tydligt är att frågan om vem som är expert är svår att besvara samt att bedömningen görs 

på vaga grunder. Med det menar jag att det inte finns några tydliga kriterier eller ramar 

för domstolen att använda vid bedömningen. Istället blir bedömningen snarare in casu-

betonad. Jag kan tycka att det är ett problem att Forskarskattenämnden saknar vägledning 

för hur den ska motivera besluten om vem som ska anses vara expert. Det är dock svårt 

att i förarbetena sätta upp ramar för hur bedömningen ska ske och sådana ramar riskerar 

leda till att bedömningen blir väl begränsad.  

                                                 
54 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 4097-12. 
55 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 2528-12. 
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Vad som kan fastslås är att det inte går att grunda sin ansökan om skattelättnader på 

grund av expertstatus enbart på det faktum att det råder brist på arbetsmarknaden eller på 

personliga omständigheter som språkkunskaper, kontakter och kunskaper om marknader. 

Däremot kan sådana omständigheter vägas in i bedömningen. Klarlagt är också att det 

saknas krav på att personen ska verka inom vissa branscher. Möjligtvis skulle dock 

Forskarskattenämnden och förvaltningsdomstolarna ställa olika höga kompetenskrav 

beroende på vilken bransch sökanden verkar inom. 

Jag håller med Lodin om att utformningen av lagstiftningen är ”allmänt och oprecist 

utformad”.56 Oklarheterna leder till svårigheter vid rättstillämpningen. Lodin efterfrågar 

ett klarläggande gällande såväl kompetensnivån som hur företagens behov av viss arbets-

kraft ska påverka bedömningen.57 Jag instämmer i att det finns problem med hur reglerna 

idag är utformade och att det behövs ett förtydligande av något slag. Med tanke på det 

fåtal mål som når så högt som till HFD så står antagligen hoppet i frågan till att lagstiftaren 

kommer med ett förtydligande. 

Vad gäller rekvisitet om betydande svårigheter vid rekryteringen återkommer jag 

som sagt till det i avsnitt 4.3.2. Redan nu har dock frågan lyfts om det inte finns ett behov 

av att förtydliga för potentiella sökande vad som krävs för att överhuvudtaget kunna visa 

att rekvisitet har uppfyllts. 

4.3 Forskare – 22 § 1 st. 2 p. 

4.3.1 Lagstiftningen 

Den andra kategorin arbetstagare är sådana ”vars arbete avser kvalificerade forsknings- 

och utvecklingsuppgifter” (nedan kallade forskare), 11 kap. 22 § 1 st. 2 p. IL. Gällande 

andra kategorin nämns i propositionen att den utgörs av forskare och att dessa torde 

återfinnas både inom industrin och vid forskningsinstitutionerna.58 För dessa forskare 

gäller samma krav på inriktning alternativt kompetensnivå som för arbetstagare enligt den 

första kategorin, nämligen att ”det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom 

landet”. I övrigt hänvisade regeringen till den då rådande praxis gällande forskare som 

                                                 
56 Lodin s. 248. 
57 Lodin s. 249.  
58 Prop. 2000/01:12 s. 22. 
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hade utvecklats av Forskarskattenämnden.59 Ordalydelsen i 11 kap. 22 § IL gällande 

forskare är också nästan identisk med den tidigare lagstiftningen. 

Det finns relativt få domar från förvaltningsdomstolarna som berör forskare. Kanske 

beror det på att det sedan tidigare finns praxis inom Forskarskattenämnden för 

bedömningen av just forskare och att det därför mer sällan uppstår problem vid 

tillämpningen.60 Det finns däremot ett antal rättsfall som gäller tolkningen av rekvisitet 

om rekryteringssvårigheter. 

4.3.2 Betydande svårigheter vid rekryteringen 

Rekvisitet om rekryteringssvårigheter måste som sagt vara uppfyllt såväl vid 

bedömningen av experter som vid bedömningen av forskare. Nedan följer fyra rättsfall 

som behandlar frågan om betydande svårigheter vid rekryteringen och vilka krav som kan 

ställas på ansökningsprocessen.  

I RÅ 2003 ref. 58 var den avgörande frågan om förhållandena vid rekryteringen av 

en prefekt för Botaniska trädgården i Göteborg och chef för den gemensamma förvalt-

ningen för Botaniska trädgården och Naturhistoriska museet hade varit sådana att det hade 

inneburit betydande svårigheter att rekrytera inom landet. Högsta förvaltningsdomstolen 

framhöll att bara det faktum att en utländsk sökande är mest meriterad och den mest 

lämpade kandidaten inte i sig är tillräcklig grund för skattelättnader enligt 11 kap. 22 § 

IL. Eftersom det inte hade visats att det hade inneburit betydande svårigheter vid 

rekrytering inom landet avslogs överklagandet. I domen antyds att om utredningen hade 

varit mer utförlig hade sökanden kunnat beviljas skattelättnader.  

Även i Kammarrätten i Stockholm mål nr 4890-12 var den avgörande frågan om 

arbetsgivaren hade visat att det hade inneburit betydande svårigheter att rekrytera inom 

landet. Tjänsten hade utlysts via egna hemsidan, Arbetsförmedlingens platsbank samt vad 

som uppgavs vara världens största annonsplats för vetenskapligt arbete och tjänster. 

Därefter hade universitetet tagit hjälp av två utomstående sakkunniga som bedömde de 

sökande. Endast en svensk ansågs lämplig för tjänsten och hen tackade nej. Kammarrätten 

ansåg att universitetet hade gjort vad som kunde krävas av dem. Till skillnad från 

Förvaltningsrätten ansåg Kammarrätten att annonsering i rikstäckande dagspress inte var 

något minimikrav. 

                                                 
59 Prop. 2000/01:12 s. 22 f. 
60 Prop. 2000/01:12 s. 22 f. 
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Frågan i Kammarrätten i Stockholm mål nr 5642-10 gällde främst om sökanden hade 

visat att det hade inneburit betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige, men även 

om sökanden hade haft sådana arbetsuppgifter som krävs. Här redogörs för den först-

nämnda frågan. Uppsala Universitet sökte en forskare inom nationalekonomi med 

inriktning ”Skatt och migration”. Enbart nationell utlysning av tjänsten ansågs inte 

meningsfull. Istället annonserades det på en webbplats som ”läses i princip av alla 

ekonomer i världen och även av svenskar som söker akademiska anställningar”. Två av 

de som sökte var svenskar. Den ena var inte aktuell då hen inte tidigare hade forskat inom 

skatteområdet och den andre tackade nej till anställningserbjudandet. L.S. ansågs däremot 

uppfylla de högt ställda kraven. Enligt en av de som var involverade i processen var L.S. 

”en av de ledande forskarna i världen inom området”. Förvaltningsrätten ansåg kortfattat 

att sökanden inte hade visat att det hade inneburit betydande svårigheter att rekrytera inom 

Sverige. Kammarrätten konstaterade till att börja med att L.S:s anställning avsåg sådana 

kvalificerade forskningsuppgifter som avses i lagtexten. Därefter fann Kammarrätten att 

det som hade framkommit om rekryteringen, med särskild betoning på annonseringen på 

webbplatsen samt att en av två svenskar erbjöds anställning, att universitetet hade visat 

att det hade inneburit betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige.  

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 23504-1061 gällde samma arbetsgivare, 

Uppsala Universitet, och liknande situation som det mål som så småningom behandlades 

i Kammarrätten i Stockholm mål nr 5642-10. Skillnaden var att Forskarskattenämnden i 

fallet med L.S. beviljade skattelättnader (vilket fastställdes i Kammarrätten) medan 

sökanden (A.S.Ö.) i detta fall nekades skattelättnader med motiveringen att A.S.Ö:s 

arbetsuppgifter och meriter inte motsvarade den kompetensnivå eller inriktning som 

krävs. Båda målen överklagades (av olika anledningar) till Förvaltningsrätten. I målet 

rörande L.S. ansåg Förvaltningsrätten att sökanden inte visat att det funnits betydande 

svårigheter att rekrytera inom Sverige.62 I målet rörande A.S.Ö. bedömde Förvaltnings-

rätten att rekryteringsprocessen för A.S.Ö. i allt väsentligt varit densamma som i målet 

rörande L.S. och avslog därmed överklagan. Som framgår av föregående mål ändrade 

Kammarrätten senare Förvaltningsrättens beslut i målet rörande L.S. då Kammarrätten 

ansåg att det visst visats att betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige hade funnits. 

Eftersom omständigheterna vid rekrytering åtminstone enligt Förvaltningsrätten hade 

                                                 
61 Fallet är av tveksamt prejudikatvärde men har inkluderats på grund av likheter med fallet från 

Kammarrätten som berörde samma arbetsgivare. 
62 Se Förvaltningsrättens bedömning i Kammarrätten i Stockholm mål nr 5642-10. 
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varit i allt väsentligt desamma i de båda målen förefaller det sannolikt att Kammarrätten, 

åtminstone i frågan om rekryteringssvårigheterna, ändrat Förvaltningsrättens dom även i 

målet rörande A.S.Ö. Om sedan A.S.Ö. hade bedömts vara forskare i lagens mening och 

därmed beviljats skattelättnader är svårt att svara på. 

Enligt min mening bör kraven som ställs på rekryteringsprocessen inte gälla vilka 

rekryteringsplattformar företaget använder. Avgörande bör istället främst vara den praxis 

som finns inom branschen. Det kan i vissa fall innebära att krav på annonsering i dags-

press kan ställas. Det kan, inom många branscher, även innebära att annonsering via, för 

branschen, välutbredda annonsportaler på internet bör kunna ställas som minimikrav. För 

tjänster inom forskning samt sådana som kräver experter kan utbudet på arbetsmarknaden 

också vara väldigt klent. Om det är välkänt i branschen att en viss kompetens endast finns 

hos ett fåtal personer inom Sveriges gränser borde inte krav på annonsering i dagspress 

krävas av arbetsgivaren.63 Dessutom bör företagens egen praxis gällande rekrytering få 

betydelse. En utgångspunkt kan vara att rekryteringsprocessen ska vara jämförbar med 

tidigare rekryteringar, som skett externt och mot den svenska marknaden. I slutändan bör 

en individuell bedömning göras huruvida företaget haft betydande svårigheter att 

rekrytera inom landet. 

4.3.3 Kompetenskrav 

I Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 6051-11 behandlades två separata frågor, dels 

kompetenskraven för att klassificeras som forskare eller expert, dels frågan om vad som 

är ett företag i lagens mening (för den senare frågan, se avsnitt 4.4.2.1). Enligt 

Förvaltningsrätten är det inte personens kompetens som är avgörande utan det som ska 

bedömas är den aktuella tjänsten. Eftersom tjänsten snarare tycktes kräva bred kompetens 

än specifik kompetens samt att arbetsuppgifterna huvudsakligen var av rådgivande och 

utvärderande karaktär ansåg Förvaltningsrätten att N.S. inte skulle anses vara en expert 

eller forskare i lagens mening. Målet påminner om det som framgår av lagtexten; att det 

är arbetsuppgifterna som ska vara av sådan karaktär att det innebär betydande svårigheter 

att rekrytera inom landet. Om endast sökandens kompetens skulle bedömas skulle hen 

sedan kunna jobba med lågkvalificerade uppgifter. Det skulle i sin tur strida mot ett av 

                                                 
63 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 274-12 där arbetsgivaren sökte en specialistläkare i 

barnurologi. Antalet barnurologer i Sverige var enligt uppgift endast 10-12 stycken. 
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huvudsyftena med lagstiftningen, att bidra till att ny kunskap kommer svensk ekonomi 

till del.64 

Frågan om den några veckor gamla doktorsexamens betydelse för bedömningen av 

om sökanden skulle anses ha erforderlig kompetens som forskare blev inte föremål för 

bedömning i Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 23504-10. Frågan är enligt min 

mening intressant. Mig veterligen finns det inte någon ledning för frågan om det finns 

något krav på hur länge en person ska ha innehaft t.ex. en doktorsexamen för att kunna 

anses som forskare i lagens mening. Att dra gränsen vid att personen ska inneha en 

doktorsexamen låter rimligt men då bör enligt min mening examensbeviset gälla som 

kvitto på kompetensen och inte vara beroende av hur lång tid som har förfallit sedan 

examensdagen. Det hade varit intressant att se hur Kammarrätten hade bedömt den frågan 

i målet. 

4.3.4 Reglernas påverkan på forskningen  

Ett av ändamålen med lagstiftningen är att främja forskning och utveckling.65 

Lindencrona uttrycker dock viss osäkerhet kring hur reglerna påverkar forskningen vid 

universiteten.66 Lindencrona menar att det främst är adjungerade professorer och 

gästprofessorer som är aktuella för skattelättnaderna. Tanken är att universiteten ska 

kunna dra nytta av erfarenhet och kompetens som de gästande forskarna besitter. 

Tjänsterna är avsedda att pågå under tre år. Lindencrona anser att det är märkligt att inte 

fler gästprofessorer har ansökt om skattelättnader.67 Eftersom vanliga professorstjänster i 

de flesta fall är avsedda att pågå mer än fem år blir de inte aktuella för skattelättnader.68 

Vad gäller så kallade forskarassistenter anser Lindencrona däremot att de troligtvis inte 

uppfyller de högt ställda kompetenskraven men att det eventuellt kan visas att de är 

specialiserade på något som inte finns i Sverige.69 En liknande inställning hade 

Förvaltningsrätten till en så kallad post-doc-tjänst i ett mål från slutet av maj 2013.70   

                                                 
64 Prop. 2000/01:12 s. 18. 
65 Prop. 2000/01:12 s. 18. 
66 Lindencrona s. 139 ff. 
67 Lindencrona s. 140. 
68 Lindencrona s. 141. 
69 Lindencrona s. 141. 
70 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 26175-12. I skrivande stund var det oklart huruvida domen 

överklagats. 
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Det faktum att en svensk sökande uppfyller de formella kraven för en professur 

behöver enligt Lodin inte betyda att en utländsk sökande inte kan få tjänsten med skatte-

lättnader.71 Om en utländsk sökande är klart överlägsen de svenska sökande till tjänsten 

så har nämnden i allmänhet godtagit att den utländska sökanden fått tjänsten och beviljats 

skattelättnader.72 Lindencrona menar att om det är ett öppet rekryteringsförfarande till en 

position som professor eller lektor så bör kravet om betydande svårigheter vid 

rekryteringen automatiskt vara uppfyllt.73 Detta på grund av att den mest meriterade och 

lämpade kandidaten har laglig rätt att bli anställd.74 Att kandidaten har en sådan laglig 

rätt är intressant eftersom det skulle strida mot RÅ 2003 ref. 58. HFD uttrycker i det målet 

att enbart det faktum att sökanden är mest meriterad inte i sig kan vara grund för skatte-

lättnader. Däremot skulle det faktum att någon anses mest meriterad och bäst lämpad för 

tjänsten kunna väga tungt vid bedömningen. Lodin anser att kravet på betydande 

svårigheter vid rekryteringen endast gäller forskare som är aktiva inom näringslivet 

eftersom gästforskare inom t.ex. universitetsvärlden i allmänhet ska komma från 

utländska institutioner.75 Den åsikten tycks dock inte ha fått något stöd i rättspraxis 

eftersom förvaltningsdomstolarna även i mål gällande forskningstjänster på universiteten 

har krävt att betydande svårigheter vid rekryteringen ska ha förekommit.76  

4.3.5 Avslutande kommentarer 

Min åsikt är att bedömningen av om arbetsgivaren uppfyllt rekvisitet om betydande 

svårigheter vid rekryteringen ska vara individuell och grundas på dels branschpraxis för 

annonsering, dels arbetsgivarens egen praxis. Det ska kunna ställas krav på att det faktiskt 

gjorts försök att rekrytera inom Sverige, för att få utnyttja reglerna om skattelättnader. 

Samtidigt får inte kraven på arbetsgivaren ställas för högt. Rekryteringsprocesser är inte 

gratis och om allt för höga krav ställs på en omfattande rekryteringsprocess tror jag att 

det finns en risk att arbetsgivaren drar sig för att söka tillräckligt högkvalitativ arbetskraft 

utomlands. Än mer kostsamt vore om krav ställdes på att arbetsgivaren, innan arbetskraft 

får sökas i utlandet, först ska genomföra en inhemsk process. Enligt mig bör det ske ett 

förtydligande av vilka krav som kan ställas på rekryteringsprocessen. Det skulle förbättra 

                                                 
71 Lodin s. 241. 
72 Lodin s. 241. 
73 Lindencrona s. 141. 
74 Lindencrona s. 141. 
75 Lodin s. 241. 
76 Se t.ex. de mål som behandlas i avsnitt 4.3.2. 
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förutsebarheten och leda till att fler personer som faktiskt skulle ha varit berättigade till 

skattelättnader också skulle beviljas det.  

Det faktum att forskarvärlden är så pass speciell jämfört med andra branscher/skrån 

skulle kunna tala för att lagstiftningen borde vara anpassad något efter detta. Vid 

rekrytering av t.ex. gästprofessorer och liknande forskare finns det en extra poäng med 

att personen i fråga kommer från ett annat land. Därför skulle reglerna kraven för 

rekryteringen av sådana personer eventuellt behöva ses över av lagstiftaren. 

4.4 Nyckelpersoner – 22 § 1 st. 3 p. 

4.4.1 Lagstiftningen 

Den tredje kategorin består av personer som utför ”företagsledande uppgifter eller andra 

uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag” (nedan kallade nyckelpersoner), 11 

kap. 22 § 1 st. 3 p. IL. Till skillnad från de två första kategorierna ställs inga krav på att 

det ska finnas några svårigheter att rekrytera inom landet. I propositionen nämns som 

exempel på nyckelpersoner dotterbolagsdirektörer eller andra personer med ansvar för 

företagets allmänna ledning och förvaltning. Dessutom nämns specialister inom rational-

isering, administration, logistik, marknadsföring, produktion, engineering, ekonomi samt 

informations- och kommunikationsteknik. Den sistnämnda uppräkningen gäller, som 

nämnts tidigare, även för experter.77 Kategorin har blivit något av en slasktratt eftersom 

de flesta som ansöker om skattelättnader som experter, eller till och med forskare, ofta 

även anser sig inneha en nyckelposition i företaget.  

Först behandlas ett viktigt rekvisit angående nyckelpersoner, nämligen att nyckel-

positionen ska vara i ett företag. Därefter behandlas ett antal frågor som berör definitionen 

av begreppet nyckelperson. 

4.4.2 Vad räknas som företag? 

4.4.2.1 Genomgång av praxis 

Det finns som konstaterat inte några krav på rekryteringen vad gäller nyckelpersoner. 

Däremot står det uttryckligen i lagtexten att nyckelpositionen ska vara på ett företag. 

Vilken betydelse begreppet företag i detta fall ska ha i lagtexten nämns inte i förarbetena. 

                                                 
77 Prop. 2000/01:12 s. 22. 
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Begreppet har inte någon klar definition inom skatterätten, innebörden kan variera 

beroende på omständigheterna.78 Att det gällande experter och forskare inte nämns något 

om att arbetet ska utföras i ett företag kan tyda på att lagstiftaren åsyftat en skillnad mellan 

just experter och forskare jämfört med nyckelpersoner. Frågan om vad som ska 

klassificeras som företag återstår dock att besvara.  

I det tidigare omnämnda fallet RÅ 2003 ref. 58 (se avsnitt 4.3.2) bedömde Högsta 

förvaltningsdomstolen även frågan om sökanden kunde få skattelättnader på grund av 

företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i företaget. 

Arbetsgivare i målet var de kommunala institutionerna Botaniska trädgården och Natur-

historiska museet i Göteborg. HFD redogjorde för vilken betydelse begreppet företag har 

inom skatterätten och nämnde syftena bakom reglerna gällande nyckelpersoner, ”att 

skapa incitament för företag att förlägga eller behålla bl.a. koncernledande funktioner 

som kräver utländsk personal i Sverige”. HFD menade mot bakgrund av detta att det inte 

fanns skäl att medge skattelättnader heller på den grunden. Det är något oklart vad som 

fällde avgörandet i målet. Förmodligen ansåg HFD att de kommunala institutionerna inte 

var att bedöma som ett företag.79 Däremot tog HFD inte uttryckligen ställning emot att 

en kommunal institution skulle kunna betraktas som ett företag.   

Den första frågan i RÅ 2006 ref. 16 behandlas i avsnitt 4.2.2 ovan. Den andra frågan 

i målet gällde huruvida sökanden (H.M.) hade en nyckelposition i företaget. Kammar-

rätten hade beviljat skattelättnader med motiveringen att H.M. hade innehaft en nyckel-

position inom en av bankens verksamhetsgrenar. HFD påpekade dock att det i lagtext 

framgår att det ska vara en nyckelposition i ett företag och att bedömningen därmed ska 

göras med beaktande av hela det företag i vilket personen är anställd. Vid beaktande av 

det ansåg HFD inte att H.M. innehaft en nyckelposition och kunde inte heller på denna 

grund medges skattelättnader. En nyckelposition inom en verksamhetsgren var således 

inte tillräcklig för att beviljas skattelättnader. 

Högsta förvaltningsdomstolens slutsats i RÅ 2006 ref. 16 kan innebära att det 

resonemang som Kammarrätten i Stockholm för i mål nr 4186-03 inte längre är aktuellt. 

Målet gällde en ”Global Brand Director” på AstraZeneca. Angående frågan om nyckel-

position resonerade Kammarrätten kring storleken på det aktuella bolaget. Enligt 

                                                 
78 RÅ 1995 ref. 13. 
79 I ett liknande fall från Förvaltningsrätten, rörande chefen för Kulturhuset i Stockholm, hade 

Forskarskattenämnden ansett att en ”snäv tolkning av begreppet företag [är] mest förenlig med de 

ändamålsskäl som bär upp bestämmelsen” och att Stockholms kulturhus inte omfattas av uttrycket företag 

i 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. Se Pettersson s. 283 om Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 18721-01. 
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Kammarrättens mening bör bedömningen av ”den relativt snäva krets av chefer på hög 

nivå som ansvarar för en för företaget viktig och central del” göras olika beroende på 

storleken på bolaget. Med beaktande av att AstraZeneca är ett stort företag ansåg 

Kammarrätten att sökanden hade en nyckelposition i företaget. HFD:s dom kan däremot 

tala för att en relativt begränsad bedömning ska göras och därmed kan de nämnda 

domarna tänkas stå emot varandra. 

Kammarrättens argumentation är dock enligt min mening riktig. Vid beaktande av 

huvudmotiven för lagstiftningen, att främja svensk konkurrenskraft och ekonomi,80 borde 

rimligtvis större bolag i högre grad bidra till främjandet av svensk ekonomi. Därmed 

borde även fler personer inom ett bolag med 10 000 anställda vara att betrakta som 

nyckelpersoner, även om de är längre från den absoluta toppen i bolaget vid en jämförelse 

med ett bolag med 10 anställda. Självfallet måste dock fortfarande en bedömning göras 

om personen ifråga verkligen är i en nyckelposition för bolaget. På så sätt anser jag att 

HFD:s slutsats i RÅ 2006 ref. 16 inte behöver innebära att Kammarrättens resonemang i 

mål nr 4186-03 är åsidosatt. Det som följer av HFD:s dom är enligt min mening att enbart 

det faktum att en person har ansvar för en stor verksamhetsgren inom ett företag är inte 

tillräckligt för att personen ska ha rätt till skattelättnader. Däremot hindrar domen 

nödvändigtvis inte möjligheten att bedömningen blir annorlunda beroende på bolagets 

storlek. Jag tycker fortfarande att det är rimligt att det finns fler nyckelpersoner i ett bolag 

med 10 000 anställda jämfört med ett med 10 stycken.81 En person som arbetar i det stora 

bolaget och har likvärdigt ansvar respektive arbetsuppgifter som en nyckelperson i det 

mindre bolaget ska inte per automatik betraktas som en nyckelperson även i det större 

bolaget. Däremot ska samma person inte per automatik uteslutas från att vara nyckel-

person. Den bedömningen ska ske med beaktande av hela företaget. 

En bransch med relativt många högavlönade, utländska arbetstagare är idrotten. 

Framförallt inom fotbollens Allsvenskan och ishockeyns Elitserien importeras varje 

säsong ett flertal högavlönade spelare från utlandet. Hur har rättstillämpningen behandlat 

idrottsklubbarna? I ett mål taget från idrottsvärlden hade tränaren (M.H.) för MODO 

Hockey ansökt om skattelättnader som expert alternativt nyckelperson.82 M.H. 

överklagade Forskarskattenämndens nekande beslut och fick rätt i Förvaltningsrätten. 

                                                 
80 Prop. 2000/01:12 s. 18. 
81 Storleken på bolaget tycks också haft betydelse vid bedömningen i Forskarskattenämnden. Se Eriksson 

s. 68. 
82 Kammarrätten i Stockholm mål nr 5606-10. 



32 

 

Förvaltningsrätten menade att M.H. verkade i en kunskapsintensiv bransch, att han hade 

gedigen erfarenhet som utgör specialistkompetens samt att kompetensen varit nödvändig 

för MODO Hockey. Mot den bakgrunden fann Förvaltningsrätten att M.H. skulle anses 

ha haft en nyckelposition i föreningen. Frågan om nyckelposition var den centrala i 

Kammarrätten. Bestämmelsen i 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL är, som konstaterats, endast 

tillämplig på företag. Då lagtexten inte ger svar på vad som klassificeras som företag 

valde Kammarrätten att se till lagstiftningens syften. I förarbetena nämns bl. a. att reglerna 

ska ”skapa incitament för företag att förelägga eller behålla bl. a. koncernledande 

funktioner som kräver utländsk personal i Sverige” samt ”stärka Sveriges internationella 

konkurrensförmåga genom att främja forskning och produktutveckling av internationellt 

snitt […] och bidra till att ny kunskap och teknologi kommer svensk ekonomi till del”.83 

Med hänsyn till syftena med lagstiftningen och att MODO Hockey var en ideell förening 

som bedriver idrottsverksamhet på elit- och breddnivå ansåg Kammarrätten att föreningen 

inte var ett sådant företag som avses i reglerna. 

I ett mål från Förvaltningsrätten i Stockholm84 var en delfråga om sökanden kunde 

anses vara i nyckelposition på ett internationellt och ekumeniskt institut för 

fredsforskning och fredsarbete. Institutets syfte var att ”stödja världens kyrkor, 

ekumeniska organ samt andra organisationer i deras arbete för fred, rättvisa och 

försoning”. Efter en ändamålstolkning, och med hänsyn till hur begreppet företag har 

tillämpats i praxis, fann Förvaltningsrätten att Liv- och Fred-institutet inte skulle anses 

utgöra ett företag.  

4.4.2.2 Kommentarer 

I rättspraxis har alltså bl.a. en idrottsförening, ett forskningsinstitut och kommunala 

institutioner inte bedömts utgöra ett sådant företag som avses i 11 kap. 22 § IL. Underlaget 

är inte speciellt omfattande och prejudikatvärdet av domarna varierar. Några 

kommentarer kan dock ges. Noterbart är att idrottsföreningen i dag förmodligen istället 

kunnat grunda ansökan om skattelättnader på arbetstagarens lön, se avsnitt 4.5. Det är en 

möjlighet som gissningsvis inte finns för de övriga arbetsgivarna. Ingen av de aktuella 

arbetsgivarna är, enligt min mening, vad som i ”folkmun” skulle kallas företag. 

Domstolarnas bedömningar är därför inte speciellt förvånande. Vad som är intressant är 

                                                 
83 Prop. 2000/01:12 s. 18. 
84 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 6051-11. 
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dock att domarna delvis har motiverats mot bakgrund av hur arbetsgivarna stärker 

Sveriges internationella konkurrensförmåga och ekonomi. Hur Sveriges internationella 

konkurrensförmåga och ekonomi ska förstärkas har inte preciserats av lagstiftaren. Någon 

diskussion om var gränsen går finns inte. Beroende på hur långt man vill dra det kan jag 

nog anse att den händelse att t.ex. en idrottsförening på elitnivå anställer högkvalitativa 

tränare eller spelare skulle kunna bidra till att stärka Sveriges internationella 

konkurrensförmåga och ekonomi. Det avgörande är på vilken nivå den förstärkningen är 

tänkt att ske. Om det är tänkt att anställningen ska ha en direkt påverkan på hela Sveriges 

ekonomi kanske en idrottsledare har begränsad påverkan. Om det däremot räcker att 

Sveriges konkurrensförmåga inom en bransch (t.ex. idrotten) räcker så bör en sådan 

anställning vara bidragande. Varför skulle inte anställningen av en nyckelperson inom 

idrotten, som bidrar till att utveckla den, kunna motsvara anställningen av en vd på ett 

företag?  

Det finns säkerligen ett flertal hypotetiska fall där fråga kan uppstå om arbetsgivaren 

är att anse som ett företag. De eventuella fallen bör dock enligt min mening bli bedömda 

i förvaltningsdomstol med utgångspunkt i ändamålen med lagstiftningen. Jag anser dock 

att just ändamålen bör förtydligas av lagstiftaren då de i dagsläget är svårtolkade.  

4.4.3 Vem är nyckelperson? 

4.4.3.1 Utgångspunkt för bedömningen 

Ett av syftena med lagstiftningens införande var att ge ett incitament för företag att 

förlägga koncernledande funktioner, som kräver utländsk personal, i Sverige.85 En fråga 

som har uppstått beträffande koncerner är hur nyckelpositionen inom en koncern ska 

bedömas. Ska Forskarskattenämnden vid bedömningen strikt beakta endast företaget där 

sökanden är anställd (som i RÅ 2006 ref. 16) eller kan hänsyn tas till att personen innehar 

en nyckelposition inom koncernen?  

I Kammarrätten i Stockholm mål nr 7044-10 togs frågan upp. En vice-vd på ett av 

IKEA:s dotterbolag i Sverige nekades skattelättnader av Förvaltningsrätten. Sökanden 

anförde i Kammarrätten att resultatet av Förvaltningsrättens bedömning är att endast den 

verkställande direktören i ett svenskt dotterbolag inom en internationell koncern kan få 

                                                 
85 Prop. 2000/01:12 s. 18. 
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skattelättnader. Det, menade sökanden, skulle stå i strid med lagstiftarens syfte. Kammar-

rätten slog fast att bedömningen av om en person har en nyckelposition i ett företag ska 

göras utifrån det företag personen är anställd i och inte utifrån hela den internationella 

koncernen. Kammarrätten ansåg dock inte att det visats att den anställde hade sådana 

uppgifter som medför en nyckelposition i företaget. 

Enligt min mening skulle det kunna uppstå problem här eftersom det är möjligt att 

tänka sig en situation där en person inte har en nyckelposition i det företag hen är anställd 

organisatoriskt, men likväl har det sett till hela koncernen. För att ta ett exempel kan ett 

företag ha anställt en person vars arbetsuppgifter till största del består av koncernrelaterad 

verksamhet. Den anställde kanske då har en nyckelposition sett till koncernen, men inte 

för det företag där hen är anställd. Enligt min mening skulle dock problem med detta 

endast uppstå i mycket få fall. När alla företag i en koncern är enskilda juridiska personer 

bör det normalt sett vara så att de personer som innehar nyckelpositioner för koncernen 

är anställda av moderbolaget i koncernen. Det kan vara svårt att för aktieägarna i ett 

enskilt företag motivera lönekostnader för en person vars arbete inte gynnar det företaget 

utan snarare hela koncernen.  

4.4.3.2 Definition av nyckelperson i praxis  

Vad som ska definieras som nyckelperson har tolkats i praxis. Jag har undersökt ett antal 

fall för att se om några generella slutsatser kan dras. 

Vid en fusion mellan Volvo Lastvagnar AB (Volvo), Mack och Renault var en av 

vinsterna att kunna använda sig av gemensamma komponenter från lastvagnsmärkena. 

Volvo anställde då två personer som tidigare hade arbetat på Renault; den ene hade arbetat 

som teknisk arkitekt86 och den andre med produktutveckling87. Kammarrätten fann, i de 

två separata målen men med samma motivering, ingen anledning att ifrågasätta att de 

båda var nödvändiga för bolaget vid den aktuella tidpunkten. Däremot ansåg Kammar-

rätten att de inte hade sådan specialistkompetens som krävs enligt 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. 

IL. Frågan var då om de båda kunde anses ha en nyckelposition i företaget. Kammarrätten 

anförde att vid en omfattande fusion i ett stort företag, ”där flera synergieffekter förväntas 

uppstå, får arbetsuppgifter som speciellt är avsedda för att underlätta detta arbete anses 

sådana att den person som skall utföra dem får anses inneha en nyckelposition.” Det krävs 

                                                 
86 Kammarrätten i Stockholm mål nr 7981-04.  
87 Kammarrätten i Stockholm mål nr 7984-04.  
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dock ”att den aktuella personen har en speciell kompetens för detta och att arbetet är av 

mer omfattande natur och av betydande ekonomisk vikt för företaget.” Kammarrätten 

fann att båda två hade en nyckelposition i bolaget. Enligt min mening är det fullt rimligt 

att personer som är nödvändiga för att utnyttja fördelarna av en fusion kan medges skatte-

lättnader, även om deras kunskap eller kompetens främst endast gäller det ena av de 

fusionerande bolagen. Åtminstone så länge beviljandet av skattelättnader uppfyller syften 

och ändamål med lagstiftningen. 

Frågan om arbete med HR kunde anses dels företagsledande, dels medföra nyckel-

position behandlades i Kammarrätten i Stockholm mål nr 5681-10. En personaldirektör 

(K.E.) i ett svenskt bolag, med ansvar för HR inom den nordiska delen av en internationell 

koncern har av Kammarrätten inte funnits berättigad till skattelättnader. Att K.E. hade 

ansvar för HR-frågor samt satt i bolagets ledningsgrupp innebar inte automatiskt att han 

hade ansvar för den allmänna ledningen och förvaltningen i bolaget. Därmed innefattar 

arbetsuppgifterna inte sådana företagsledande uppgifter som avses. Till skillnad från 

Förvaltningsrätten ansåg Kammarrätten att K.E. inte heller kunde anses ha en sådan 

nyckelposition i företaget som avses i lagtexten.  

HR-frågor var i fokus även i Kammarrätten i Stockholm mål nr 2634-09. En 

personalchef (M.C.) på Sandvik Mining and Construction AB beviljades inte skatte-

lättnader av Kammarrätten. Kammarrätten påpekade att rätten inte ifrågasatte M.C:s 

viktiga roll och kompetens men fann att arbetsuppgifterna inte var av sådant slag att han 

hade ansvar för den allmänna ledningen och förvaltningen i bolaget. Vad gäller frågan 

om nyckelposition påpekade Kammarrätten att M.C. visserligen hade ansvar för HR-

frågor i samband med fusioner men att det inte framkommit att M.C. anställts för att 

underlätta en större omstrukturering i bolaget. Kammarrätten fann att M.C. varken hade 

sådana företagsledande uppgifter eller sådan nyckelposition som avses i bestämmelserna. 

Ett kammarrättsråd var skiljaktigt och påpekade att M.C. satt med i ledningsgruppen i 

bolaget samt att den arbetsbeskrivning som lämnats visar att han haft sådant ansvar för 

bolagets allmänna ledning och förvaltning att skattelättnader ska beviljas.  

I två mål från Kammarrätten i Stockholm behandlades frågan om arbetsuppgifter av 

traditionell karaktär. Det första målet, nr 5837-10, rörde en marknadsföringsdirektör (J.P) 

på Oriflame Services International AB, inom en svensk internationell koncern som 

utvecklar skönhetsprodukter. Förvaltningsrätten ansåg att J.P. med beaktande av hennes 

position i företaget, erfarenhet och inriktning hade en speciell profil som innebar att hon 

skulle ses som nyckelperson i bolaget och beviljas skattelättnader. Kammarrätten fann 
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dock att J.P. hade ”traditionella marknadsföringsuppgifter” i bolaget. Detta ansåg 

Kammarrätten inte tillräckligt för att medföra att hon skulle ha en sådan nyckelposition 

som avses i reglerna. Skattelättnader nekades i Kammarrätten.  

Det andra målet, nr 5838-10, rörde samma bolag som i mål nr 5837-10, men i detta 

fall en chefsjurist. Förvaltningsrätten ansåg att även denna anställd var att anse som 

nyckelperson i företaget. Motiveringen var att hennes uppgifter som chefsjurist var 

snarlikt företagsledande uppgifter samt att hon hade betydande erfarenhet av relevanta 

rättsområden samt relevanta marknader. Kammarrätten valde dock även i detta fall att 

bifalla Skatteverkets överklagande. Även i detta fall påpekade Kammarrätten att arbets-

uppgifterna var av ”traditionell karaktär” samt att arbetsuppgifter och position i övrigt 

inte anses medföra att hon har en nyckelposition i bolaget. Skattelättnader nekades i 

Kammarrätten. 

4.4.3.3 Kommentarer 

Det som framkommit av de rättsfall jag nu redogjort för talar enligt min mening för att 

arbetsuppgifterna måste vara av en viss karaktär, åtminstone om arbetstagaren saknar 

företagsledande ställning. Det räcker inte att arbeta med så kallade traditionella arbets-

uppgifter utan det kan finnas krav på att arbetstagaren ska vara inkallad för att genomföra 

ett arbete på något speciellt projekt.  

Att det ska handla om speciella arbetsuppgifter talar också för att lagstiftaren avsett 

att begränsa företagens möjligheter till placering av arbetstagare i Sverige mest för att 

personen själv ska få erfarenhet. Visserligen kan det vara positivt för Sverige och svensk 

ekonomi att kvalificerad arbetskraft placeras en bestämd tid i Sverige men det kanske 

ändå inte ska beviljas skattelättnader. Sådana placeringar skulle troligtvis ske oavsett 

skattelättnader. Dessutom har dessa personer förmodligen oftast rätt till skattelättnader 

som ett resultat av månadslönen. 

4.4.4 Avslutande kommentarer 

Vad som menas med att ett av syftena med reglerna är att stärka Sveriges internationella 

konkurrensförmåga har inte preciserats i förarbetena. Tolkningen av syftet har därmed 

överlämnats åt Forskarskattenämnden och förvaltningsdomstolarna. Det huvudsakliga 

problemet med detta är att få mål når HFD, och även Kammarrätten, vilket leder till att 

utvecklingen i praxis går långsamt och utan att få något större genomslag. Ett 
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förtydligande av lagstiftaren skulle kunna öka förutsebarheten gällande vilka typer av 

tjänster, och i vilka typer av företag som dessa tjänster kan finnas, som ska anses passa in 

i lagstiftningens syften. 

En av grundpelarna inom skatterätten är principen om reglernas neutralitet. Det 

innebär bl.a. att reglerna ska utformas så att formen för hur ett företag bedrivs inte ska 

påverka beskattningen. Det borde bl.a. innebära att arbetstagaren inte ska ”bestraffas” för 

att hen är anställd på ett företag som ingår i en internationell koncern. Om så är fallet idag 

så bör tillämpningen av reglerna ses över av lagstiftaren. 

Precis som för de två tidigare redovisade personkategorierna är möjligheten till 

skattelättnader inte speciellt förutsägbar. Som en effekt av det infördes ett objektivt 

rekvisit baserat på lönen som jag redogör för nedan. 

4.5 Högavlönade arbetstagare – 22 § 3 st. 

4.5.1 Lagstiftningen 

Sedan 1 januari 2012 finns i 11 kap. 22 § 3 st. IL en fjärde kategori för arbetstagare med 

en månadslön överstigande två prisbasbelopp (beloppsgränsen). Den fjärde kategorin 

infördes med det primära syftet att öka förutsebarheten gällande möjligheten att tillämpa 

expertskattereglerna.88 Den nya regeln anger att vid tillämpning av första stycket i 22 § 

ska villkoren anses uppfyllda om arbetstagaren har en lön, eller annan ersättning, som 

överstiger två prisbasbelopp (dvs. 89 000 kronor för 2013)89 per månad. Det är månads-

lönen det år arbetet påbörjas som är avgörande. Lönen behöver inte justeras varje år för 

att uppnå två prisbasbelopp.90 Den fjärde kategorin är helt fristående från de tre andra. 

Det är endast månadslönen som är avgörande, av vilket slag arbetsuppgifterna är har 

ingen betydelse.91 Till månadsinkomsten räknas, förutom kontant lön, även in förmåner 

som ges varje månad.92 Engångsersättningar, bonusar och liknande ska dock inte räknas 

till månadsinkomsten.93 Regeringen menade att detta objektiva rekvisit skulle vara lätt att 

konstatera redan vid anställningskontraktets upprättande samt att både arbetsgivare och 

                                                 
88 Prop. 2011/12:1 s. 242 ff. 
89 Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013. 
90 Prop. 2011/12:1 s. 244. 
91 Prop. 2011/12:1 s. 243 f. 
92 Prop. 2011/12:1 s. 516. 
93 Björkman s 4. 
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arbetstagare skulle ha lätt att tolka rekvisitet vid förhandlingen om anställning.94 Det har 

dock uppkommit ett antal tolkningsproblem i rättspraxis. 

4.5.2 Månadslön inklusive eller exklusive skattelättnader? 

Den mest omtalade frågan är om ersättningsnivån på två prisbasbelopp ska vara före 

skattelättnaderna eller om ersättningen ska överstiga beloppet även efter att lättnaderna 

beaktats. Skillnaden blir, med utgångspunkt från rättsfallet nedan, att bruttolönen, med en 

viss skattesats, behöver vara cirka 117 500 kronor95 om skattelättnaderna ska räknas in, 

jämfört med 88 000 kronor96 om det inte behöver räknas in.  

I ett aktuellt mål97 ansåg Forskarskattenämnden att skattelättnaderna ska tas med i 

beräkningen av bruttolön. Förvaltningsrätten valde dock det motsatta alternativet. I 

motiveringen påpekas att bara för att lagstiftaren har angett att den avtalade ersättningen 

ska uppgå till minst två prisbasbelopp innebär det inte att ersättningen måste överstiga 

gränsen även efter att skattelättnader beviljats. Förvaltningsrätten menade att då skulle 

bruttoersättningen behöva överstiga ca 117 500 kronor per månad eller 1,4 miljoner 

kronor per år. Förvaltningsrätten påpekade sedan att i förarbetena nämndes rörande de 

finansiella effekterna av lagändringen att regeringen hade räknat med att medellönen för 

de tillkommande personerna skulle vara 1,1 miljoner kronor per år. Dessutom hade 

statens inkomstbortfall beräknats genom att undanta 25 procent av medellönen. 

Förvaltningsrätten ansåg att detta tillsammans gav stöd för ”att skattelättnader inte ska 

beaktas vid prövningen av arbetstagarnas ersättningsnivåer”.  Skatteverket har överklagat 

domen till Kammarrätten98 och menar att det av lagtext framgår att bruttoersättningen 

varje månad ska överstiga beloppsgränsen. SKV anser att omräkningen från nettolön till 

bruttolön ska ske med beaktande av skattelättnaderna. Annars räcker det att bruttolönen 

överstiger beloppsgränsen innan beviljande för att sedan sjunka. Effekten skulle enligt 

SKV strida mot lagstiftningens krav om att bruttolönen varje månad ska överstiga 

beloppsgränsen.  

Jag tycker att det finns en del poänger i vad Forskarskattenämnden anför i sitt beslut99 

(till stor del detsamma som SKV anför i sitt överklagande till Kammarrätten). Om domen 

                                                 
94 Prop. 2011/12:1 s. 244. 
95 Cirka 118 800 kronor år 2013. 
96 89 000 kronor år 2013. 
97 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 15846-12. 
98 Kammarrätten i Stockholm mål nr 2016-13. 
99 Forskarskattenämnden Dnr 321-12/F. 
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skulle öppna upp för ett rättsläge där månadslönen endast under inledningen av 

anställningen behöver överstiga beloppsgränsen har jag svårt att se att det skulle 

överensstämma med vad lagstiftaren åsyftade. Tanken med nivån var att lönen ska vara 

oförändrad. Det är den avtalade ersättningen som, varje månad, ska nå upp till två 

prisbasbelopp.100 I förarbetena ges dock rum för att tillfälliga inkomstbortfall, t.ex. på 

grund av sjukdom, inte ska påverka möjligheten till skattelättnader.101 Däremot anser jag 

att även Förvaltningsrättens resonemang och tolkning av lagstiftarens vilja låter rimligt 

och logiskt med utgångspunkt i förarbetena. Det skulle kunna vara så att det i förarbetena 

och lagtexten finns stöd för båda slutsatserna men att något av dessa argument i sådant 

fall får anses väga tyngst.  

En i sammanhanget intressant aspekt som belysts i litteraturen är om det inte skulle 

kunna argumenteras för att taxeringen inte retroaktivt ska kunna ändras när lönenivån 

sänks.102 Som behandlats i avsnitt 3.3 gäller ett liknande synsätt angående avsikten för 

hur lång tid personen tänkt stanna i Sverige. Det är möjligt att en sådan argumentation 

skulle vinna stöd i domstol men det skulle i sådant fall enligt min mening endast kunna 

gälla för den tid som redan passerat. Om personen även framöver skulle kunna få skatte-

lättnader trots att lönen sänkts skulle det möjliggöra skatteplanering med anställningsavtal 

där de första månadslönerna överstiger beloppsgränsen för att sedan hamna på en nivå 

under beloppsgränsen (men som parterna från början hade avsett).  

Det ska helt klart bli intressant att se vad Kammarrätten gör för bedömning. Det mest 

rimliga enligt min mening vore att godta att endast bruttolönen behöver överstiga be-

loppsgränsen utan att för den delen acceptera det scenario SKV målar upp, nämligen att 

månadslönen skulle kunna sänkas efter beviljandet. Om det är så att förarbetena är 

otydliga på denna punkt kan ett förtydligande av lagstiftaren vara nödvändigt. 

4.5.3 Lönens betydelse vid bedömningen av de andra personkategorierna – före och 

efter lagändringen 

I doktrin har påpekats att Forskarskattenämnden i vissa bedömningar har beaktat 

lönenivån på sökanden.103 Enligt Eriksson har lönen kunnat fungera som ett indicium på 

hur den anställde värderas av bolaget. Främst har lönen använts som gränsdragningsfaktor 

                                                 
100 Prop. 2011/12:1 s. 516. 
101 Prop. 2011/12:1 s. 516. 
102 Wahlgren Sjöstedt s. 13. 
103 Eriksson s. 71. 
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då flera anställda vid ett och samma företag har ansökt om skattelättnader.104 Som 

Eriksson mycket riktigt påverkar bör lönen beaktas med försiktighet eftersom 

lönenivåerna kan skifta markant mellan olika företag och branscher.105 Dessutom skiljer 

sig lönenivån åt beroende på vilket land sökanden kommer från.106 Ytterligare en aspekt 

vid bedömningen av lönen är att det kan hända att sökanden får en del av lönen från ett 

svenskt dotterbolag och resten från moderbolaget i hemlandet.107 Vid införandet av 

månadslön över två prisbasbelopp som ensam grund för skattelättnader kan den nu 

nämnda möjligheten, att beakta lönen vid bedömningen enligt de övriga grunderna för 

skattelättnader, antingen anses finnas kvar eller helt ha försvunnit. Enligt min mening är 

det rimligt att kunna beakta lönen vid bedömningen av om en person t.ex. ska anses vara 

i nyckelposition och på de sätt som beskrivs av Eriksson. Åtminstone bör 

Forskarskattenämnden, i de fall det går, kunna jämföra lönen på sökanden med lönen för 

anställda med liknande befattningar. Det ska inte ensamt kunna fälla avgörandet men 

däremot just kunna beaktas. Denna möjlighet anser jag bör finnas kvar även efter den 

senaste lagändringen eftersom införandet inte är tänkt att förändra rättsläget gällande de 

andra grunderna för skattelättnader på något annat sätt. 

4.5.4 Övriga aspekter 

Gällande ett antal olika aspekter kan det diskuteras huruvida införandet av skattelättnader 

baserat på lönenivå var rätt eller inte, samt om reglerna borde utformats på något annat 

sätt. 

Det objektiva rekvisitet baserat på månadslönen kan möjligtvis strida mot de 

ursprungliga ändamålen med lagstiftningen, att attrahera kvalificerad utländsk 

arbetskraft. I vissa branscher kan det finnas många högavlönade arbetstagare som 

antagligen inte lagstiftaren ursprungligen hade i åtanke vid införandet av reglerna. Det 

kan anses tveksamt om alla arbetstagare med en månadslön överstigande två 

prisbasbelopp gynnar Sveriges internationella konkurrenskraft och utvecklingen av 

svensk ekonomi på det sätt som avses i förarbetena. Många av de yrkesroller som 

Forskarskattenämnden och förvaltningsdomstolarna ofta inte har ansett ha tillräckligt 

speciella arbetsuppgifter eller kompetens (som bl.a. ekonomi-, personal- och 

                                                 
104 Eriksson s. 71. 
105 Eriksson s. 71. 
106 Eriksson s. 71. 
107 Eriksson s. 71. 
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marknadschefer) kommer nu med stor sannolikhet medges skattelättnader, åtminstone i 

de större bolagen. I litteraturen nämns även datatekniker, arbetstagare inom den 

finansiella sektorn samt anställda inom idrotten som sådana yrken som tidigare inte tycks 

ha beviljats skattelättnader men där lönen ofta är tillräckligt hög för de nya reglerna.108 

Som nämnts i avsnitt 4.4.2.1 har frågan om en ishockeytränares kompetens prövats i 

Kammarrätten med nekande utslag.  

Det kan även diskuteras om vilken lönenivå som ska användas. En högre belopps-

gräns gynnar generellt sett näringslivet framför forskare vid lärosäten eftersom lönenivån 

normalt sett är högre i näringslivet. Om beloppsgränsen å andra sidan sätts för lågt skulle 

antalet personer med rätt till skattelättnader kunna bli allt för omfattande. Remissinstanser 

med kopplingar till forskarvärlden önskade en lägre beloppsgräns alternativt en särskild 

beloppsgräns för personer med doktorsexamen.109 I motiveringen till varför just två pris-

basbelopp valdes angav regeringen att ungefär 1 000 personer sedan tidigare omfattades 

av reglerna och att deras genomsnittliga årslön var närmare 1 miljon kronor.110 En 

beloppsgräns på två prisbasbelopp i månaden motsvarar en årslön på strax över 1 miljon 

kronor. Regeringen menade att vid bedömningen av lönenivå måste omständigheter som 

undanträngningseffekter och konkurrenssnedvridning också beaktas.111 Regeringen 

ansåg att två prisbasbelopp var en lämplig nivå.112  Kritiken mot att reglerna inte innebar 

förenklingar för forskare, som antagligen sällan uppnår beloppsgränsen, avfärdades med 

att regeringen inte ville ha en lägre lönenivå för arbetstagare inom vissa sektorer.113 

Skatteverket ville i sitt remissyttrande114 gå så långt som att ta bort person-

kategorierna och endast ha ett objektivt rekvisit baserat på månadslönen. Skatteverket 

ansåg att det vore mindre lyckat att ha såväl en objektiv prövning som en individuell 

bedömning.115 För att öka förutsebarheten och förenkla reglerna ansåg Skatteverket att 

den individuella prövningen skulle slopas helt, till förmån för en objektiv bedömning 

baserad på lönenivån.116 Jag antar att åsikten till viss kan del bero på att verket själva 

skulle föredra ett enklare granskningsarbete. Regeringen påpekade dock att vissa 

kategorier arbetstagare skulle förlora rätten till skattelättnader vid ett slopande av den 

                                                 
108 Björkman s. 5 f. 
109 Prop. 2011/12:1 s. 242. 
110 Prop. 2011/12:1 s. 244. 
111 Prop. 2011/12:1 s. 244. 
112 Prop. 2011/12:1 s. 244. 
113 Prop. 2011/12:1 s. 244. 
114 SKV Dnr 131 268297-11/112. 
115 SKV Dnr 131 268297-11/112. 
116 SKV Dnr 131 268297-11/112. 
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individuella prövningen.117 Dessa personer har ofta sådan kompetens eller arbetar inom 

en inriktning som är helt i linje med syftet med lagstiftningen.118 Detta är enligt min 

mening riktigt, även om det kan påpekas att en betydligt lägre beloppsgräns förmodligen 

skulle hindra bortfallet av dessa personer. Effekten av en lägre beloppsgräns skulle dock 

även bli att ett stort antal personer som inte annars var berättigade skattelättnader nu 

skulle beviljas detsamma.  

 4.5.5 Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis anser jag att det finns en risk att arbetstagare eventuellt får 

obefogade skattelättnader på grund av de nya reglerna mot bakgrund av expertskatte-

reglernas ursprungliga ändamål. Eftersom månadslönen nu ensamt kan vara avgörande 

innebär det att personer som inte av lagstiftaren anses bidra tillräckligt till att stärka 

Sveriges internationella konkurrensförmåga nu kan beviljas skattelättnader. Detta vägs 

dock förhoppningsvis upp av den utökade förutsebarheten och att det blir enklare för 

företagen att attrahera eftertraktad arbetskraft. De överväganden som gjorts vid lagstift-

ningen har enligt min mening generellt varit rimliga och välmotiverade. Däremot skulle 

ett förtydligande om beloppsgränsens förhållande till brutto- och nettolön som sagt 

eventuellt behövas. 

4.6 Avslutande kommentarer angående personkategorierna 

Som framgår av det som behandlats i avsnitt 4 finns det drygt 12 år efter expertskatte-

reglernas införande fortfarande många frågor som orsakar problem vid tillämpningen av 

reglerna. Dessutom har några nya problem uppstått i samband med införandet av den 

fjärde personkategorin. Det finns som nämnts mycket som kan förbättras men överlag 

tycks dock tillämpningen av reglerna fungera relativt väl. Till sist återstår nu endast att 

redogöra för hur skattelättnaderna är utformade. 

                                                 
117 Prop. 2011/12:1 s. 244. 
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5 Skattelättnaderna – 23 §  

5.1 Lagstiftningen 

För de arbetstagare som uppfyller villkoren i 11 kap. 22 § IL gäller följande skatte-

lättnader. Först och främst undantas 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning 

eller förmån av arbetet från beskattning, 11 kap. 23 § 1 st. 1 p. IL. Eftersom skattefri 

ersättning inte är underlag för socialavgifter119 innebär det även att det blir lägre 

arbetsgivaravgifter att betala för arbetsgivaren. Den andra fördelen är att ersättningen för 

vissa utgifter som arbetstagaren har haft på grund av vistelsen i Sverige också undantas 

från beskattning, 11 kap. 23 § 1 st. 2 p. IL. Det gäller ersättning för: 

 flyttning till eller från Sverige, 

 högst två resor mellan Sverige och tidigare hemland per person och kalenderår 

för arbetstagaren och familjemedlemmar (hemresor), och 

 avgifter för barnens skolgång i grundskola och gymnasium eller liknande (skol-

avgifter). 

Flyttning till och från Sverige har, vad jag vet, inte diskuterats i doktrin och heller 

inte orsakat några tillämpningsproblem i förvaltningsdomstolarna. Frågan om vilka 

ersättningar för skolavgifter som är skattefria har behandlats i såväl doktrin som praxis 

och kommer redogöras för nedan. Även tiden för utbetalning har väckt intressanta frågor, 

sist redogörs därför för vad som sker om ersättningen för arbetet betalas ut innan 

respektive efter tiden i Sverige. Först ut kommer dock en kort kommentar kring vilka 

resor som klassificeras som hemresor. 

5.2 Hemresor  

Frågan om vad lagstiftaren avsåg angående ersättning för utgifter för resor har lyfts i 

litteraturen.120 I propositionen nämns endast ”hemresor”121 vilket kan tolkas innebära att 

endast ersättning för resor från Sverige till hemlandet anses skattefria. Enligt min mening 

bör dock ersättningarna vara skattefria oavsett om det gäller resor från Sverige till 

                                                 
119 2 kap. 12 § socialavgiftslag (2000:980). 
120 Holmgren s. 909 f. 
121 Prop. 2000/01:12 s. 21. 
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hemlandet för arbetstagaren eller resor för den familj som eventuellt bor kvar i hemlandet 

och reser till Sverige för att hälsa på. Som det påpekas i litteraturen så bör familjens 

ekonomi inte försämras av att en del av familjen har valt att stanna i hemlandet.122 

5.3 Skolavgifter 

Vilka skolavgifter som är skattefria har varit något oklart.123 Ordvalen ”grundskola och 

gymnasium eller liknande” som används i lagtexten skulle kunna innebära att svenska 

skolformer liknande grundskola och gymnasium är inkluderade. Det skulle dock även 

kunna betyda att avgifter för utländska skolformer, liknande de nämnda svenska, ska vara 

skattefria. Gällande frågan finns en intressant skillnad i det lagförslag som lämnades i 

promemorian jämfört med propositionen. I det ursprungliga lagförslaget användes ”här i 

landet” istället för ”eller liknande”.124 En åsikt som framförts i litteraturen är att uttrycket 

”eller liknande” troligen handlar mer om nivån på utbildningen än i vilket land skolan är 

belägen.125 Lindencrona kommer till samma slutsats men menar att detta följer redan av 

att huvudregeln i IL är att svenska begrepp inkluderar utländska motsvarigheten om inte 

annat anges.126 Ett annat argument för att landet inte har betydelse för skolavgifterna är 

att lagstiftaren i 11 kap. 22 och 23 §§ IL i övrigt tydligt har skrivit när det finns en 

nationell begränsning. Om en sådan begränsning åsyftats även gällande skolavgifterna 

skulle lagstiftaren förmodligen ha varit tydligare. Det troliga är alltså att även avgifter för 

utländska skolor är skattefria och det anser jag vara rimligt. Det kan finnas goda skäl att 

låta barnen gå kvar i skolan i hemlandet och skolavgifterna i vissa länder kan vara relativt 

höga. Mot bakgrund av lagstiftningens syfte borde, enligt min mening, inte frågan om 

barnens skolavgifter inverka på beslutet huruvida personen söker sig till Sverige eller inte.  

Det sagda gäller dock inte under vilka omständigheter som helst. I RÅ 2004 ref. 85 

prövades en fråga om utländska skolavgifter var skattefria. I fallet hade en person 

beviljats skattelättnader under tiden i Sverige. Barnen hade dock stannat kvar i hemlandet 

Skottland och skolgången där var belagd med avgift. Skatterättsnämnden, med vilka HFD 

gjorde samma bedömning, ansåg att skolavgifterna inte skulle undantas från beskattning. 

                                                 
122 Holmgren s. 909 f.  
123 Lindencrona s. 138 f. och Holmgren s. 910. 
124 Ds 1999:25 s. 9. 
125 Holmgren s. 910. 
126 Lindencrona s. 139. 
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Det avgörande var att någon förändring av barnens skolgång inte hade skett och avgifterna 

inte hade föranletts av flytten till Sverige.  

5.4 Tiden för utbetalning 

Det är inte endast den ersättning som arbetstagaren får under tiden i Sverige som kan vara 

föremål för skattelättnaderna. En förutsättning för att ersättning som utbetalats efter de 

tre åren i Sverige ska beaktas är att utbetalningen kan hänföras till arbete utfört under den 

för skattelättnader aktuella tidsperioden. I RÅ 2006 ref. 29 hade en person tidigare 

beviljats skattelättnader för en treårsperiod som pågick till senast september 2004. I 

februari 2005 erhölls en bonusersättning för verksamhetsåret 2004. Högsta förvaltnings-

domstolen, och Skatterättsnämnden, fann att skattelättnad förelåg för den del av bonusen 

som kunde ”hänföras till arbete som utförts inom tre år från den tillfälliga vistelsens 

början”. 

En annan fråga uppkommer då ersättning betalas ut innan treårsperiodens början, 

dvs. i förskott. Skatteverket lämnade i februari 2013 ett ställningstagande rörande just 

förskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner.127 Skatteverket menar att utfallet i RÅ 

2006 ref. 29 även påverkar ersättning som betalas ut i förskott, när ersättningen avser en 

period som omfattas av Forskarskattenämndens beslut. För de fall personen i fråga inte 

är obegränsat skatteskyldig i Sverige tillämpas reglerna i SINK.128 Personen kan dock 

endast beskattas för sådan inkomst som den hade blivit beskattad för om personen var 

obegränsat skattskyldig.129 Av detta följer, menar SKV, att när en förskottsbetalning som 

ska beskattas enligt SINK kan hänföras till arbete som ska utföras inom tiden för ett beslut 

av Forskarskattenämnden så ska expertskattereglerna tillämpas. På samma sätt menar 

SKV att rättsläget är för personer som beskattas enligt lag (1991:591) om särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). 

Skatteverkets tolkning av rättsläget förefaller rimlig. Det går dock att fråga sig 

huruvida det förändrade rättsläget är rätt eller fel. Det rättsläge som SKV nu beskriver 

skulle kunna innebära följande, med ett fiktivt exempel. En expert med en årslön på 1 

000 000 kronor som beskattas med skattesatsen 55 % skulle under ett år i Sverige betala 

ungefär 412 000 kronor i skatt, skattelättnader inkluderat. Tanken med skattelättnaderna 

                                                 
127 SKV Dnr 131 98954-13/111. 
128 5 § 2 st. SINK. 
129 5 § 4 st. SINK. 
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var också att sänka utländska nyckelpersoners skatt under vistelsen i Sverige, i detta fall 

med ungefär 100 000 kronor jämfört med om personen inte beviljats skattelättnader. Om 

nu istället den nämnda miljonen skulle betalas ut i förskott, innan personen var obegränsat 

skattskyldig i Sverige, skulle skatten sänkas avsevärt. De 1 000 000 kronorna skulle 

beskattas med skattesatsen 25 %130 och innebära att personen för arbetet under ett år i 

Sverige skulle betala ungefär 187 000 kronor i skatt, skattelättnader inkluderat. För de 

personer, t.ex. elitidrottare, som kan beskattas enligt A-SINK blir gapet än större p.g.a. 

den 15 %131 låga skattesatsen. Det vore i båda fallen mer än en halvering av 

skatteintäkterna för staten och verkligen inte något som lagstiftaren tycks ha haft i åtanke 

vid införandet av reglerna. Visserligen är det ett hårdvinklat exempel som jag inte kan 

svara för hur vanligt det är i praktiken. Oavsett om man tycker det är bra eller dåligt så 

bör enligt min mening en översyn av reglerna kring detta göras eftersom det teoretiskt 

kan komma att handla om väldigt stora summor skatteintäkter som riskerar att förloras.  

5.5 Avslutande kommentarer 

Överlag anser jag inte att några större problem finns gällande skattelättnaderna. 

Åtminstone efter de få fall som berört just skattelättnaderna tycks det vara klarlagt vad 

som gäller. Det som dock kan komma att väcka frågor framöver är följderna av 

Skatteverkets ställningstagande från februari 2013. Om det är möjligt att, som exemplet i 

avsnitt 5.4 ger uttryck för, betala ut hela lönen, eller en stor del av den, innan personen 

flyttat till Sverige så skulle det kunna leda till ett större frånfall av skatteintäkter än vad 

lagstiftaren beaktade vid införandet av expertskattereglerna. Det är, enligt min mening, 

helt klart något för lagstiftaren att åtminstone se över och ta ställning till. 

6 Avslutning 

Finns det då några problem vid tillämpningen av expertskattereglerna? Vid den 

redogörelse av rättspraxis som presenterats i uppsatsen framgår att det uppkommit 

problem vid rättstillämpningen gällande flera av rekvisiten i reglerna. Tillämpningen i 
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domstolarna och rättsläget för många aspekter av reglerna kan också i flera fall högst 

tveksamt anses uppfylla de ändamål som fanns vid införandet av lagstiftningen. 

Det tillägg till lagstiftningen som infördes januari 2012 har ökat förutsebarheten 

avsevärt, åtminstone för de med tillräckligt hög lön Förändringen kommer förmodligen 

också innebära att en del av de problem som uppkommit i rättstillämpningen gällande 

övriga rekvisit försvinner. Motsvarande personer kommer istället antagligen ansöka om 

skattelättnader med månadslönen som avgörande grund. Det kvarstår dock fortfarande 

många frågor som kan orsaka problem för utländska experter, forskare och nyckel-

personer som tänkt arbeta tillfälligt i Sverige.  

Några av dessa problem är i större, och mer brådskande, behov av förbättringar. Det 

problem som kan uppstå om skattelättnader vid förskottsbetalningar får alltför 

långtgående konsekvenser bör undersökas omgående.  Såvida ett sådant rättsläge inte är 

lagstiftarens avsikt så bör det säkerställas det heller inte uppstår. Angående problemet att 

syftena med lagstiftningen är svårtolkade önskar jag ett förtydligande om vad ”stärka 

Sveriges internationella konkurrensförmåga” innebär och var gränsen går för vad som 

kan tolkas in i syftet. Det har även visat sig finnas vissa problem kopplade till rekvisitet 

om betydande svårigheter vid rekryteringen. Jag anser att det bör tydliggöras vilka krav 

som ställs på arbetsgivarens rekryteringsprocess för att förbättra förutsebarheten. Det 

finns som sagt många andra aspekter som kan förbättras men det är möjligt att det kan 

ske utan lagstiftarens inblandning och de nu nämnda anser jag bör prioriteras. 
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