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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

I avsaknad av ett harmoniserande EU-instrument har medlemsstaterna använt olika 

principer för jurisdiktion och lagval gällande internationella arv.
1
 Då olika länder har 

tillämpat olika principer har konflikter uppstått där flera staters arvsrättsliga regler varit 

tillämpliga på hela eller delar av samma arv. Vidare har det varit problematiskt för 

personer att förutsäga hur kvarlåtenskapen ska fördelas då arvsrättsliga regler inom EU 

skiljer sig åt på flera viktiga punkter vad gäller de materiella reglerna. Bland annat vad 

gäller vem som ärver, laglotter, efterlevande makes ställning och arvingars ansvar för 

den avlides skulder.
2
 Därför är det av stor vikt att kunna avgöra vilken domstol som är 

behörig att pröva arvsmålet och vilket lands lag som ska tillämpas. Den 4 juli år 2012 

antogs en ny EU-förordning
3
 (arvsförordningen), vilken syftar till att underlätta för-

faranden vad gäller internationella arvsmål. Förordningen är tillämplig på gränsöver-

skridande arv inom EU efter personer som avlidit den 17 augusti år 2015 eller senare.
4
 

Arvsförordningen innehåller bland annat bestämmelser om vilken domstol som är 

behörig att pröva gränsöverskridande arvsmål, vilket lands lag som är tillämplig samt 

regler om officiella handlingar och arvsintyg.
5
 Den avlidnes hemvist utgör det allmänna 

anknytningsmomentet som styr vilket lands domstol som är behörig och vilket lands lag 

som ska tillämpas.
6
 

     För Sveriges del har anknytning genom bosättning en avgörande betydelse på flera 

områden vad gäller rättigheter och skyldigheter. Anknytning genom bosättning enligt 

svensk rätt uttrycks ofta i lagstiftningen som bosatt, stadigvarande vistas, hemvist etc. 

Innebörden av dessa anknytningsmoment kan variera beroende på i vilket sammanhang 

de används.
7
 Inom den svenska skatterätten används en hemvistprincip som huvud-

metod för fastställande av skattskyldighet när det gäller fysiska personers obegränsade 

skattskyldighet. Den skatterättsliga hemvistprincipen bygger på att skattskyldighet 

                                                        
1
 I det följande utgår jag från att EU:s arvsförordning är tillämplig i sin helhet med anledning av att den 

inom kort kommer att börja tillämpas (17 augusti år 2015).  
2
 SEK (2009) 411 slutlig. 

3
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli om behörighet, tillämplig lag, 

erkännande och verkställighet av domar samt godkännande av officiella handlingar i samband med arv 

och om inrättande av ett europeiskt arvsintyg (arvsförordningen). 
4
 Artikel 83 och 84 arvsförordningen. 

5
 Se ingress (8) arvsförordningen. 

6
 Artikel 4, 21 och ingress (23) arvsförordningen. 

7
 Örtenhed, K, Hemvistbegreppet, s. 23 ff. 
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grundas på det skatterättsliga bosättningsbegreppet vilket innefattar personer som är 

bosatta i landet, som stadigvarande vistas här och även utflyttade personer som har en 

väsentlig anknytning till Sverige. En person kan således anses vara skatterättsligt bosatt 

i Sverige på tre olika grunder. På vilken grund en person anses vara skatterättsligt bosatt 

här har ingen betydelse, skattskyldigheten är densamma.
8
  

     Både arvsförordningen och den svenska skatterätten använder en form av hemvist-

princip som huvudsakligt anknytningsmoment. Hemvistprincipen har ingen enhetlig 

innebörd utan kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Vilken innebörd hemvist-

principen har i arvsförordningen eller vilken innebörd den har gällande den skatte-

rättsliga bosättningen är därför inte givet. I takt med att allt fler EU-medborgare flyttar 

över gränserna uppstår allt fler svårbedömda fall där personens hemvist måste fast-

ställas. I följande stycke exemplifieras några gränsöverskridande livssituationer: 

 

Fall 1 - Dubbelt boende 

Arne och Britt är svenska medborgare. Lagom till pensioneringen köper paret 

en lägenhet i Spanien samtidigt som de behåller sitt hus i Sverige. Nu bor de 

ett halvår i Sverige och ett halvår i Spanien. Båda avlider den 17 augusti år 

2015 i Spanien. 

 

Fall 2 - Tillfälligt boende utomlands 

Maja är tysk medborgare och bor med sin familj i Tyskland. Hon blir utsänd 

från sin arbetsgivare i Tyskland för arbete i Sverige i minst två år. Varje helg 

och ledighet åker hon hem till sin familj i Tyskland. Efter uppdraget i Sverige 

vill hon flytta tillbaka till Tyskland. Maja avlider hastigt den 17 augusti år 

2015 i en trafikolycka under sin arbetstid i Sverige. 

 

Fall 3 - Inget fast boende  

Karl från Finland är arbetslös och flyttar till Sverige för att söka arbete. Han 

lämnar allt i Finland och flyttar in hos en vän i Sverige där han bor på soffan. 

Han folkbokför sig inte här i Sverige. Karl avlider oväntat den 17 augusti år 

2015. 

 

                                                        
8
 3 kap. 3 och 8 §§ inkomstskattelag (1999:1229). 
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I samtliga fall avlider personerna den 17 augusti år 2015, vilket innebär att EU:s 

arvsförordning är tillämplig. Frågan är var dessa personer bedöms ha sin hemvist enligt 

arvsförordningen och vilket land som har rätt att beskatta personerna.  

     Frågor om skatt faller utanför arvsförordningens tillämpningsområde.
9
 Medlems-

staternas rätt att arvsbeskatta påverkas således inte av arvsförordningen. Sverige av-

skaffade arvsskatten år 2005
10

, men majoriteten av EU:s medlemstater har arvsskatten 

kvar.
11

 Arvsskatten kan innebära en extra börda för EU-medborgare som flyttar över 

landgränserna. Problem som kan uppstå är huvudsakligen dubbelbeskattning och disk-

riminerande behandling. Dubbelbeskattning eller flerfaldig beskattning kan uppkomma 

när flera länder har rätt att beskatta samma arv och problematiken ligger i att det i 

många fall varken underröjs eller lindras. Diskriminerande behandling kan förekomma 

när ett gränsöverskridande arv behandlas mindre förmånligt än en helt inhemsk arvs-

situation, till exempel när ett land beskattar tillgångarna efter den avlidna personen 

och/eller mottagarna av arvet hårdare om de inte är baserade i landet jämfört med 

arvsärenden inom landet.
12

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

För att avgöra vilket lands domstol som är behörig och vilket lands lag som ska 

tillämpas vid gränsöverskridande arvsfrågor inom EU tillämpas en hemvistprincip där 

den avlidnes hemvist styr.
13

 Hemvist som anknytningsmoment tillämpas även vid fast-

ställande av skattskyldighet i Sverige. Det är vanligt att stater använder en hemvist-

princip som grund för beskattning, men olika stater använder olika kriterier vid 

fastställande av den skattskyldiges hemvist.
14

 Eftersom arvsförordningen är tillämplig 

på arv efter personer som har anknytning till flera länder kan det leda till att olika 

skattesystem kolliderar. Inblandade parter kan i sådana situationer bli förvirrade när 

andra länder än hemvistlandet enligt arvsförordningen riktar skatteanspråk mot den 

avlidne med en hemvistanknytning som grund för beskattningen. Det har särskild stor 

betydelse i arvsskatterättliga frågor. En intressant fråga är därför om de olika hemvist-

principerna sammanfaller eller inte. 

                                                        
9
 Artikel 1 och ingress (10) arvsförordningen. 

10
 Prop. 2005/04:25 och prop. 2004/05:97, s. 6. Datumet flyttades retroaktivt till 17 december 2004 i 

förmån för efterlevande efter tsunamikatastrofen i Sydostasien.  
11

 SOU 2014:25, s. 139. 
12

 Se KOM (2011) 864 slutlig, s. 4.  
13

 Artikel 4 och 21 arvsförordningen. 
14

 Dahlberg, M, Internationell beskattning, s. 28 f. 
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Syftet med denna uppsats är att analysera hemvistbegreppet i EU:s arvsförordning och 

jämföra det med den skatterättsliga hemvistprincipen i Sverige samt översiktligt 

diskutera problematiken avseende arvsbeskattning av gränsöverskridande arv.  

   

Frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara är följande: 

- Vad konstituerar hemvist enligt arvförordningen och vilka undantag tillåts? 

- Vilka är de skatterättsliga anknytningsmomenten i den skatterättsliga 

hemvistprincipen enligt svensk rätt och hur bedöms de? 

- Sammanfaller arvsförordningens hemvistbegrepp med den svenska 

skatterättsliga hemvistprincipen?  

- Vilka arvsskatterättsliga problem kan uppstå inom EU och vad kan EU göra för 

att lösa problemen?  

 

1.3 Metod och material 

Jag har främst använt den vedertagna rättsdogmatiska metoden som innebär fast-

ställande av gällande rätt genom att analysera de rättsliga frågeställningarna utifrån de 

traditionella rättskällorna. 

     De traditionella rättskällorna inom EU-rätten är de grundläggande fördragen, 

förordningar, direktiv, beslut och avgöranden från EU-domstolen. I denna uppsats har 

jag använt förordningstexten och ingressen till arvsförordningen som utgångspunkt. I 

ingressen preciseras rättsaktens syfte och vilka skäl som särskilt har beaktats. Ingressen 

är visserligen inte rättsligt bindande, men beaktas ändå ofta av EU-domstolen.
15

 För 

mitt arbete har ingressen givit väsentlig tolkningshjälp och varit av stor betydelse 

särskilt vad gäller tolkningen av hemvistbegreppet.  

    Arvsförordningen har inte börjat tillämpas ännu och av den anledningen saknas 

praxis vad gäller tolkning och tillämpning av förordningen. Jag har därför studerat hur 

EU-domstolen tolkat hemvist inom andra rättsområden. Utöver dessa rättskällor har jag 

använt mig av officiella dokument från EU:s olika organ, främst vad gäller 

kommissionens meddelanden till Europaparlamentet, Rådet och Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén (KOM). Dessa meddelanden är inte rättsligt bindande, utan utgör 

endast kommissionens synpunkter och idéer inom ett aktuellt område.
16

 Då doktrin på 

                                                        
15

 Se Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 187 f. 
16

 Artikel 288 FEUF och Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 180 f. 
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det arvsrättsliga området inom EU-rätten än så länge är sparsam har dessa meddelanden 

varit till stor hjälp. 

     Gällande den svenska rätten på det skatterättsliga området har jag använt de svenska 

traditionella rättskällorna. Dessa rättskällor är i hierarkisk ordning lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin. Vad gäller de skatterättsliga anknytningsmomenten finns det rik-

haltigt med praxis, särskilt vad gäller rekvisitet om väsentlig anknytning. En fullständig 

redogörelse har därför inte kunnat göras utan endast en översiktlig bild där vissa utvalda 

fall tas upp. Urvalet av rättsfall har främst baserats på i vilken mån de har uppmärk-

sammats i doktrin och av Skatteverket. I denna uppsats har jag även valt att studera 

Skatteverkets ställningstaganden. Dessa ställningstaganden är styrande för Skatteverket 

och syftar till att skapa förutsägbarhet och enhetlig rättstillämpning inom myndigheten. 

I rättskällehierarkin omfattas dessa inte av praxis utan snarare som doktrin.
17

 Jag har 

bedömt ställningstagandena som givande för mitt arbete då Skatteverket genom dessa 

klargjort vissa rättfrågor och fungerat vägledande vad gäller tolkning och tillämpning av 

vissa bestämmelser. Vidare har jag även valt att använda förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden. 

 

1.4 Avgränsning 

Vad gäller EU:s arvsförordning ligger begreppet hemvist i fokus. Hemvist utgör det 

allmänna anknytningskriteriet vid bestämmandet om behörig domstol och tillämplig lag. 

I samband med det kommer reglerna om behörig domstol och tillämplig lag att nämnas 

kort i det sammanhang det är av betydelse. Utöver det kommer jag även att översiktligt 

att presentera EU:s civilrättsliga samarbete, arvsförordningens framväxt samt dess syfte 

och tillämpningsområde. Arvsförordningens övriga innehåll lämnas utanför denna 

uppsats. Vidare kommer endast arvsärenden inom EU att behandlas. 

       På det skatterättsliga området kommer endast svensk rätt att behandlas. För 

uppsatsens syfte hade det varit önskvärt att jämföra arvsförordningens hemvistbegrepp 

med samtliga medlemsstaters nationella skatterättsliga anknytningsmoment. Med 

anledning av uppsatsens begränsade omfattning och skatterättens komplexitet är en 

sådan djup analys inte möjlig att göra här och därför exkluderas den från denna uppsats.  

Gällande den svenska skatterätten behandlas framförallt hemvistprincipens olika 

anknytningsmoment för fastställande av fysiska personers obegränsade skattskyldighet. 

                                                        
17

 Påhlsson, R, Skattenytt 2006 s. 401. 
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Fysiska personers begränsade skattskyldighet kommer inte behandlas något djupare och 

juridiska personens skattskyldighet lämnas helt utanför.  

    Arvsskatterättsliga frågor kommer att redovisas översiktligt då det främsta syftet är 

att uppmärksamma vilken problematik som kvarstår efter arvsförordningens tillkomst.  

Det gäller framförallt dubbelbeskattning och diskriminerande behandling vid gränsöver-

skridande arv.  

     

1.5 Disposition  

Inledningsvis behandlas arvsförordningens tillkomst där det översiktligt redogörs för 

det bakomliggande civilrättsliga samarbetet inom EU samt arvsförordningens syfte och 

dess tillämpningsområde. I efterföljande avsnitt utreds fastställandet av hemvist enligt 

EU:s arvsförordning. Då arvsförordningen inte har börjat tillämpas är det oklart hur 

begreppet kommer att tolkas. Av den anledningen lyfter jag fram hur begreppet har 

tolkats i andra rättsområden inom EU-rätten samt inom den svenska internationella 

privaträtten. Vidare redogörs för vilka undantag från hemvistprincipen som tillåts i 

arvsförordningen.  

      I avsnitt 4 redogör jag för den skatterättsliga hemvistprincipen enligt svensk rätt. 

Inledningsvis behandlas skattskyldighet i Sverige på ett översiktligt sätt och därefter 

redogörs hemvistprincipens olika anknytningsmoment var för sig. I avsnitt 5  jämför jag 

hemvistbedömningen i arvsförordningen med bedömningen gällande den skatterättsliga 

hemvistprincipen. I samband med det diskuterar jag likheter och skillnader samt vilka 

konsekvenser eventuella olikheter kan medföra. Då det är oklart hur kriterierna vid 

fastställandet av hemvisten enligt arvsförordningen ska tolkas kommer den delen även 

att innefatta diskussioner om hur vissa kriterier enligt min bedömning bör tolkas.  

      I avsnitt 6 behandlas eventuella arvsskatterättsliga problem vad gäller dubbel-

beskattning och diskriminerande behandling som kan uppstå vid gränsöverskridande 

arvssituationer. Till sist avslutas uppsatsen med ett avsnitt med sammanfattande 

kommentar och avslutande reflektioner. 
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2 Allmänt om arvsförordningens tillkomst 
 

 

2.1 Det civilrättsliga samarbetet inom EU 

Ett av Europeiska unionens (EU) grundläggande mål är fri rörlighet för varor, personer, 

tjänster och kapital.
18

 Det huvudsakliga syftet med den fria rörligheten inom EU är att 

öka integrationen mellan medlemstaterna, vilket utnyttjas av många personer som väljer 

att bosätta sig i en annan medlemsstat. Det finns många anledningar till varför folk 

väljer att flytta till ett annat land, till exempel kan det bero på arbete, tillfälliga studier 

eller klimat. EU arbetar ständigt med att förbättra förutsättningarna för den fria rörlig-

heten och göra det enklare för folk som vill utnyttja den.
19

 Med anledning av den 

globaliserade livsstilen som många människor har idag är det allt vanligare att personer 

har anknytning till flera länder. Det kan handla om personer som bosätter sig i ett annat 

land än medborgarskapslandet eller att en person har tillgångar i ett land som personen 

varken är bosatt eller är medborgare i.
20

 När flera stater är inblandande kan parallella 

rättsförfaranden inledas. Parallella rättsförfaranden innebär att flera medlemsstater anser 

sig vara behöriga vilket leder till att de prövar samma rättsfråga. Det kan vara kostsamt 

och leda till motstridiga domslut.
21

  

      I takt med att allt fler EU-medborgare utnyttjar den fria rörligheten och skapar 

anknytningar till flera medlemsstater arbetar EU ständigt med att utveckla ett rättsligt 

samarbete som bygger på ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden och utom-

rättsliga avgöranden. Det främsta syftet med det civilrättsliga samarbetet är att öka 

rättsäkerheten och förbättra tillgången till rättslig prövning.
22

 För att uppnå syftet måste 

det vara enkelt att ta reda på vilken domstol som är behörig att pröva frågan och vara 

tydligt vilket lands lag som är tillämplig samt att förfarandena för erkännande och 

verkställighet av beslut måste vara snabba och effektiva. På detta sätt garanteras EU-

medborgarna en förbättrad och effektiv tillgång till civilrättslig prövning vid gränsöver-

skridande tvister. 

      Vid frågan om vilken lands rättsordning som ska tillämpas på vederbörandes 

personliga förhållanden används ofta begreppet personalstatut. Personalstatutet anger 

                                                        
18

 Se artikel 3 fördraget om Europeiska unionen (FEU) och artikel 26 fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). 
19

 Barnier, M, Insyn i EU-politiken: Inre marknaden. 
20

 Dir. 2012:106. 
21

 2009/10:FPM55, s. 10. 
22

 Se artikel 81 FEUF. 
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vilket lands rättsordning en person har närmast och starkast anknytning till.
23

 Inom den 

internationella privaträtten har det främst stått mellan nationalitetsprincipen och 

hemvistprincipen (även kallad domicilprincipen). Nationalitetsprincipen innebär att 

personens medborgarskap styr domstolens behörighet och vilket lands lag som ska 

tillämpas. Hemvistprincipen går ut på att behörighet domstol och tillämplig lag följer 

personens hemvist.
24

 

     Gränsöverskridande samarbete inom den internationella privaträtten är idag hög-

prioriterat inom EU. Osäkerheten kring vad som gäller vid gränsöverskridande arvs-

situationer anses utgöra ett hinder mot den fria rörligheten.
25

 Ett EU-instrument på 

arvsrättens område har därför länge varit efterfrågat. Arvsförordningen har växt fram 

under en lång tid och är en produkt av en utdragen process. I syfte att ge en inblick i  

arvsförordningens framväxt ska jag i följande avsnitt översiktligt redogöra för viktiga 

steg i detta arbete. 

 

2.2 Arvsförordningens framväxt och syfte 

Redan år 1998 vid ett EU-möte i Wien fanns frågan om gränsöverskridande arv med i 

handlingsplanen som en prioriterad fråga.
26

 Nästa viktiga steg för arvsförordningens 

framväxt var år 1999 då Amsterdamfördraget trädde i kraft. Genom Amsterdam-

fördraget erhöll nämligen EU nya befogenheter inom det civilrättsliga området, bland 

annat kompetens att anta rättsakter inom ramen för privaträttsligt samarbete.
27

 

Danmark, Storbritannien och Irland står utanför det civilrättsliga samarbetet genom 

Amsterdamfördraget, men Storbritannien och Irland kan till skillnad från Danmark välja 

att ansluta till rättsakter på området.
28

 Nästa viktiga steg var att medlemsstaterna kom 

överens om ömsesidigt erkännande av domar och andra avgöranden inom EU vid ett 

möte i Tammerfors år 1999. I samband med det uppmanades Europeiska kommissionen 

och Europeiska unionens råd att anta ett åtgärdsprogram, vilket också gjordes år 2000. 

Åtgärdsprogrammet syftade till att identifiera åtgärder för harmonisering av lagvals-

frågor som skulle underlätta genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande. I 

åtgärdsprogrammet anfördes bland annat att en rättsakt om arv och testamente skulle 

                                                        
23

 Bogdan, M, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 131. 
24

 Örtenhed, K, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 22 f. 
25

 KOM (2009) 154 slutlig, s. 2. 
26

 EGT C 19, 23.1.1999, s. 1. 
27

 SOU 2014:25, s. 71. 
28

 EGT C 340, 10.11.1997, s. 101 och s. 353. 
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utarbetas.
29

 Ett nytt program, det så kallade Haagprogrammet, antogs år 2004. I Haag-

programmet lyftes återigen frågan om behovet av en rättsakt om arv och testamente.
30

 I 

anslutning till det lade kommissionen fram en grönbok om arv och testamente år 2005.
31

 

En grönbok utgör ett slags samrådsdokument där kommissionen presenterar idéer och 

förslag på åtgärder vad gäller en särskild fråga.
32

 Grönboken var startskottet på den lag-

stiftningsprocess som år 2012 resulterade i arvsförordningens antagande. 

       EU:s rättsliga grund för att anta arvsförordningen faller in under EU:s behörighet 

att lagstifta inom civilrättens område i artikel 81 i Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). I artikel 81.2 (c) FEUF anges att EU får anta rättsakter som syftar 

till att säkerställa förenligheten mellan tillämpliga bestämmelser i medlemstaternas 

regler om domstolars behörighet och lagkonflikter. Vad gäller åtgärder inom familje-

rättens område krävs ett särskilt lagstiftningsförfarande enligt artikel 81.3 FEUF där det 

stadgas att enhällighet bland medlemsstaterna är en förutsättning. I Sverige och övriga 

norden behandlas arvsrätten som en del av familjerätten, men inom EU-rätten faller den 

utanför. Därmed omfattades inte antagandet av arvsförordningen av detta undantag.
33

 

Lagstiftningsförfarandet gällande arvsförordningen följde således det ordinarie tillväga-

gångssättet som anges i artikel 294 FEUF. Det innebär att kommissionen lägger fram ett 

förslag till en förordning som rådet och Europaparlamentet beslutar om gemensamt. För 

att EU ska kunna lagstifta måste även flera grundläggande EU-rättsliga principer vara 

uppfyllda. Viktiga principer är principen om tilldelade befogenheter, proportionalitets-

principen och subsidiaritetsprincipen.
34

 Principen om tilldelade befogenheter innebär att 

EU endast har de befogenheter som den blivit tilldelade genom fördragen. Av 

proportionalitetsprincipen följer att EU inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå målen i fördragen vid utövandet av sina befogenheter. På områden där EU har 

delad befogenhet är subsidiaritetsprincipen relevant. Den innebär att EU endast bör 

ingripa om ingripandet förväntas leda till ett mer effektivt resultat än vad medlems-

staterna själva kan åstadkomma.
35

  

      Syftet med arvsförordningen är att underlätta för EU-medborgare att planera arv i 

förväg, att arvingars och borgenärers skydd av rättigheter ökar, att rättigheter och beslut 

                                                        
29

 EGT C 12, 15.1.2001, s. 1. 
30

 EUT C 53, 3.3.2005, s. 1. 
31

 KOM (2005) 65 slutlig. 
32

 Artikel 1 protokoll 1, FEUF, EUT C 326, 26.10.2012, s. 203.  
33

 KOM (2009) 154 slutlig, s. 3. 
34

 Artikel 5 FEUF och ingress (80) och (81) arvsförordningen. 
35

 Se artikel 5 FEU och Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 37 och 41 ff. 
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på arvsrättens område ska omfattas av ömsesidigt erkännande och att den fria röligheten 

mellan medlemstater säkerställs.
36

   

 

2.3 Tillämpningsområde 

Förordningen trädde i kraft år 2012 och kommer att tillämpas av EU:s medlemsstater på 

internationella arv efter personer som avlidit den 17 augusti år 2015 eller senare.
37

 

Medlemsstaternas internationella privaträttsliga regler om behörig domstol och 

tillämplig lag kommer att tillämpas fram till dess. För Sveriges del är lagen (1937:81) 

om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo tillämplig på gränsöverskridande 

utomnordiska
38

 arvsfrågor och kommer att tillämpas på arv efter personer som avlidit 

före den 17 augusti år 2015.
39

 Arvsförordningen är direkt tillämplig på arv efter avliden 

som har kopplingar till flera länder inom EU. Alla medlemsstater förutom Danmark, 

Irland och Storbritannien har anslutit till förordningen.
40

 Vad gäller dessa länder 

kommer gränsöverskridande arvsärenden även i fortsättningen att avgöras i enlighet 

med respektive lands nationella regler rörande internationella arv.  

    Alla former av överlåtelser från den avlidnes kvarlåtenskap omfattas av förord-

ningens tillämpningsområde. Det gäller oavsett om överlåtelse sker genom testamente, 

arvsavtal eller i avsaknad av sådana grundas på den legala arvsordningen.
41

 Enligt 

artikel 23 ska den tillämpliga lagen omfatta arvet i dess helhet oavsett var tillgångarna 

finns. Undantag görs för vissa särskilda tillgångar som anges i artikel 30. Den 

tillämpliga lagen enligt arvsförordningen har en universell tillämplighet. Det innebär att 

den tillämpliga lagen gäller oavsett om det är lagen i en medlemsstat eller lagen i en 

icke-anslutande stat.
42

 

      Skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor faller utanför arvsförord-

ningens tillämpningsområde.
43

 Ytterligare frågor som är undantagna från arvsförord-

ningens tillämpningsområde räknas upp i artikel 1 p. 2 i arvsförordningen. Det handlar 

om frågor som skulle kunna betraktas som arvsrättsliga i vissa situationer och därför 

                                                        
36

 KOM (2009) 154 slutlig, s. 2. 
37

 Artikel 1 och 83 arvsförordningen. 
38

 Gällande internordiska arvssituationer tillämpas den nordiska arvskonventionen. 
39

 Bogdan, M, SvJT 2012 s. 737, s. 737. 
40

 Se ingress (82) och (83) arvsförordningen. 
41

 Artikel 1 p. 1 och artikel 3 p. 1 (a) arvsförordningen.  
42

 Artikel 20 arvsförordningen. 
43

 Artikel 1 p. 1 och ingress (10) arvsförordningen. 
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räknas dessa specifika frågor upp uttryckligen för tydlighets skull.
44

 Exempel på frågor 

som räknas upp är fysiska personers rättsliga ställning och familjeförhållanden, fysiska 

personers rättskapacitet eller rättslig handlingsförmåga och frågor som rör personers 

försvinnande, frånvaro eller dödförklaringar.
45

Även frågor om makars eller sambors 

förmögenhetsförhållanden är undantagna från förordningens tillämpningsområde.
46

 Det 

betyder att frågor om till exempel bodelning med anledning av den ene makens eller 

sambons död inte omfattas av förordningen, vilket innebär att bodelningsfrågor kommer 

att avgöras enligt nationella internationella privaträttsliga regler.
47

 För Sveriges del 

innebär det att lagen (1990:272) om vissa internationella frågor rörande makars och 

sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) tillämpas. Ytterligare undantagna frågor är 

frågor om underhållsskyldighet, sakrätter samt rättigheter och tillgångar som överförts 

på annat sätt än genom arv.
48

  

     Förordningen ska inte påverka tillämpningen av andra internationella konventioner 

där en eller flera medlemstater var parter före arvsförordningens antagande i frågor som 

omfattas av arvsförordningen.
49

 Det gäller särskilt regler beträffande testamentens 

formella giltighet enligt Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 rörande lagkonflikter 

i fråga om formen för testamentariska förfaranden vilka ska tillämpas istället för artikel 

27 i arvsförordningen som innehåller regler om formell giltighet för skriftliga förord-

nanden om kvarlåtenskap.
50

 Vidare hindrar inte arvsförordningen tillämpningen av 

nordiska arvskonventionen
51

 avseende förvaltning av dödsboet och snabbare för-

faranden för erkännande och verkställighet i frågor om arv.
52

 Förordningen påverkar 

inte heller tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1346/200 av den 29 maj 2000 om 

insolvensförfaranden.
53

 Däremot anges att förordningen ska ha företräde vad gäller 

konventioner som uteslutande ingåtts mellan två eller fler medlemstater vad gäller 

frågor som regleras i förordningen.
54

  

                                                        
44

 Se ingress (11) och (12) arvsförordningen. 
45

 Artikel 1 p. 2 (a-c) arvsförordningen. 
46

 Artikel 1 p. 2 (d) arvsförordningen. 
47

 EU-rättsligt samarbete på gång, se KOM (2011) 126 och KOM (2011) 127. 
48

 Artikel 1 p. 2 arvsförordningen.  
49

 Artikel 75 p. 1 arvsförordningen. 
50

 Artikel 75 p. 1 st 2 arvsförordningen. 
51

 Konventionen av den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge 

innehållande internationella privaträttsliga bestämmelser om arv, testamente och boutredning, ändrad 

genom en mellanstatlig överenskommelse mellan dessa stater av den 1 juni 2012. 
52

 Artikel 75.3 arvsförordningen. 
53

 Artikel 76 arvsförordningen. 
54

 Artikel 75.2 arvförordningen.  
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Till sist ska även poängteras att arvsförordningen inte innehåller några materiella 

arvsregler. Vad gäller de materiella reglerna tillämpas de regler i det land vars lag enligt 

förordningen är tillämplig. 
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3 Hemvistbegreppet  
 

  

3.1 Inledning 

Det allmänna anknytningskriteriet i EU:s arvsförordning är den avlidnes hemvist. Det 

betyder att den avlidnes hemvist vid dennes bortgång är avgörande vid fastställandet av 

behörig domstol och tillämplig lag.
55

 Begreppet hemvist förekommer i flera andra EU-

instrument (se till exempel Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 

2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i 

äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 

1347/2000 (Bryssel II-förordningen)). I svensk rätt förekommer hemvist som anknyt-

ningsmoment både inom den interna rätten och inom den internationella privaträtten.  

      Hur begreppet hemvist ska tolkas är en omdiskuterad fråga. Det finns ingen enhetlig 

definition av begreppet vilket innebär att hemvist kan tolkas olika i olika länder. Det 

kan även innebära att begreppet tolkas olika av olika rättstillämpare i samma land.
56

 I 

arvsförordningen ges ingen närmare definition av begreppets innebörd. Däremot anges  

viss vägledning i förordningens ingress om hur hemvistbedömningen ska göras och 

vilka omständigheter som särskilt ska beaktas.
57

 Denna vägledning antyder att det inte 

ska föreligga några skillnader vid hemvistbedömningen vid tillämpning av för-

ordningen.  

     I följande avsnitt ska jag redovisa och diskutera fastställandet av hemvist enligt 

arvsförordningen. I samband med det kommer jag redogöra för hur begreppet har 

tolkats inom andra EU-rättsliga områden och inom den svenska internationella privat-

rätten. Jag kommer även att kortfattat redogöra för vilka undantag från hemvistkriteriet 

som tillåts i arvsförordningen. 

 

3.2 Fastställande av hemvist enligt EU:s arvsförordning 

I många fall är det inte svårt att fastställa en persons hemvist då den vanligtvis 

sammanfaller med personens faktiska bosättning.
58

 Det är när personen flyttar från ett 

land till ett annat land eller på annat sätt har anknytning till flera länder som det kan 

                                                        
55

 Artiklarna 4, 21 och ingress (23) arvsförordningen. 
56

 SOU 2014:25, s. 85 och Bogdan, M, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 131. 
57

 Ingress (23) och (24) arvsförordningen. 
58

 SOU 2014:25, s. 87. 
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vara svårt att fastställa hemvisten. Eftersom den avlidnes hemvist utgör det allmänna 

anknytningskriteriet vad gäller behörig domstol och tillämplig lag är det av största 

betydelse att kunna fastställa personens hemvist. Hur hemvisten ska fastställas enligt 

arvsförordningen är dessvärre inte helt klart. 

         I arvsförordningens ingresspunkt nr 23 stadgas: 

 

"[...] Vid fastställandet av hemvisten bör den myndighet som handlägger arvet göra en 

helhetsbedömning av omständigheterna kring den avlidnes liv under de år som föregick 

dödsfallet och vid tidpunkten för dödsfallet, med beaktande av alla relevanta omständigheter, 

särskilt hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i den berörda staten varit, 

förhållandena vid vistelsen samt skälen till denna. Den på detta sätt fastställda hemvisten bör 

ha en nära och stabil koppling till den berörda staten med beaktande av de specifika målen för 

denna förordningen." 

  

Denna ingresspunkt ger en viss vägledning för hur hemvisten ska fastställas, framförallt 

vad gäller vilka omständigheter som särskilt ska beaktas. Samtidigt är den vagt 

formulerad vilket öppnar för olika tolkningar. Omständigheter som särskilt ska beaktas 

är bland annat om vistelsen varit varaktig och regelbunden. Vad som avses med 

"varaktig" eller "regelbunden" förklaras inte något närmare och det är begrepp som med 

enkelhet kan tolkas på olika sätt. Ytterligare omständigheter som särskilt ska beaktas är 

förhållandena vid vistelsen och skälen till denna. Vilka förhållanden eller skäl som är av 

betydelse framgår inte, vilket medför att även dessa omständigheter ges ett stort 

tolkningsutrymme.  

      Vidare anges i ingresspunkten nr 24 att det i vissa fall kan vara komplicerat att 

fastställa en persons hemvist. Ett exempel på ett komplicerat fall som anges i ingress-

punkten är att en person bor i ett land på grund av ekonomiska eller yrkesmässiga skäl, 

men samtidigt bibehållit en stark koppling till sin ursprungsstat. I sådana fall kan 

personen anses ha sin hemvist i sitt ursprungsland om personen hade sin familj, 

huvudsakliga intressen och sitt sociala liv i den staten. Ett annat exempel är när någon 

bott i flera stater utan att ha någon permanent bostad i någon av dessa stater. I ett sådant 

fall anges att om någon av dessa stater var medborgarskapslandet ska det särskilt 

beaktas eller om personen har sina viktigaste tillgångar i någon av staterna.  

    Av arvsförordningens ingress går således att utläsa olika kriterier som är av betydelse 

vid fastställandet av den avlidnes hemvist. Först och främst ska särskild hänsyn tas till 
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vistelsens varaktighet och regelbundenhet. Vidare ska förhållandena och skälen till 

vistelsen beaktas. Om det är komplicerat att fastställa personens hemvist med hjälp av 

dessa kriterier kan även hänsyn tas till var personen hade sin familj, huvudsakliga 

intressen och sociala liv, om något av länderna är medborgarskapslandet och var 

personens viktigaste tillgångar är belägna.         

     Vägledningen som ges i ingressen talar för att EU strävar efter en enhetlig 

hemvistbedömning inom EU vid tillämpning av arvsförordningens bestämmelser. 

Hemvistbegreppet bör således ges en EU-rättslig autonom innebörd och tolkas på 

samma sätt av alla rättstillämpare, helt frånskilt och oberoende av medlemsstaternas 

nationella innebörd av begreppet. Att begreppet ska ges en autonom tolkning anges inte 

uttryckligen, men om tolkning ska ske i enlighet med nationell rätt anges det särskilt.
59

 

Trots att EU verkar sträva efter en enhetlig tolkning av kriterierna är de vaga och ger 

stort tolkningsutrymme, vilket kan leda till att hemvistbedömningen kan skilja sig åt 

mellan länder och även mellan olika rättstillämpare. En anledning till varför EU inte har 

angett fasta kriterier vid bestämmandet av en persons hemvist handlar förmodligen om 

att hålla begreppet flexibelt så att det finns möjlighet att beakta omständigheterna i det 

enskilda fallet. En ytterligare anledning är att det skulle vara svårt att få alla medlems-

stater att godkänna en viss definition då uppfattningen av begreppets innebörd skiljer 

sig åt.
60

  

       Fördelen med ett vagt begrepp med tolkningsutrymme är att det blir flexibelt och 

kan på så sätt anpassas till olika situationer där samtliga omständigheter kan beaktas. 

Det medför att rättstillämparen kan ta hänsyn till olika omständigheter i det enskilda 

fallet och på så sätt enklare göra en helhetsbedömning. Nackdelen är att tolkningen av 

begreppet blir oförutsägbart och inkonsekvent när olika rättstillämpare tolkar rekvisiten 

på olika sätt. Av den anledningen kan det bli svårt för inblandade parter att veta vilka 

omständigheter som kommer att vara av betydelse och hur bedömningen kommer att se 

ut. 

 

                                                        
59

 Jämför med till exempel artikel 44 arvsförordningen där det anges att vid fastställande av en parts 

domicil ska avgöras enligt intern rätt och EU-domstolens uttalanden i praxis, till exempel mål C-497/10 

PPU (Mercredi v. Chaffe) PPU p. 45. 
60

 Se Örtenhed, K, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s. 263 f. 
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3.3 Hemvist inom det privaträttsliga samarbetet inom EU 

Hemvist som anknytningsmoment är inte unikt för arvsförordningen, utan fungerar som 

ett centralt anknytningsmoment inom flera EU-rättsliga förordningar. Ingen av dessa 

EU-förordningar innehåller någon definition av begreppet. Hur begreppet ska tolkas är 

därför inte klart och det är heller inte givet att begreppet ska ges samma innebörd i alla 

förordningar. 
61

 

 

3.3.1 Begreppsbildning inom arvsförordningen och i andra EU-förordningar 

Begreppet "habitual residence"  introducerades först i instrument antagna av Haag-

konferensen för internationell privaträtt. Begreppet utformades som ett internationellt 

begrepp som numera blivit en viktig anknytningsfaktor som införts i många länders 

nationella lagstiftning och blivit ett centralt begrepp inom EU:s lagstiftningsarbete.
62

  

     I den svenska versionen av arvsförordningen har det engelska begreppet "habitual 

residence" översatts till "hemvist". På samma sätt har "habitual residence" översatts till 

hemvist i de svenska versionerna av Bryssel II-förordningen och underhållsförord-

ningen
63

. Förvirring angående "habitual residence" kan uppstå när begreppet översatts 

annorlunda i andra EU-instrument. Inom den allmänna förmögenhetsrättens område har 

till exempel "habitual residence" översatts till vanlig vistelseort och "domicile" till 

hemvist
 
(se till exempel Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 

om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område (Bryssel I-förordningen)). 

     En annan diskussion är huruvida "habitual residence" ska tolkas autonomt, det vill 

säga oberoende av vilken innebörd begreppet ges i den nationella rätten, eller om 

begreppet ska tolkas i enlighet med nationell rätt. I vissa EU-förordningar ska "habitual 

residence" tolkas i enlighet med den rättstillämpande medlemsstatens nationella rätt (se 

till exempel artikel 62 Bryssel I-förordningen). I andra fall har begreppet en autonom 

EU-rättslig innebörd (till exempel artikel 8 Bryssel II-förordningen
64

). Enligt EU-

domstolens rättspraxis föreligger ett krav på enhetlig tillämplig av en unions-

bestämmelse om den inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas 

                                                        
61

 SOU 2014:25, s. 85. 
62

 Mańko, R,"Habitual residence" as connecting factor in EU 

civil justice measures, Library Briefing, Library of the European Parliament 22/01/2013. 
63

 Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
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rättsordning för att bestämma dess betydelse och räckvidd. När inget anges ska 

bestämmelsen som regel då ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela EU med 

beaktande av bestämmelsens sammanhang och det mål som eftersträvas med den 

aktuella regleringen.
65

 Då hemvistbegreppet (habitual residence) i arvsförordningen inte 

hänvisar till nationell rätt ska begreppet troligtvis ges en EU-rättslig autonom innebörd. 

Det faktum att "habitual residence" i Bryssel I-förordningen ska tolkas i enlighet med 

nationell rätt medför att tolkning av begreppet bör särskiljas från det EU-rättsliga 

autonoma "habitual residence" och därmed inte fungera som vägledande vid tolkning av 

begreppet inom andra rättsområden. Samtidigt är det inte givet att det EU-rättsliga 

autonoma hemvistbegreppet ska ges samma innebörd och tolkas på samma sätt i de 

olika EU-förordningarna där begreppen används. En intressant fråga är därför huruvida 

tolkningen av hemvistbegreppet inom dessa EU-förordningar kan fungera vägledande 

vid fastställandet av hemvisten enligt arvsförordningen och i så fall, i vilken 

utsträckning?  

     Ett annat begrepp som förekommer som anknytningskriterium i arvsförordningen är 

begreppet "domicil".
66

 Då hemvistprincipen även kallas domicilprincipen
67

 inom svensk 

rätt är det av intresse att uppmärksamma begreppet. I arvsförordningen bestäms den 

lokala behörigheten för verkställbarhetsförklaringar utifrån "domicilet" för den part mot 

vilken verkställigheten begärs eller utifrån den plats verkställigheten ska ske.
68

 Någon 

närmare förklaring av begreppets innebörd ges inte, men till skillnad mot hemvist-

begreppet anges uttryckligen att domicil tolkas enligt nationell rätt.
69

 I Sverige kommer 

alltså den svenska innebörden av "domicil" tillämpas. Förmodligen kommer innebörden 

att motsvara det svenska hemvistbegreppet i svensk internationell privaträtt.
70

  

 

3.3.2 Hemvistbegreppet inom andra delar av EU-rätten  

Arvsförordningen har inte börjat tillämpas ännu. Av den anledningen finns ingen praxis 

på det arvsrättsliga området att tillgå. Då hemvist förekommer i andra EU-instrument 

har begreppet varit föremål för tolkning i EU-domstolen. Hur hemvistbedömningar har 

sett ut kommer jag att redogöra för här i följande stycke. I detta sammanhang ska 
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poängteras att jag hänvisar till få fall och av den anledningen är redogörelsen inte 

fullständig. 

      EU-domstolen har gjort några intressanta uttalanden gällande hemvistbegreppet i 

artikel 8.1 Bryssel II-förordningen i mål C-523/07 (A-fallet) som meddelades år 2009. 

Bryssel II-förordningen innehåller bestämmelser om domstols behörighet, erkännande 

och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Det aktuella 

fallet rörde omhändertagande av barn. Barnen som tidigare var bosatta i Finland flyttade 

till Sverige med sin mamma och styvfar. Fyra år efter flytten till Sverige reste hela 

familjen till Finland på semester. Familjen återvände aldrig utan stannade kvar där. I 

Finland hade familjen ingen bostad utan de bodde i husvagn och flyttade runt mellan 

olika campingplatser. Barnen gick inte i skola. På hösten omhändertogs barnen av 

finska myndigheter och placerades på ungdomshem. Barnens mamma överklagade 

beslutet. Hon anförde att de finska myndigheterna saknade behörighet och att det i 

stället ankom på de svenska myndigheterna att ta ett sådant beslut då barnen var 

svenska medborgare och de hade varit bosatta i Sverige sedan länge. Enligt Bryssel II-

förordningen är det barnets hemviststat som har domsrätt i mål om föräldraansvar. 

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland begärde förhandsavgörande om hur hemvist-

begreppet skulle tolkas.  

       EU-domstolen fastställde att hemvistbegreppet ska tolkas autonomt, det vill säga 

med hänsyn till bestämmelsernas sammanhang och förordningens mål oberoende av hur 

begreppet tolkas i den nationella rättsordningen. Hemvistbegreppet ska ges en egen 

betydelse vid tillämpning av artikel 8.1 i förordningen, vilket innebär att rättspraxis 

rörande tolkning av hemvistbegreppet i andra rättsakter från EU inte är direkt över-

förbar.
71

 Vidare anförde EU-domstolen att barnets hemvist måste fastställas av den 

nationella domstolen mot bakgrund av de faktiska omständigheterna i det enskilda 

fallet. Utöver barnets fysiska närvaro i landet ska hänsyn till andra omständigheter tas, 

särskilt de som visar att närvaron inte är tillfällig eller sporadisk och att barnet i viss 

grad har integrerats i ett socialt hänseende och familjehänseende. Andra omständigheter 

som ska beaktas är vistelsens varaktighet och regelbundenhet samt förhållandena och 

skälen till vistelsen. Även skälen till familjens flytt, barnets nationalitet, språk-

kunskaper, förutsättningar för deltagande i skolan, familjeförhållanden och dess sociala 

band till staten måste beaktas.
72
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Ett annat fall som också rörde tolkningen av hemvistbegreppet i Bryssel II-förordningen 

är målet C-497/10 PPU (Mercredi v. Chaffe). Fallet gällde bortförande av barn. Bak-

grunden till det aktuella fallet var ett sambopar bestående av en brittisk man och en 

fransk kvinna som hade ett gemensamt barn. Två månader efter barnets födelse flyttade 

kvinnan till Frankrike och tog med sig barnet utan faderns hörande. Flytten var inte 

olaglig då hon hade ensam vårdnad. Mannen väckte talan i England om bland annat 

föräldraansvar. Enligt modern var engelsk domstol inte behörig att pröva frågan då 

barnet hade förvärvat hemvist i Frankrike enligt Bryssel II-förordningen. Frågan 

hänsköts till EU-domstolen. Vad gällde själva hemvistbedömningen hänvisade EU-

domstolen till stora delar till målet C-523/07 (A-fallet) (se ovan). Ytterligare resone-

mang om betydelsen av vistelsens längd och barnets ålder anfördes. Gällande vistelsens 

längd anfördes att vistelsen måste vara i en viss tid för att vistelsen inte ska anses vara 

av tillfällig karaktär. Samtidigt är tiden bara en indikation om att personen har en avsikt 

att varaktigt stanna kvar. Ett krav på en viss tid kan därför  inte ställas.
73

  

     Vad domstolen har slagit fast i dessa två domar är att hemvistbegreppet i artiklarna 8 

och 10 i Bryssel II-förordningen inte anger någon definition men att begreppet ska 

tolkas autonomt och att innebörden samt räckvidden av begreppet ska bedömas mot 

bakgrund av förordningens syfte och eftersträvade mål. Andra tolkningar av begreppet 

inom andra rättsområden är därför inte direkt överförbara.  

     Hemvist som anknytningsmoment förekommer även inom EU-rättens socialrättsliga 

område.
74

 I EU-domstolens avgörande i målet C-13/73 (Hakenberg) var frågan var 

personen ansågs ha sin hemvist då det var avgörande för hans socialförsäkrings-

tillhörighet. Domstolen anförde att en person har hemvist i den stat där personen 

varaktigt vistas och har sitt centrum för levnadsintressen. Då personen i fallet var 

handelsresande lades särskild vikt på var personen ansågs ha sin fasta knutpunkt, det 

vill säga vilket land han återvände till efter sina handelsresor.
75

 Ett annat intressant fall 

inom socialrätten är målet C-90/97 (Swaddling). I det aktuella fallet hade personen 

återvänt till sin ursprungsstat och frågan gällde om en person kunde anses ha förvärvat 

hemvist vid ankomstdagen. EU-domstolen konstaterade att det är möjligt att förvärva 

hemvist redan vid ankomsten om det är tydligt att personens avsikt är att stanna kvar i 
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landet. Vidare anfördes att vistelsens längd har betydelse för hemvistbedömningen, men 

är inte avgörande. 
76

 

      Dessutom har EU-kommissionen givit ut en handbok om hur bland annat hemvisten 

ska bedömas inom de sociala trygghetssystemen inom EU.
77

 Syftet är att underlätta den 

praktiska tillämpningen, men vägledningen i handboken är inte bindande för medlems-

staterna. I handboken anges att vid hemvistbedömningen ska särskild hänsyn tas till 

personens familjesituation, skälen till flytten, längden och kontinuiteten i vistelsen, fast 

anställning, fast boende, studerandes inkomstkälla, vilket land som beskattar personen 

och personens avsikt för flytten med hänsyn till samtliga omständigheter. Dessa 

kriterier är inte uttömmande utan även andra relevanta faktorer kan beaktas.
78

 

     Vad alla hemvistbedömningar har gemensamt är att de handlar om att fastställa  

vilket land personen har starkast anknytning till. Det finns därför likheter gällande 

bedömningarna. Samtidigt har EU-domstolen uttalat att hemvistbedömningarna inte är 

direkt överförbara då bedömningen beror på syftet med förordningen.
79

 Det går därför 

inte utan vidare att tillämpa dessa resonemang vid fastställande av hemvisten enligt 

arvsförordningen, men det är inte uteslutande att de kan fungera vägledande.  

     Det går att argumentera för att ett enhetligt begrepp inom EU vore önskvärt, särskilt 

för att öka förutsägbarheten. Då varje situation är unik måste fortfarande en bedömning 

i varje enskilt fall göras. De olika regleringarna som använder hemvist som 

anknytningsmoment har tillkommit av olika syften. Det medför att olika omständigheter 

kommer att väga olika tungt beroende vad det eftersträvade mål med regleringen är. 

 

3.4 Hemvist inom svensk internationell privaträtt  

I svensk internationell privaträtt fick begreppet hemvist sin legaldefinition genom 1973 

års reform av 1904 års lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap 

och förmynderskap (IÄL) i form av en särskild bestämmelse i 7 kap. 2 §. Av bestäm-

melsen framgår att en persons hemvist är där personen anses vara bosatt om bosätt-

ningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheter i övrigt ses som 
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stadigvarande. Samma definition infördes senare år 1990 i lagen om internationella 

frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) 19 §.
80

  

     I det svenska internationella privaträttsliga hemvistbegreppet finns två rekvisit som 

måste vara uppfyllda, nämligen ett objektivt och ett subjektivt. Det objektiva rekvisitet 

är att personen ska ha bytt vistelseort och det subjektiva rekvisitet är att personen ska ha 

för avsikt att stanna kvar i det nya landet. Avsikten att stanna kvar måste inte vara för 

evigt men det ska handla om tills vidare eller en mycket lång tid.
81

 Det handlar om att 

avgöra om vistelsen är stadigvarande eller av tillfällig karaktär.
82

 I vissa fall kan det 

vara svårt att bedöma en persons avsikt. Det går inte utan vidare att förlita sig på 

personens egna uppgifter. I vissa fall kan det nämligen vara fråga om skenanknytning i 

syfte att ett visst lands lag ska bli tillämplig istället för hemlandets. En persons avsikter 

med vistelsen får presumeras vara samma som "genomsnittsmänniskans" avsikter i 

samma situation avseende de omständigheterna som är relevanta, så som anställning, 

familjeförhållanden, bostad m.m. Då det endast är fråga om en presumtion kan det 

motbevisas.
83

 

     I den svenska lagstiftningen förekommer även "kvalificerat hemvist". Det innebär att 

utöver hemvist uppställs ett ytterligare krav om att hemvisten ska ha varat en viss 

bestämd tid. Hur lång tid som krävs anges i lagen.
84

 Syftet är att underlätta hemvist-

bedömningen genom att en bedömning inte görs förrän den angivna tidsfristen löpt ut. 

Den metoden har praktiska fördelar då hemvist oftast är svårast att bedöma när 

hemvistbytet skett nyligen, särskilt vad gäller bedömningen om vistelsen är varaktig.
85

  

    Det svenska hemvistbegreppet har även betydelse vad gäller arvsförordningen, dock 

inte vad gäller hemvistbedömningen men däremot vid fastställandet av en persons 

"domicil".
86

 Vid fastställandet av domicilet ska medlemstaten nämligen utgå från den 

nationella lagen.
87

 Det innebär att domicil förmodligen har samma betydelse som 

legaldefinitionen i 7 kap. 2 § IÄL och 19 § LIMF.
88

  

     Vidare kommer det svenska hemvistbegreppet ha betydelse vad gäller behörig 

domstol och tillämplig lag gällande internationella bodelningsfrågor. Internationella 
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bodelningsfrågor regleras i LIMF som innehåller bestämmelser om svensk domstols 

behörighet och tillämplig lag i fråga om makars förmögenhetsförhållanden. Makars 

förmögenhetsförhållanden faller nämligen utanför arvsförordningens tillämpnings-

område.
89

 Det innebär att medlemsstaternas nationella regler om behörig domstol och 

lagval kommer att tillämpas på internationella bodelningsfrågor. För närvarande pågår 

ett förhandlingsarbete inom EU om en förordning rörande domstols behörighet, 

tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsför-

hållanden och mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.
90

 

Enligt förslaget till förordningen ska den domstol som är behörig enligt arvsför-

ordningen i ärende om arv efter en av makarna också vara behörig att pröva frågor om 

makars förmögenhetsförhållanden som har anknytning till arvsärendet. Det är en fördel 

om förmögenhetsrättliga frågor med anledning av den ene makens död prövas av 

samma domstol. Det kommer att öka förutsägbarheten och underlätta förfarandet då 

bodelning med anledning av den ene makens dödsfall är nära sammankopplat med 

arvsärendet. Till dess att makars förmögenhetsfrågor regleras på EU-nivå kommer 

LIMF att tillämpas i Sverige vilket innebär att det svenska hemvistbegreppet kommer 

att avgöra svensk domstols behörighet och tillämplig lag avseende dessa frågor. 

 

3.5 Behörighet och lagval på annan grund än hemvist  

Huvudregeln vid fastställandet av behörig domstol och tillämplig lag är enligt arvs-

förordningen den avlidnes hemvist vid dödsfallet.
91

 I förordningen finns även undantag 

från huvudregeln där domstolars behörighet ges på annan grund än hemvisten. Vidare 

ges även en möjlighet för personer att göra ett lagvalsförordnande om att annan lag än 

hemvistlandets lag ska tillämpas.   

 

3.5.1 Undantaget om närmare anknytning 

I fall där en person har uppenbart närmare anknytning till en annan stat kan den 

myndighet som handlägger arvet välja att tillämpa den statens rättsordning istället för 
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den lagen i den stat vilken den avlidne hade sin senaste hemvist.
92

 I arvsförordningens 

ingress anges som exempel en person som relativt nyligen flyttat till en annan stat före 

sin död. Vidare framgår att en uppenbart närmare anknytning inte ska användas som ett 

kompletterande kriterium vid fastställande av en persons hemvist.
93

 En persons hemvist 

ska som huvudregel fastställas genom den vägledning som anges i ingresspunkten nr 23 

och vid komplicerade fall enligt ingresspunkten nr 24. Det är om en person har 

uppenbart närmare anknytning till annan stat efter den allmänna hemvistbedömningen 

som denna undantagsmöjlighet finns. Det ska poängteras att den närmare anknytningen 

avser ett annat land. Det handlar således inte om någon närmare anknytning till en viss 

kultur eller religion.
94

 

 

3.5.2 Lagvalsförordnande 

I artikel 22 i arvsförordningen ges en möjlighet för personer att välja vilken lag som ska 

vara tillämplig på arvet i dess helhet. Lagvalsmöjligheten är begränsad till att enbart 

gälla det land i vilket personen var medborgare i vid dödsfallet eller vid lagvalet. En 

person som har fler än ett medborgarskap får välja lagen i ett av dessa länder. 

Anledningen till att möjligheten till ett lagvalsförordnande endast gäller medborgar-

skapslandet är för att säkerställa en koppling mellan den avlidne och den tillämpliga 

lagen samt för att skydda legitima förväntningar hos arvingar.
95

 En person skulle kunna 

tänkas skaffa ett medborgarskap i ett land enbart för att kringgå en annars tillämplig lag, 

till exempel laglottsreglerna i Sverige. I sådana fall, där kringgående av lagen varit 

syftet med lagvalsförordnandet, har medlemsstaterna ingen skyldighet att tillämpa den 

valda lagen.
96

   

      Lagvalet ska anges uttryckligen i ett förordnande om kvarlåtenskap, till exempel 

testamente, eller framgå av villkoren i ett sådant.
97

 Den materiella giltigheten av lag-

valet ska bedömas enligt det valda landets regler.
98

 Den utpekade lagen behöver inte 

vara lagen i en EU-medlemsstat utan kan vara en lag i vilket land som helst då lagvals-

reglerna i förordningen är av universell karaktär.
99
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Förordningen är tillämplig på personer som avlider den 17 augusti år 2015 eller senare, 

men ett lagvalsförordnande som görs före detta datum kan bedömas vara giltigt. Det 

gäller lagvalsförordnande som uppfyller villkoren i arvsförordningen eller i den 

internationella privaträtten som gäller för lagvalet och att personen avlidit den 17 

augusti 2015 eller senare.
100

  

 

3.5.3 Avtal om behörig domstol 

Om den avlidne gjorde ett lagvalsförordnande enligt artikel 22 finns en möjlighet för 

berörda parter att avtala om exklusiv behörighet för domstolen i den medlemsstat vars 

lag den avlidne valt.
101

 Med parter avses de som berörs av arvet, exempelvis arvingar, 

testamentstagare och fordringsägare. För den som själv gjort lagvalsförordnandet ges 

däremot ingen möjlighet att i samband med sitt lagval även välja domstol. När berörda 

parter har avtalat om behörig domstol har den domstolen behörighet att pröva alla frågor 

gällande arvet. Den bakomliggande tanken med denna möjlighet är att den myndighet 

som handlägger målet ska kunna tillämpa sin egna lagstiftning.
102

 Möjligheten att välja 

domstol är begränsad till domstolar i medlemstaterna.
103

 Har den avlidne valt lagen i en 

tredje stat, det vill säga en icke-medlemsstat, finns det ingen möjlighet för de berörda 

parterna att avtala om att det landets domstol ska vara behörig i frågan. Anledningen är 

att EU inte har kompetens att styra över icke-medlemmars domstolsbehörigheter.
104

 

 

3.5.4 Subsidiär behörighet och forum necessitatis  

Om den avlidne inte hade hemvist i en medlemsstat vid dödsfallet kan den medlemsstat 

där tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen är belägna pröva arvsmålet i dess helhet. Det 

förutsätter att den avlidne var medborgare i det landet vid dödsfallet eller att den avlidne 

haft hemvist i landet och det inte gått mer än fem år vid den tidpunkten då talan väcktes 

från att personens hemvist ändrades.
105

 Om ingen behörighet finns enligt ovan, är 

medlemsstaten där tillgångarna är belägna ändå behörig att pröva frågan.
106
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Om ingen domstol bedöms vara behörig enligt andra bestämmelser i arvsförordningen 

ges det en undantagsmöjlighet för en medlemsstat att få behörighet att pröva arvstvisten 

i fall där tvisten har nära anknytning till en tredje stat. Det kallas "forum 

necessitatis" och regleras i artikel 11 i förordningen. Behörighet enligt denna bestäm-

melse ges när arvsförfarandet i den tredje staten bedöms vara omöjligt. Förutsättningen 

för medlemsstaten att erhålla behörighet grundad på forum necessitatis är att det 

föreligger en tillräcklig anknytning till medlemstaten.
107
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4 Den skatterättsliga hemvistprincipen i Sverige 
 

4.1 Inledning  
I svensk rätt regleras inkomstbeskattningen i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). I 

lagen anges bland annat vilka personer som är skattskyldiga i Sverige och hur beskatt-

ningen ska beräknas. Vid fråga om skattskyldighet handlar det först om att avgöra vilka 

fysiska och juridiska personer som är skattesubjekt och sedan vilken anknytning 

subjektet måste ha för att anses vara skattskyldig.
108

 Endast fysiska personers skatt-

skyldighet kommer att behandlas i denna uppsats. En fysisk person kan antingen vara 

begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig för sina inkomster. Obegränsad 

skattskyldighet innebär att en person är skattskyldig för alla inkomster, oavsett från 

vilket land de härrör. Vid begränsad skattskyldighet beskattas endast vissa inkomster 

som har särskilt stark anknytning till Sverige.
109

 Beskattningen skiljer sig markant om 

personen är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Det är därför av stor vikt att kunna 

dra en gräns mellan de olika skattskyldigheterna. Obegränsad skattskyldighet bygger på 

en skatterättslig hemvistprincip och uppkommer när något av rekvisiten om skatte-

rättslig bosättning är uppfyllt. Gränsen för begränsad och obegränsad skattskyldighet 

följer således den skatterättsliga bosättningen.  

     Vid utformning av skatterättslig bosättning är det viktigt att rekvisiten inte är för 

snävt utformade med anledning av att det kan främja skatteflykt. Samtidigt är det viktigt 

att bosättningsbegreppet inte är för vitt utformat så att en person aldrig kan komma ifrån 

skattskyldigheten när personen definitivt flyttat från Sverige.
110

 En följd av denna 

avvägning är att den skatterättsliga bosättningen inte nödvändigtvis sammanfaller med 

personens fysiska bosättning. Vad som konstituerar skatterättslig bosättning som den 

skatterättsliga hemvistprincipen bygger på regleras i 3 kap. 3 § IL.  

     I följande avsnitt behandlas fysiska personers skattskyldighet i Sverige och därefter 

diskuteras de olika anknytningsmomenten som den skatterättsliga hemvistprincipen 

omfattar. 
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4.2 Allmänt om fysiska personers skattskyldighet i Sverige 

Fysiska personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas här eller som tidigare 

varit bosatta här och har en väsentlig anknytning hit är obegränsat skattskyldiga enligt  

3 kap. 3 § IL. Innebörden av termen obegränsad skattskyldighet finns i 3 kap. 8 § IL 

som anger att personen då är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från 

utlandet. Om något av anknytningskriterierna i 3 kap. 3 § IL är uppfyllt anses personen 

ha sådan stark anknytning till Sverige att personen bör beskattas här för alla inkomster 

oavsett om inkomsten härrör från ett annat land. Dessa skatterättsliga anknytnings-

moment konstituerar skatterättslig bosättning vilket omfattas av den skatterättsliga 

hemvistprincipen (även kallad domicilprincipen eller bosättningsprincipen).
111

 Den 

skatterättsliga hemvistprincipen kan jämföras med en annan skatterättslig princip, den 

så kallade källstatsprincipen. Källstatsprincipen innebär att inkomsten ska beskattas i 

det land den härrör ifrån, som exempelvis tillämpas för personer som är begränsat skatt-

skyldiga i Sverige.
112

 Att beskatta personer där de har sin bosättning motiveras av att de 

drar nytta av de fördelar som statens skatteinkomster bidrar till, så som sjukvård, skola 

m.m. Vidare möjliggörs även en rättvisare beskattning då personens samlade skatte-

börda samt skatteförmåga kan beaktas som helhet.
113

 Källstatsprincipen motiveras av att 

den stat som möjliggjort inkomsten ska beskatta den och att det är enklare att 

kontrollera att inkomsten blir beskattad.
114

 

     Vilka som är begränsat skattskyldiga framgår av 3 kap. 17 § IL. Huvudregeln är att 

den som inte anses vara obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig i Sverige. Den 

begränsade skattskyldigheten i Sverige handlar om att vissa inkomster anses ha en 

tillräckligt starkt anknytning hit, trots att det är en utomlands bosatt person utan annan 

anknytning till Sverige som uppbär inkomsten.
115

 I 3 kap. 18 § IL anges vilka inkomster 

som en begränsat skattskyldig person är skattepliktig för i Sverige. För att nämna några 

inkomster som omfattas av den begränsade skattskyldigheten är det bland annat inkomst 

av tjänst som skulle ha beskattats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för 

utomlands bosatta men där den skattskyldige istället valt att beskattas enligt IL. På 

samma sätt förhåller det sig till personer som skulle ha beskattats enligt lagen 

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.m. Vidare 
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omfattas inkomstslaget näringsverksamhet för inkomster från ett fast driftställe eller 

fastighet i Sverige. Någon djupare redogörelse för vilka inkomster som omfattas av den 

begränsade skattskyldigheten lämnas utanför denna uppsats. 

     En i Sverige obegränsat skattskyldig person kan vid vissa anställningsinkomster 

utomlands undgå beskattning, det är fråga om sexmånadersregeln och ettårsregeln.
116

 

Syftet är att undvika dubbelbeskattning som kan uppstå när en person är skattskyldig i 

flera länder.
117

  Sverige har även ingått flera skatteavtal med olika länder med syftet att 

undanröja dubbelbeskattning eller lindra effekterna. Skatteavtalen har även ett över-

gripande syfte om att hindra skatteflykt genom att avtalen öppnar upp för utbyte av 

upplysningar mellan myndigheterna i de avtalsslutande länderna.
118

  

   

4.3 Den skatterättsliga hemvistprincipens anknytningsmoment  

Den obegränsade skattskyldigheten grundas på en skatterättslig hemvistprincip vilken 

kommer till uttryck i 3 kap. 3 § IL genom att personen antingen måste vara bosatt i 

landet, eller stadigvarande vistas här eller om personen tidigare bott i Sverige och efter 

utflyttningen bibehållit en väsentlig anknytning till Sverige. Någon gränsdragning 

mellan de olika bosättningsgrunderna är egentligen inte av någon praktisk betydelse. En 

person anses lika mycket bosatt oavsett vilket rekvisit den faller in under vilket innebär 

att skattskyldigheten är densamma.
119

 Hur dessa anknytningsmoment ska tolkas redogör 

jag för i de följande avsnitten.  

 

4.3.1 Bosatt i Sverige 

I 3 kap. 3 § p. 1  IL stadgas att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig 

här. Någon definition av begreppet "bosatt" anges däremot inte. När ingen specifik 

definition anges i lagtexten ska begreppet, enligt förarbeten till IL, tolkas enligt dess 

allmänna innebörd och att bosatt i detta fall bör motsvara begreppets betydelse i folk-

bokföringslagen (1991:481).
120

 Enligt folkbokföringslagen ska en person som är bosatt i 

Sverige folkbokföras i landet. Med bosatt avses att han eller hon förväntas regelbundet 
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tillbringa sin dygnsvila i landet under minst ett år.
121

 En person anses enligt huvud-

regeln vara bosatt på den fastighet där personen tillbringar sin regelbundna dygnsvila, 

eller efter flytt antas att komma spendera sin regelbundna dygnsvila. Den som däri-

genom anses vara bosatt på flera fastigheter anses vara bosatt där han eller hon 

sammanlever med sin familj eller på grund av andra omständigheter anses ha sin 

egentliga hemvist. 
122

 

     Skatteverket har däremot anfört en annan ståndpunkt vad gäller folkbokföringens 

betydelse. I ett ställningstagande anförde Skatteverket att bosättning enligt folkbok-

föringslagen måste skiljas från det skatterättsliga bosättningsbegreppet då folkbok-

föringen inte är nödvändig för att en person ska anses vara bosatt här enligt IL.
123

 I den 

skattemässiga bedömningen ska de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet 

beaktas. Det är endast objektivt konstaterbara fakta som ska bedömas och inte den 

subjektiva avsikten. Det handlar om att avgöra om det är fråga om en verklig och 

varaktig bosättning i Sverige. Enligt Skatteverket innebär det att en person inte kan 

anses vara bosatt i Sverige om bosättningen inte uppfyller det tidsmässiga kravet om 

stadigvarande vistelse. Vidare anges att om en person flyttar utomlands, utan att anmäla 

sin flytt till folkbokföringen eller Skatteverket, kan inte personen anses vara bosatt här 

om utflyttningen är faktisk och vistelsen utomlands inte är tillfällig.
 124

  Det hindrar inte 

att personen kan anses vara skattskyldig i Sverige enligt de andra bosättnings-

anknytningarna. Bosättningsbedömningen ska därför inte blandas ihop med den bedöm-

ning som görs vid de andra anknytningsmomenten om stadigvarande vistelse och 

väsentlig anknytning. En konsekvens av Skatteverkets resonemang blir att en person 

inte kan anses vara bosatt här om personen inte uppfyller det tidsmässiga kravet för 

stadigvarande vistelse.
125

  

     Tidigare användes uttrycket "bo och hemvist" i den då gällande kommunal-

skattelagen (1928:370)  som det skattemässiga anknytningsmomentet för obegränsad 

skattskyldighet. "Bo och hemvist" ändrades senare till "bosatt"  men ingen ändring i sak 

var avsedd.
126

 "Bosatt" användes då i en vidare betydelse där även personer som 
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stadigvarande vistades här eller hade väsentlig anknytning till Sverige omfattades. 

Numera används  endast "bosatt" enligt sin egentliga betydelse.
127

   

      Begreppet "bosatt" har  inte blivit utrett något närmare i praxis. Anledningen till det 

kan vara att det i vanliga fall inte är svårt att avgöra var en person faktiskt är bosatt. I 

tveksamma fall är det förmodligen de andra bosättningsanknytningarna som 

diskuteras.
128

 

 

4.3.2 Stadigvarande vistas i Sverige 

I 3 kap. 3 § p. 2 IL stadgas att den som stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat 

skattskyldig här. Innebörden av att någon "stadigvarande vistas" i Sverige framgår inte 

av lagtexten utan begreppet har fått sin innebörd preciserad i förarbeten och genom 

praxis. Den bakomliggande anledningen till att grunda skattskyldighet på personer som 

"stadigvarande vistas" i landet var att fånga upp personer som har sin egentliga 

bosättning och hemvist i ett annat land, men som fysiskt befinner sig i Sverige under en 

längre tid.
129

 Behovet av att kunna beskatta personer som vistas här en längre tid utan 

att ha sin egentliga bosättning här uppkom under första världskriget då personer uppe-

höll sig i Sverige under långa perioder utan att bli föremål för beskattning. Samtidigt var 

det inte önskvärt att utvidga begreppet "bosatt" i skattereglerna då begreppet skulle vara 

synonymt med bestämmelserna om mantalsskrivning.
130

 För att undvika en utvidgning 

tillkom begreppet "stadigvarande vistas" som en grund för obegränsad skattskyldighet 

för personer som vistas i Sverige under längre perioder. Hur lång en längre period är 

framgår inte av lagtexten, men av förarbetena till den tidigare gällande kommunals-

kattelagen (1928:370) antyds att det handlar om en vistelse om minst sex månader för 

att kriteriet ska vara uppfyllt. Vidare framgår att vistelsetiden är oberoende av 

årsskiftena.
131

 Vistelsen bör vara sammanhängande men kortare avbrott inverkar inte på 

bedömningen. Tiden för dessa kortare avbrott räknas inte av från vistelsetiden i Sverige 

om avbrotten framstår som tillfälliga. Syftet med avbrotten saknar betydelse.
132

   

Svårigheter med att bedöma vilka tillfälliga avbrott som ska medräknas i 
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sexmånadersperioden undviks genom att en stadigvarande vistelse är uppfylld om 

personen i fråga vistas här mer än 183 dagar under en  tolvmånadersperiod.
133

 

     Frågan om hur många övernattningar som krävs för att en person ska anses 

stadigvarande vistas i Sverige prövades av Regeringsrätten i målet RÅ 1997 ref. 25 

(även kallat "Loomanfallet"). Det var fråga om en nederländsk medborgare som 

arbetade som verkställande direktör för ett holländskt dotterbolag med säte i Helsing-

borg under perioden januari 1994 - april 1995. Under en normal arbetsvecka kom han 

till Sverige måndag morgon och återvände på fredag eftermiddag till Nederländerna där 

han tillbringade veckosluten. Under dessa arbetsveckor i Sverige vistades han en till två 

dagar i Danmark och Norge med en övernattning. Semestrar och andra ledigheter 

tillbringade han i sitt hem i Nederländerna. Regeringsrätten bedömde att personens 

vistelse i Sverige var stadigvarande. Fallet visar att en regelbuden vistelse med tre 

övernattningar per vecka innebär att personen anses stadigvarande vistas i Sverige. Vart 

gränsen går är emellertid inte klart då det i fallet anförs att det inte är riktigt utrett i 

vilken omfattning personen har vistats i Sverige. Vid bedömningen utgick Regerings-

rätten från hur en vanlig arbetsvecka såg ut. I realiteten tycks det vara fråga om färre 

övernattningar än tre. Skatteverket har tolkat att det inte krävs 78 övernattningar under 

en sexmånadersperiod för att uppfylla rekvisitet om stadigvarande vistelse utan det kan 

vara fråga om färre övernattningar.
134

 

     En svårighet som uppkommer vid bedömningen om en person stadigvarande vistas i 

Sverige är när avbrotten i utlandet är längre och mer sammanhängande. Svårigheten är 

att avgöra om utlandsvistelsen är av tillfällig karaktär eller mer än tillfällig. Det kan 

handla om avbrott som uppgår till flera månader. Skatteverket anför i ett ställnings-

tagande att om avbrotten pågår i en period som överstiger sex månader är avbrottet inte 

av tillfällig karaktär. Ett sådant avbrott bryter en stadigvarande vistelse. Det hindrar inte 

att personen kan vara skattskyldig på andra grunder, till exempel genom väsentlig 

anknytning hit. Vidare har Skatteverket utfärdat riktlinjer om vilka avbrott som bör 

bedömas som tillfälliga. Ett avbrott är tillfälligt om avbrottet är lika långt eller kortare 

än den tidigare vistelsen eller den efterföljande vistelsen i Sverige. Om avbrottet över-

stiger den tidigare vistelsen i Sverige men personen återvänder hit och stannar lika länge 

eller längre än avbrottet för vistelsen i utlandet är avbrottet att ses som tillfälligt. I det 

enskilda fallet kan undantag göras från dessa riktlinjer. Dessa undantag aktualiseras 
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framförallt när det är fråga om regelbundet återkommande vistelser i Sverige och när 

vistelsen i Sverige är mycket kort i förhållande till avbrottet
.135

 Det ovan redovisade 

"Loomanfallet" (RÅ 1997 ref. 25) är ett exempel på att en person kan anses stadig-

varande vistas i Sverige då vistelserna i Sverige är regelbundet återkommande, trots att 

det varit fråga om färre övernattningar i Sverige än utomlands.  

     Det finns ytterligare rättsfall gällande bedömningen av regelbundna vistelser. Till 

exempel målet RÅ 2008 ref. 56 som handlade om en dansk läkare som arbetade i 

Sverige i tvåveckorsperioder. Tiden mellan arbetspassen spenderade läkaren i Danmark 

där han hade sin familj och bostad. Ett annat liknande mål är RÅ 2008 not. 166. I målet 

var det fråga om en finländsk man som arbetade varannan vecka i Sverige och varannan 

vecka i Finland. Semester, ledigheter och helger spenderades i Finland där han bodde 

tillsammans med sin familj. I båda fallen ansåg Regeringsrätten att personerna hade sin 

dygnsvila i Sverige under dessa arbetsperioder under en så pass lång tid och med en 

sådan regelbundenhet att vistelserna var att bedöma som stadigvarande. Denna praxis 

visar även att en person kan anses stadigvarande vistas här trots att det är klart att 

personen har närmare anknytning till en annan stat. 

     En viktig förutsättning för att en person ska anses stadigvarande vistas i Sverige är 

att personen ska ha tillbringat en betydande del av sin dygnsvila i Sverige. Med 

dygnsvila menas att personen ska övernatta här, se RÅ 1981 Aa 4. Det innebär att 

dagspendlare inte anses stadigvarande vistas i Sverige, till exempel personer som bor i 

Köpenhamn men arbetar i Malmö.  

 

4.3.3 Väsentlig anknytning till Sverige  

I 3 kap. 3 § p. 3 IL stadgas att en person som tidigare varit bosatt i Sverige är obegränsat 

skattskyldig här om personen bedöms ha en väsentlig anknytning hit. Vad som menas 

med "väsentlig anknytning"  preciseras närmare i 3 kap. 7 § IL. Lagrummet innehåller 

en uppräkning av olika anknytningsfaktorer som kan grunda väsentlig anknytning till 

Sverige. Dessa anknytningsfaktorer är: 

 

     - svenskt medborgarskap, 

- hur länge personen varit bosatt här, 

- om personen inte är varaktigt bosatt på utländsk ort, 
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- om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, 

- om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, 

- om personen har sin familj här, 

- om personen bedriver näringsverksamhet här, 

- om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt  

  eller indirekt, ger personen ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, 

- om personen har en fastighet här, 

- eller andra liknande förhållanden. 

 

Faktorerna är inte rangordnade, men praxis har pekat ut vissa omständigheter som har 

större betydelse än andra.
136

 Starka anknytningsfaktorer är att personen har en bostad 

inrättad för åretruntbruk här, har sin familj här och om personen bedriver näringsverk-

samhet här. Samtidigt tycks svenskt medborgarskap ha en relativt liten betydelse.
137

 I 

det följande kommer jag kortfattat att redogöra för vad som avses med samtliga faktorer 

som räknas upp i 3 kap. 7 § IL.  

 

Svenskt medborgarskap 

Svenskt medborgarskap har visat sig ha relativt liten betydelse för väsentlig anknytning 

till Sverige. Det kan jämföras med vissa andra länder som grundar obegränsad 

skattskyldighet på nationalitetsprincipen, så är fallet i till exempel USA.
138

 Det finns 

dock situationer där medborgarskapet kan vara av betydelse. Till exempel om en svensk 

medborgare flyttar utomlands och väljer att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och 

blir medborgare i det nya landet. Det är en omständighet som talar för att personen vill 

bryta sin koppling till Sverige, vilket talar emot en väsentlig anknytning till Sverige.
139
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Hur länge personen varit bosatt här 

Hur länge en person varit bosatt i Sverige har främst betydelse för utländska med-

borgare som har varit bosatta här. Ju längre bosättning här desto starkare anknytning till 

Sverige.
140

  

 

Om personen inte är varaktigt bosatt på utländsk ort 

En person som flyttar från Sverige, men som inte varaktigt bor på utländsk ort kan anses 

ha väsentlig anknytning hit. Det handlar om personer som inte skaffat sig en fast bostad 

eller liknande på den nya orten utan kanske bor på hotell eller hos släktingar.
141

 Syftet 

är att motverka skenbosättningar.
142

 Huruvida en person är varaktigt bosatt på en viss 

utländsk ort ska avgöras utifrån de faktiska förhållandena. Det anges ingen minimitid 

för hur länge bosättningen på den utländska orten ska vara för att bedömas som 

varaktig. Kravet på varaktig bosättning får anses vara uppfyllt om personen under ett års 

tid har bostad i utlandet samtidigt som personen inte regelbundet spenderar sin 

dygnsvila i Sverige. Bostaden måste vara inrättad för varaktigt boende och användas för 

det ändamålet, men standard och storlek eller om bostaden ägs eller hyrs spelar mindre 

roll.
143

 Det avgörande är om den skatteskyldige faktiskt vistas i bostaden. Att till 

exempel enbart hyra bostaden utan att vistas där räcker således inte.
144

  

 

Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl 

En person som vistas utomlands på grund av studier eller hälsoskäl anses ha en 

väsentlig anknytning till Sverige. Anledningen är att personen förväntas återvända till 

Sverige efter avslutade studier eller tillfrisknandet.
 145

 Den väsentliga anknytningen är 

särskilt stark om personen behåller sin bostad i Sverige under utlandsvistelsen.
146

     

     Väsentlig anknytning med anledningen av att skälen till utlandsvistelsen är studier 

eller hälsoskäl har på senare år tillmätts mindre betydelse. Den utflyttades avsikt att 

återvända har varit mer central i bedömningen än det ursprungliga skälet till ut-

landsvistelsen. I exempelvis RÅ 2002 not. 149 flyttade en svensk medborgare utom-

lands på grund av hälsoskäl. Då han inte planerade att flytta tillbaka till Sverige fann 
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Regeringsrätten att någon väsentlig anknytning inte förelåg. I ett annat fall bedömde 

Skatterättsnämnden i ett förhandsavgörande att ett person som flyttade utomlands för att 

studera inte hade väsentlig anknytning då han inte hade några planer på att återvända till 

Sverige efter studierna.
147

 

   

Om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk 

Behåller personen sin bostad som är inrättad för åretruntbruk efter utflyttningen från 

Sverige utgör det en betydelsefull anknytningsfaktor som i normalfallet innebär 

väsentlig anknytning. Det avgörande är var bostaden är belägen och om den utan vidare 

kan användas året om. Om bostaden utgjort ett permanentboende före utflyttning har  

det som regel inneburit väsentlig anknytning till Sverige. En ensidigt belägen 

fritidsbostad som endast kan användas under somrarna klassificeras typiskt sett inte som 

en åretruntbostad och anses därför inte medföra en väsentlig anknytning. Fritidshus som 

är inredda för åretruntbruk och är belägna i attraktiva områden kan dock grunda 

väsentlig anknytning, men inte nödvändigtvis.
148

  

     Hur den tidigare permanentbostaden använts efter utflyttning spelar mindre roll. Så 

länge bostaden innehavs av personen kvarstår som regel den väsentliga anknytningen 

till Sverige. Den gäller även om bostaden hyrs ut i väntan på försäljning (se RÅ 1974 A 

738 och RÅ 1974 A 1220). Den väsentliga anknytningen kvarstår tills dess att nya 

köpare har tillträtt bostaden (se RÅ 2009 not. 83). I HFD 2012 not. 51 behöll en person 

sin permanentbostad i syfte att använda den som fritidsbostad efter utflyttning. Att 

bostaden skulle användas som fritidsbostad spelade ingen roll utan bostaden ansågs 

utgöra väsentlig anknytning då den före utflyttning användes som permanentbostad.  

 

Om personen har sin familj här 

Att personen har familj i Sverige kan utgöra en stark anknytningsfaktor. Med familj 

avses maka eller make och minderåriga barn.
149

 Vad gäller maka eller make utgör det en 

anknytningsfaktor så länge äktenskapet inte är upplöst.
150

 Orsaken till varför ena maken 

stannar spelar ingen roll för bedömningen.
151
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I undantagsfall kan ena maken vara kvar utan att det föranleder väsentlig anknytning. I 

RÅ 1998 not. 67 stannande ena maken i Sverige i väntan på sin pension när den andra 

flyttade till sitt ursprungsland. Paret avyttrade sin gemensamma bostad och skaffade en 

ny gemensam bostad i det andra landet. I fallet ansågs den utflyttade maken inte ha 

väsentlig anknytning till Sverige trots att maken stannande kvar. Det faktum att maken 

återvände till sitt hemland kan utgöra en betydelsefull faktor i denna bedömning.
152

  

     Minderåriga barn som stannar i Sverige när föräldrarna väljer att flytta utomlands 

behöver inte innebära väsentlig anknytning för föräldrarna. I HFD 2012 not. 50 flyttade 

föräldrar till ett minderårigt barn utomlands utan att anses ha väsenlig anknytning till 

Sverige på grund av barnet. Barnet stannade i Sverige för att avsluta gymnasiestudier på 

en internatskola. I ett tidigare mål, RÅ 2003 ref 52, anförde domstolen att fadern till en 

minderårig son vars mor hade ensam vårdnad inte skulle bedömas ha väsentlig 

anknytning till Sverige. Fadern var svensk medborgare och planerade att besöka sin son 

60 dagar per år.  

     

Om personen bedriver näringsverksamhet här eller/och är ekonomiskt engagerad här  

Dessa två anknytningsfaktorer, som knyts an till att inneha tillgångar som direkt eller 

indirekt ger personen ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, behandlar jag 

tillsammans då de är nära sammankopplade. En person som efter utflyttningen från 

Sverige är engagerad i näringsverksamhet här eller har ekonomiskt engagemang kan 

bedömas ha väsentlig anknytning till Sverige. Det spelar ingen roll i vilken form 

verksamheten bedrivs, men verksamhetens omfattning är av betydelse. Vidare är det av 

betydelse att personen kan utöva ett verkligt inflytande över verksamheten, men att sitta 

i ledningen av företaget är inte nödvändigt. Det förutsätter att personen har ekonomiska 

intressen i verksamheten och därigenom har direkt eller indirekt inflytande. Det innebär 

att även en närståendes engagemang kan vara av betydelse vid bedömningen.
153

 Rena 

kapitalplaceringar bör inte tillmätas någon större betydelse. Det viktiga är om det 

ekonomiska engagemanget innebär ett väsentligt inflytande, oavsett i vilken form det 

sker.
154
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Personen äger en fastighet här 

Fastighetsinnehavets betydelse för väsentlig anknytning är beroende på fastighetens 

användning. Starkast anknytning ger en fastighet som har bostadsfunktion. En fastighet 

kan även vara en förutsättning för att bedriva näringsverksamhet här i landet. Om den 

ekonomiska aktiviteten är obetydlig kan fastighetsinnehavet utgöra den huvudsakliga 

anknytningsfaktorn. Om verksamheten bedrivs utan nämnvärd omsättning är anknyt-

ningen relativt svag. Anknytningen blir starkare om verksamheten har större omfattning 

och fastighetsägaren har inflytande i verksamheten. Omfattande innehav av hyres-

fastigheter kan utgöra väsentlig anknytning. Bedömningen får göras utifrån hur fastig-

heten används, fastighetsvärdet och omsättningen.
155

 

 

Andra liknande förhållanden 

Sista punkten om att anknytning kan föreligga med anledning av liknande förhållanden 

syftar inte till att utgöra någon generalklausul. Enligt förarbetena till IL anges att det 

handlar om att de andra anknytningspunkterna inte ska tolkas alltför formellt eller 

snävt.
156

 

 

Det är viktigt att notera att enbart det faktum att en person uppfyller någon av dessa 

kriterier inte nödvändigtvis innebär att personen anses ha väsentlig anknytning hit.
157

 

Vidare finns inget krav på hur många anknytningspunkter som måste vara uppfyllda för 

att personen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. En samlad bedömning i det 

enskilda fallet måste göras. Det innebär att även om en person uppfyller vissa kriterier 

kan personen efter en samlad bedömning inte anses ha den anknytning som krävs för 

skattskyldighet (se till exempel RÅ 1992 not. 367). Bedömningen om en person anses 

ha väsentlig anknytning till Sverige handlar inte om att avgöra till vilket land personen i 

fråga har starkast anknytning till. En person kan anses ha väsentlig anknytning till 

Sverige oavsett om personen har starkare anknytning till ett annat land.
158

 Väsentlig 

anknytning har störst betydelse vid utflyttning från Sverige och det antyder ofta om att 
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utflyttningen endast är tillfällig. Syftet med att grunda skattskyldighet genom väsentlig 

anknytning är att motverka skatteflykt genom skenbosättningar. 
159

 

     Huruvida en persons avsikt har betydelse för bedömningen vid fall av utflyttning 

eller inför en återflyttning framgår inte av förarbetena till IL. Däremot har Skatteverket i 

ett ställningstagande framfört att en persons avsikt inte ska beaktas, utan bedömningen 

ska endast utgå från faktiska omständigheter.
160

  

     Vid tillämpningen av 3 kap. 7 § IL om väsentlig anknytning ingår en särskild bevis-

bördsregel i andra stycket av lagrummet, den så kallade femårsregeln. Den innebär att 

en person som flyttar från Sverige måste under de fem nästkommande åren själv visa att 

personen inte har väsentlig anknytning till Sverige. När dessa fem år har gått övergår 

bevisbördan på Skatteverket. Femårsregeln gäller både för svenska medborgare och 

utländska medborgare, men utländska medborgare ska ha bott eller stadigvarande vistats 

i Sverige i sammanlagt 10 år.
161

 Personer som omfattas av femårsregeln måste fullgöra 

sin bevisskyldighet varje år.  
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5 En jämförelse mellan hemvisten i EU:s 

arvsförordning och den skatterättsliga 

hemvistprincipen i Sverige 

 

5.1 Inledning 

Det allmänna anknytningsmomentet i arvsförordningen är arvlåtarens hemvist, vilken 

styr vilken domstol som är behörig att pröva eventuella frågor rörande arvet och vilket 

lands lag som ska tillämpas.
162

 I Sverige grundas en fysisk persons obegränsade 

skattskyldighet på personens skatterättsliga bosättning. Skatterättslig bosättning inträder 

genom att personen är bosatt här i landet, stadigvarande vistas här eller har tidigare bott 

här och bibehållit en väsentlig anknytning till Sverige.
163

 I båda fallen tillämpas en slags 

hemvistprincip, även om den kommer till uttryck på olika sätt. Det bakomliggande 

syftet till att använda hemvistprincipen som anknytning i arvsförordningen är att 

säkerställa att den avlidne hade en stabil och nära koppling till landet.
164

 Skatterättens 

val av anknytning motiveras av att den som bor i landet får njuta av de kollektiva 

nyttigheterna som finansieras av skatten.
165

 

     I följande avsnitt avser jag att jämföra de olika hemvistprinciperna för att se om de 

sammanfaller eller om de kan leda till olika resultat. Då innebörden av hemvist-

begreppet i arvsförordningen inte är klar kommer jämförelsen även att innehålla 

analyserande synpunkter gällande hur vissa omständigheter bör tolkas vid fastställandet 

av hemvisten. För att konkretisera olikheterna använder jag mig av exempelfallen som 

introducerades i första avsnittet. 

 

Fall 1 - Dubbelt boende 

Arne och Britt är svenska medborgare. Lagom till pensioneringen köper paret 

en lägenhet i Spanien samtidigt som de behåller sitt hus i Sverige. Nu bor de 

ett halvår i Sverige och ett halvår i Spanien. Båda avlider den 17 augusti år 

2015 i Spanien. 
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Fall 2 - Tillfälligt boende utomlands 

Maja är tysk medborgare och bor med sin familj i Tyskland. Hon blir utsänd 

från sin arbetsgivare i Tyskland för arbete i Sverige i minst två år. Varje helg 

och ledighet åker hon hem till sin familj i Tyskland. Efter uppdraget i Sverige 

vill hon flytta tillbaka till Tyskland. Hastigt avlider Maja den 17 augusti år 

2015  i en trafikolycka i Sverige. 

 

Fall 3 - Inget fast boende  

Karl från Finland är arbetslös och flyttar till Sverige för att söka arbete. Han 

lämnar allt i Finland och flyttar in hos en vän i Sverige där han bor på soffan. 

Han folkbokför sig inte här i Sverige. Karl avlider oväntat den 17 augusti år 

2015. 

 

I samtliga fall avlider personerna den 17 augusti år 2015. Det innebär att EU:s arvs-

förordning är tillämplig. Frågan är var dessa personer bedöms ha sin hemvist enligt 

arvsförordningen och om Sverige har rätt att beskatta personerna enligt reglerna om 

skatterättslig bosättning. Eventuell annan skattskyldighet enligt svensk rätt eller enligt 

ett annat lands regler kommer inte att behandlas närmare här då det ligger utanför ramen 

för denna uppsats.  

 

5.2 Likheter och skillnader  

5.2.1 Tidsfaktorn  

I arvsförordningen anges ingen minimitid för när en person kan anses ha förvärvat en ny 

hemvist. Frågan är om det då är möjligt att förvärva hemvist redan vid ankomstdagen i 

det nya landet. Enligt Bodgan finns ingen minimitid för förvärvande av ny hemvist, i 

alla fall inte vad gäller det svenska hemvistbegreppet, utan det räcker med att personen 

har en tydlig avsikt att stanna kvar i det nya landet.
166

 Något som stödjer att en sådan 

tolkning även gäller hemvisten i arvsförordningen är undantaget om uppenbart närmare 

anknytning som stadgas i artikel 21.2 i arvsförordningen. Undantaget innebär att om en 

person har uppenbart närmare anknytning till ett annat land än hemvistlandet ska lagen i 

det andra landet tillämpas istället. I ingressen till arvsförordningen anges exempel på 
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situationer då undantaget kan vara aktuellt, bland annat anges när en person som avlidit 

flyttat till ett annat land strax före dödsfallet.
167

 Det antyder att det är möjligt att 

förvärva hemvist i det nya landet efter mycket kort tid, eftersom undantaget i annat fall 

inte varit tillämplig. Det hade i så fall fallit på att personen inte varit bosatt i det nya 

landet tillräckligt länge. En sådan tolkning talar för, enligt min bedömning, att det är 

möjligt att förvärva en ny hemvist redan efter mycket kort tid i det nya landet och 

kanske även på ankomstdagen.  

     Även om det tycks vara möjligt att förvärva hemvist redan efter mycket kort tid har 

vistelsens längd stor betydelse. Ju längre vistelsen har varat desto mer talar för att 

vistelsen är varaktig och vistelsens varaktighet är en central faktor vid fastställandet av 

en persons hemvist. Om vistelsen endast varat en kort tid måste andra omständigheter 

beaktas för att avgöra om vistelsen kan bedömas som varaktig. Dessa omständigheter 

kan exempelvis vara personens kulturella band, personliga förhållanden eller anställ-

ningsförhållanden. Det handlar om att bedöma om personen har etablerat sig i det nya 

landet eftersom det talar för en stabil och varaktig vistelse. Ett exempel på när en person 

kan förvärva hemvist redan vid ankomstdagen eller efter mycket kort tid är om  

personen återvänder till sitt ursprungsland. 

     EU-domstolen anförde i mål C-497/10 PPU vissa resonemang gällande vistelsens 

längd. Bland annat anfördes att vistelsen måste vara en viss tid för att vistelsen inte ska 

anses vara av tillfällig karaktär. Vidare påpekade domstolen att tiden bara är en 

indikation på om personen har för avsikt att varaktigt stanna. Ett krav på en viss tid kan 

därför inte ställas.
168

  

     Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att vistelsens längd utgör en stark indikation 

om att vistelsen är varaktig. Samtidigt utgör det endast en indikator. En vistelse måste 

därför inte varat en viss tid för att en person ska kunna förvärva hemvist i det nya 

landet. Föreligger andra omständigheter som antyder att vistelsen är varaktig är det 

tillräckligt för att förvärva hemvist utan att vistelsen varat särskilt länge. En viktig 

omständighet vid bedömningen om vistelsen ska bedömas vara varaktig är personens 

avsikt att stanna kvar i landet, vilket kommer att diskuteras närmare i nästföljande 

avsnitt.     

      För den som flyttar till Sverige och bosätter sig här inträder den obegränsade 

skattskyldigheten vid ankomstdagen. Om personen inte uppfyller kriteriet om bosatt 
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utan bedöms stadigvarande vistas här inträder skattskyldigheten den första dagen av den 

sammanhängande vistelsen här. Skattskyldighet med anledning av väsentlig anknytning 

hit avser personer som har flyttat från Sverige, där skattskyldigheten består så länge 

anknytningen bedöms vara väsentlig. En utflyttad person som inte anses ha anknytning 

till Sverige kan "återbosättas" genom att en anknytning tillkommer senare. I sådant fall 

inträder skattskyldigheten från och med den tidpunkt anknytningen framstår som 

väsentlig.
169

 

 

5.2.2 Avsikten 

Avsikten att stanna kvar i det nya landet är av betydelse vid bedömningen om vistelsen 

är varaktig enligt arvsförordningen. Bland annat framgår av ingressen till förordningen 

att skälen till vistelsen särskilt ska beaktas.
170

 Eftersom det kan vara svårt att bedöma en 

persons subjektiva uppfattning, särskilt då personen har avlidit, måste objektiva 

omständigheter stödja den uppfattningen. Bogdan menar att bedömningen om en 

persons avsikter med vistelsen bör utgå ifrån "genomsnittsmänniskans avsikter".
171

 Ett 

exempel är en person som har skaffat fast boende eller en tillsvidareanställning i det nya 

landet. Dessa omständigheter är faktiska omständigheter som antyder på en avsikt att 

etablera sig och därmed stanna kvar i det nya landet. Avsikten tillmäts dock ingen 

självständig betydelse till skillnad från det svenska hemvistbegreppet där en avsikt att 

stanna kvar är ett krav för uppfyllande av hemvist.
172

 

    Avsikten att stanna kvar tycks vara av större betydelse än tidsfaktorn vid 

bedömningen om vistelsen är varaktig. Ett exempel på det är ett fall från EU-domstolen 

inom socialrätten är målet C-90/97 (Swaddling). I det aktuella fallet hade personen 

återvänt till sin ursprungsstat och frågan gällde om en person kunde anses ha förvärvat 

hemvist efter en kort tids vistelse i landet. EU-domstolen konstaterade att personen inte 

kan anses sakna hemvist i landet enbart av den anledningen att bosättningen skulle vara 

för kort då personen klart visat att hans avsikt var att stanna kvar.
173

 Då avsikten har 

särskild betydelse vad gäller bedömningen om vistelsen är varaktig borde en längre 

vistelse av samma anledning inte konstituera en ny hemvist om personens avsikt inte är 

att stanna (se vidare resonemang nedan om tillfällig bosättning utomlands under 5.2.5).   
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I den skatterättsliga bedömningen tycks avsikten inte spela någon större roll avseende 

bedömningen om personen är bosatt här eller stadigvarande vistelse i Sverige. En 

person som faktiskt bor i Sverige anses vara bosatt här i skatterättslig mening oavsett 

orsak till bosättningen. På samma sätt anses en person stadigvarande vistas i Sverige 

under förutsättning att kravet på en sammanhängande vistelse om sex månader är 

uppfyllt. Anledningen till varför personen vistas här saknar betydelse.
174

 I ett förhands-

besked från Skatterättsnämnden anfördes ”A:s vistelse i Sverige kommer emellertid att 

omfatta en period om minst sex månader. Eftersom orsaken till att en person vistas här 

saknar betydelse vid bedömningen innebär vistelsens längd att A är att anse som 

obegränsat skattskyldig här.”
175

  

     Huruvida avsikten att återvända har betydelse för väsentlig anknytning är däremot 

oklart. I RÅ 2002 not 134 tycks avsikten har tillmätts viss betydelse. Fallet rörde en 

ansökan där en person blivit erbjuden att tjänstgöra tre år i England. Det framgick att 

personens avsikt med vistelsen var att vinna erfarenhet i England för sin fortsatta karriär 

i Sverige. Efter utlandsvistelsen var presumtionen återbosättning i Sverige. Regerings-

rätten fann att personen i fråga hade en så stark anknytning till Sverige  då avsikten var 

att återvända att han skulle anses vara bosatt i Sverige, oavsett om han skulle behålla 

familjebostaden eller inte. Skatteverket har i ett ställningstagande anfört att en persons 

avsikt inte ska beaktas vid en utflyttning från Sverige eller inför en förestående 

återinflyttning hit. Skatteverket anför som grund att avsikten inte finns med som 

anknytningsfaktor i 3 kap. 7 § IL. Vidare finns inget i förarbetena till lagstiftningen om 

att en persons avsikt ska tillmätas någon betydelse. Vad som framgår är att endast de 

faktiska omständigheterna ska bedömas. Enligt Skatteverket ska de faktiska för-

hållandena påverka bedömningen, inte vad som varit avsikten.
176

  

     

5.2.3 Folkbokföringens betydelse 

Folkbokföringens betydelse har diskuterats vad gäller den skatterättsliga bosättningen i 

Sverige. I förarbeten till IL har det anförts att begreppet bosatt bör motsvara personens 

folkbokföring. Skatteverket anser däremot att folkbokföring inte är av avgörande be-

tydelse och menar att det varken är tillräckligt eller nödvändigt för att uppfylla kriteriet 
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om bosatt i Sverige.
177

 Däremot kan den fungera som en utgångspunkt då folkbokföring 

uppställer vissa krav och syftar till att motsvara personens faktiska bosättning. En 

person ska folkbokföras här i landet om han eller hon förväntas att regelmässigt 

spendera sin dygnsvila här under minst ett år.
178

 Vid dubbelbosättning anses en person 

vara bosatt där han eller hon sammanlever med sin familj.
179

 För anknytningsmomentet 

om väsentlig anknytning har folkbokföringen ingen betydelse då det rekvisitet omfattar 

personer som flyttat från Sverige.  

     Vad gäller arvsförordningen bör folkbokföring enligt svensk rätt inte, enligt min 

mening, vara avgörande. På samma sätt som i den skatterättsliga bedömningen kan det 

utgöra en antydan om var personen anser sig vara bosatt, men behöver inte 

nödvändigtvis sammanfalla med hemvistbegreppet i arvsförordningen.
180

  

     I exemplet om Karl från Finland som flyttar till Sverige (fall 3) har ingen ändring av 

folkbokföringen gjorts innan han hastigt avlider i Sverige. Vid dödsfallet är han således 

folkbokförd i Finland. Frågan är vilken betydelse folkbokföring i Sverige hade haft i 

denna situation. En person som förväntas spendera sin dygnsvila regelmässigt i Sverige 

under minst ett år anses vara bosatt här och ska därmed folkbokföras.
181

 Skulle Karl 

folkbokföra sig i Sverige tyder det på en avsikt att stanna kvar i Sverige, i vart fall för 

en inte allt för kort tid. Folkbokföringen är inte avgörande vid bedömningen om 

personen förvärvat ny hemvist, men däremot är det en omständighet som enligt min 

mening stödjer personens avsikt att vistelsen är varaktig. Folkbokföring är kanske inte 

tillräckligt i det enskilda fallet, utan en helhetsbedömningen måste göras där alla 

relevanta omständigheter måste beaktas. I detta fall har Karl inte hunnit etablera sig i 

Sverige på något annat sätt även om avsikten  kanske  varit det.  

     Hur Karls situation skulle bedömas skatterättsligt är inte helt klart då det 

förekommer skiljaktigheter om folkbokföringens betydelse. Skatteverket anser att 

begreppet bosatt måste skiljas från folkbokföringens bosättningsbegrepp och att 

skatterättslig bosättning först är uppfyllt när det tidsmässiga kravet om stadigvarande 

vistelse är uppfyllt, det vill säga en vistelse om minst sex månader. Frågan är hur 

bedömningen ser ut om personen avlider innan personen hunnit vistats här i sex 

månader?  
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Skulle Karl anses ha hemvist i Sverige enligt arvsförordningen kanske hans släktingar 

hemma i Finland tänker att han även skatterättsligt borde anses vara bosatt i Sverige. 

Till skillnad från Sverige har Finland regler om arvsskatt.
182

 Det vore således en 

skattemässig fördel för hans arvingar om endast svensk rätt skulle tillämpas. Om svensk 

lag tillämpas på arvet enligt arvsförordningen kan det överraska inblandade parter om 

arvet sedan beskattas enligt finsk rätt. Särskilt om Finland också grundar skattskyldighet 

på någon slags hemvistanknytning. 

 

5.2.4 Dygnsvilans betydelse 

I skatterätten har dygnsvilan en väsentlig betydelse vad gäller bosättning och stadig-

varande vistelse. Med dygnsvila avses övernattning och i praxis har det diskuterats om 

hur många övernattningar som krävs. I ett fall konstaterades att 78 övernattningar var 

tillräckligt, men då det i realiteten verkade handla om färre nätter har Skatteverket tolkat 

fallet som att det inte krävs 78 nätter utan det kan vara fråga om färre.
183

 En ytterligare 

viktig faktor är att dygnsvilan är regelbunden. 
184

 

     Dygnsvilan borde ha betydelse för hemvistbegreppet i arvsförordningen då det i 

vägledningen i arvsförordningens ingress anges att vistelsens varaktighet och regel-

bundenhet är särskilda omständigheter som ska beaktas. Att någon tillbringar sin dygns-

vila i ett land under en längre tid borde innebära att det är fråga om en varaktig och 

regelbunden vistelse. Att endast dagspendla till ett land borde således enligt min 

bedömning inte konstituera i hemvist enligt arvsförordningen. 

 

5.2.5 Bosättning i flera länder 

Det är ganska vanligt att pensionärer väljer att bosätta sig halvårsvis i olika länder. I 

exemplet om Arne och Britt (fall 1) har paret valt att bo halvårsvis i Sverige och 

halvårsvis i Spanien. Frågan är om de kan anses ha hemvist i båda länderna samtidigt 

enligt arvsförordningen? Eftersom arvsförordningens hemvist avser att avgöra en 

behörig domstol och tillämplig lag skulle det motverka syftet om flera domstolar ansågs 

behöriga och flera lagar tillämpliga. Därför borde endast en hemvist fastställas. Enligt 

min bedömning utgör denna situation ett "komplicerat fall". Särskilda faktorer som då 
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kan beaktas är den avlidnes medborgarskap och var de viktigaste tillgångarna är 

belägna. Dessa faktorer pekar mot att Sverige är deras hemviststat som paret har 

närmast och starkast anknytning till. 

     Då Arne och Britt befinner sig i Sverige regelbundet under halvårsperioder kommer 

de att uppfylla skatterättlig bosättning och vara skattskyldiga här. Då de spenderar 

längre perioder i Spanien och har fast egendom där kommer de förmodligen även att 

omfattas av den spanska skattskyldigheten.  

 

5.2.6 Tillfällig bosättning utomlands 

Idag bosätter sig många utomlands under längre perioder utan avsikt att stanna. 

Bosättningen kan istället motiveras av arbete eller studier under tidsbegränsade 

perioder. För att en person ska kunna förvärva hemvist enligt arvsförordningen ska 

vistelsen vara varaktig. Mot den bakgrunden skulle man enligt min mening kunna 

argumentera för att en sådan tillfällig utlandsvistelse inte skulle konstituera i en ny 

hemvist enligt arvsförordningen. Frågan är hur länge en vistelse kan anses vara tillfällig 

med anledning av att avsikten så småningom är att återvända, till exempel om en person 

bor i ett land i fem år med anledning av studier, men avsikten alltid är att återvända till 

ursprungsstaten. Om situationen bedöms vara ett "komplicerat fall" kan familje-

förhållandena, personens centrum för sitt sociala liv, medborgarskap och var 

tillgångarna är belägna vara faktorer som är av betydelse vid helhetsbedömningen. Vad 

som kan vara fallet när en person har vistats i ett land under en så pass lång tid är att alla 

dessa omständigheter förutom medborgarskapet kan peka mot det landet där personen 

stadigvarande befinner sig trots att avsikten med vistelsen är av tillfällig karaktär. Till 

exempel så kan familjen flytta med under denna period. Den avlidne kan då möjligtvis 

bedömas ha förvärvat hemvist i det "nya landet".  

     I exemplet om tyska Maja som blivit utsänd för arbete i Sverige (fall 2) framgår det 

att hon inte har för avsikt att stanna kvar i Sverige. Hennes vistelse handlar endast om 

ett tidsbegränsat arbete. Det kan vara komplicerat att fastställa hennes hemvist enligt 

arvsförordningen då hon endast av yrkesmässiga skäl valt att bosätta sig utomlands om 

vistelsen före dödsfallet uppgått i en relativt lång period. Vistelsen kan då bedömas vara 

varaktig och regelbunden. Samtidigt har hon bibehållit en nära och stabil koppling till 

sin ursprungsstat då hon inte haft någon avsikt att stanna i Sverige. I ingressen till 

arvsförordningen anges att i ett sådant "komplicerat fall" kan den avlidne bedömas ha 
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sin hemvist i sin ursprungsstat om det är där personens familj har sina huvudsakliga 

intressen och där den avlidne hade sitt sociala liv. Vidare kan hennes medborgarskap 

och placering av tillgångar utgöra faktorer vid helhetsbedömningen. Med hänsyn till 

dessa faktorer bör Majas hemvist, enligt min bedömning, anses vara i Tyskland. 

     Skatterättsligt kommer hon att uppfylla skatterättslig bosättning i Sverige. Antingen 

genom att hon anses vara bosatt här då hon regelmässigt spenderar sin dygnsvila i 

Sverige under veckodagarna. Uppfyller hon inte rekvisitet om bosatt här kommer hon 

förmodligen att uppfylla kriteriet om stadigvarande vistelse då hennes vistelser i Sverige 

är regelbundna och varaktiga eftersom de överstiger en sammanhängande period om sex 

månader. Hennes tillfälliga besök i Tyskland över helgerna och ledigheterna saknar 

betydelse och tiden för utlandsbesöken räknas inte av från vistelsetiden i Sverige
185

 

    I detta fall sammanfaller, enligt min bedömning, inte Majas arvsrättsliga hemvist med 

den svenska skatterättsliga bosättningen. Vidare kan hon samtidigt anses vara skatt-

skyldig enligt tysk rätt.  

 

 

5.2.7 Familjeförhållanden, bostadsförhållanden, anställningsförhållanden och 

medborgarskap  

Vid fastsällandet av hemvist inom EU-rätten har det centrala vid bedömningen varit om 

vistelsen kan bedömas som varaktig. För att kunna bedöma om vistelsen är varaktig är 

omständigeter som indikerar att personen har en avsikt att etablera sig i det nya landet 

av betydelse. Det är inte helt klart vilka omständigheter som är relevanta men av EU-

domstolens praxis har bland annat familjeförhållanden, bostadsförhållanden, anställ-

ningsförhållanden och medborgarskap varit med i bedömningen.  

     Vid fastställandet av hemvisten enligt arvsförordningen anges att den avlidnes 

familjeförhållanden kan beaktas i "komplicerade fall".
186

 Det innebär att om det är svårt 

att fastställa den avlidnes hemvist enligt kriterierna om vistelsens varaktighet och 

regelbundenhet samt förhållandena och skälen till den, kan även personens 

familjeförhållanden beaktas. Hemvisten är oftast där familjen är bosatt, särskilt vid 

dubbelbosättning. I den svenska folkbokföringslagen är familjens bosättning av stor 

betydelse vad gäller personer med dubbel bosättning inom Sverige. Personen ska i 

sådana fall anses vara bosatt där han eller hon sammanlever med sin familj. 
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Skatterättsligt har familjeförhållandena ingen betydelse för rekvisiten om bosatt i 

Sverige eller stadigvarande vistelse här, då det främst handlar om att uppfylla ett 

tidskrav och bedömningen är individuell. Familjeförhållanden kan däremot ha stor 

betydelse för personer som flyttar från Sverige. En utflyttad person med familjen kvar 

Sverige har en stark anknytningsfaktor hit. Med familj aves maka/make och minder-

åriga barn.
187

 Vilka familjemedlemmar som avses i arvsförordningen är däremot inte 

klart.   

     När en person flyttar till ett land skaffar sig denne vanligtvis ett boende i form av 

bostad i det nya landet. Om boendet utgör ett fast boende borde det utgöra en viktig 

omständighet då det talar för att vistelsen syftar till att vara varaktig. EU-domstolen har 

anfört att konkreta omständigheter som att förvärva eller hyra en bostad är en indikator 

på att hemvisten har flyttats.
188

 Det borde dock inte vara ett nödvändigt kriterium, utan 

en person som flyttar runt inom det nya landet borde kunna förvärva hemvist ändå om 

andra omständigheter talar för att vistelsen är varaktig.
189

 Vad gäller den skatterättsliga 

bosättningen är någon särskild boendeform i Sverige inte nödvändig eftersom den även 

omfattar personer som flyttat från Sverige.
190

 

     Vad gäller anställningsförhållanden bör anställning i det nya landet vara en viktig 

omständighet, då försörjning är en viktig del för en varaktig vistelse. En tidsbegränsad 

anställning genom till exempel utsändning till ett dotterbolag i utlandet borde inte 

konstituera i ny hemvist enligt arvsförordningen med anledning av att vistelsen är 

tillfällig. En tillsvidareanställning borde därför vara av stor betydelse för bedömningen. 

Vid bedömningen om personen är skatterättsligt bosatt här i Sverige är anställning utan 

betydelse. 

     Medborgarskap är en faktor som tillmätts betydelse vad gäller fastställandet av barns 

hemvist inom EU-rätten. I mål C-523/07 (A-fallet) och  mål C-497/10 PPU (Mercredi v. 

Chaffe) nämns barnets nationalitet som en särskild omständighet som ska beaktas vid 

fastställandet av barnets hemvist.
191

 Vidare anges det som en särskild omständighet 

vilka ska beaktas vid "komplicerade fall" enligt arvsförordningens ingress. 
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Medborgarskap saknar betydelse vid bedömningen om personen ska anses vara bosatt 

eller stadigvarande vistas här.
192

 Vad gäller väsentlig anknytning anges det som en 

anknytningsfaktor. Däremot har enbart medborgarskapet inte tillmätts någon större 

betydelse i praxis vad gäller personer som behåller sitt svenska medborgarskap efter 

utflyttning från Sverige. Ett starkt indicium på att en person har för avsikt att stanna i 

det nya landet är om  personen avsäger sig sitt tidigare medborgarskap och förvärvar det 

"nya" landets medborgarskap. Det talar för att personen inte har avsikt att återvända. I 

Sverige krävs en vistelse på minst fem år för utomnordiska medborgare för att få ansöka 

om svenskt medborgarskap. Vidare förutsätter det permanent uppehållstillstånd.
193

 En 

utländsk medborgare som flyttar till Sverige har därför troligtvis redan förvärvat 

hemvist enligt arvsförordningen på andra grunder före ett eventuellt medborgarskap. 

Enligt min mening bör inte medborgarskapet tillmätas allt för stor betydelse. Idag är det 

väldigt vanligt att personer inom EU bosätter sig i en annan stat utan att ändra 

medborgarskap. Vidare blir det allt vanligare att ha dubbla medborgarskap.  

Medborgarskap borde ha störst betydelse vad gäller att klippa banden med sin gamla 

stat genom att säga upp det. 

 

5.2.8 Avslutande reflektioner  

Vid fastställandet av hemvisten enligt arvsförordningen måste alltid en helhets-

bedömning göras där alla omständigheter som är relevanta för att bedöma till vilket land 

personen hade närmast och starkast anknytning till. Jag vill därför poängtera att en 

individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Det går därför inte att dra några 

generella slutsatser om hur vissa enskilda förhållanden eller omständigheter ska 

bedömas.  

     I jämförelsen av de olika hemvistprinciperna har vissa olikheter framkommit vad 

gäller bedömningen av vissa kriterier. Olikheterna grundas framförallt på skillnaden 

mellan vad bedömningarna syftar till att fastställa. Hemvistbedömningen enligt arvs-

förordningen handlar främst om att fastställa till vilket land personen har den starkaste 

och mest varaktiga anknytningen. Skatterättsligt handlar det om att avgöra vilka 

personer som uppfyller den skatterättsliga bosättningen, oavsett till vilket land personen 

har närmast anknytning. 
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5.3 Konsekvenser 

Då hemvistprincipen används både i arvsförordningen och i den svenska skatterätten 

kan förvirring uppstå när principerna inte sammanfaller. Problematiken uppstår redan på 

ett terminologiskt plan där de olika hemvistprinciperna inte ges samma betydelse. När 

en avliden person bedöms ha hemvist i ett land enligt arvsförordningen kan inblandade 

parter bli förvånade när ett annat land eller flera länder anser sig berättigade att beskatta 

personen utifrån någon slags hemvistanknytning. Skattskyldighet enligt ett land hindrar 

inte andra länder från att rikta skatteanspråk mot samma person. 

     Skatteregler inom EU vad gäller direkt beskattning är inte harmoniserade utan varje 

land bestämmer vilka personer som är skattskyldiga och vad skattskyldigheten ska 

grundas på. En person som omfattas av EU:s arvsförordning har kopplingar till flera 

länder. Sannolikheten att personen omfattas av olika länders skatteregler är därför stor. 

Eftersom dubbelbeskattning är vanligt förekommande gällande inkomst av tjänst och 

kapital har flera skatteavtal för undanröjande av dubbelbeskattning ingåtts mellan 

medlemsstaterna. Vad som är problematiskt är att det endast finns ett fåtal skatteavtal 

som omfattar beskattning av arv. Det innebär att arvet efter en person som är skatt-

skyldig i flera länder kan beskattas dubbelt eller flerfaldigt.
194
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6 Arvsskatt 
 

6.1 Inledning 

Sverige avskaffades arvsskatten år 2005
195

 men majoriteten av EU:s medlemsstater har 

regler om arvsskatt,
196

 nämligen 21 av 28 stater.
197

  EU:s medlemsstater är inte skyldiga 

att harmonisera eller samordna sin politik vad gäller direkta skatter såsom inkomstskatt, 

egendomsskatt eller arvsskatt. Rätten till beskattning betraktas som en nationell 

angelägenhet, vilket följer av staternas suveräna ställning.
198

 Det medför att alla 

medlemsstater väljer fritt hur och vad som ska beskattas, så länge det inte diskriminerar 

andra EU-medborgare på grundval av nationalitet eller på annat sätt begränsar ut-

övandet av den fria rörligheten inom EU.
199

  

     Det förekommer skillnader mellan medlemsstaternas nationella arvsskatteregler. 

Skillnaderna består bland annat i skattesatsen, hur skatten beräknas och mot vem skatte-

anspråket riktar sig.
200

 Vidare väljer varje land vad som grundar skatteanspråk  på 

grundval av olika anknytningskriterier.
201

 Anknytningen till staten kan exempelvis 

grundas på den avlidnes vistelseort, hemvist, medborgarskap eller en arvinges vistelse-

ort, hemvist eller medborgarskap. Vidare kan arvsbeskattning grundas på att tillgångar 

befinner sig i en stats jurisdiktion, utan att någon ytterligare personlig anknytning före-

ligger. Det innebär att i en gränsöverskridande arvssituation kan flera medlemstater ha 

rätt att tillämpa arvskatteregler på kvarlåtenskapen.
202

 Det medför att gränsöver-

skridande arv idag kan bli föremål för dubbel eller flerfaldig beskattning inom EU.
203

 

Idag finns endast ett fåtal skatteavtal mellan medlemsstaterna för att undvika dubbel-

beskattning av arv.
204

 Utöver dubbelbeskattning förekommer även diskriminerande 

behandling där till exempel personer utan hemvist i landet drabbas av en högre 

arvsbeskattning.
205
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Kommissionen har uppmärksammat ojämlikheterna inom EU och har meddelat att det 

utgör ett hinder för den fria rörligheten. Osäkerheten och risken för dubbelbeskattning 

hindrar personer från att utnyttja den fria rörligheten till fullo.
206

 Med anledning av det 

har kommissionen lagt fram förordnanden om hur skatteproblem gällande gränsöver-

skridande arv bör hanteras för att undvika dubbel eller flerfaldig beskattning.
207

 För att 

motverka diskriminerade behandling har kommissionen lagt fram ett arbetsdokument 

som syftar till att underlätta för medlemsstaterna att kontrollera att statens nationella 

arvsskatteregler är förenliga med EU-rättens grundläggande fördrag.
208

 

 

6.2 Dubbelbeskattning och diskriminering vid arvsbeskattning 

Vid gränsöverskridande arv kan framförallt två problem uppstå. Det ena är att flera 

länder anser sig berättigade att beskatta samma arv, vilket kan leda till dubbel-

beskattning eller flerfaldig beskattning då det inte finns särskilt många internationella 

instrument som undanröjer dubbelbeskattning vad gäller arvsskatt. Andra problem som 

kan uppstå är att medlemsstaterna i vissa fall diskriminerar gränsöverskridande arv 

jämfört med helt inhemska situationer, till exempel när personer som mottager arvet 

drabbas av en hårdare beskattning om de inte har hemvist i landet.
209

 Ett ytterligare 

problem gäller komplexiteten kring utländska skatteregler och svårigheterna att få 

information om dessa regler. Svårigheterna kan bland annat bero på språkhinder eller att 

samarbetet mellan skattemyndigheter är bristande.
210

  

     Många pensionärer väljer att flytta till varmare bredgrader och njuta av det behagliga 

vädret de sista åren i livet, till exempel som i fall 1 om Arne och Britt. 

 

Fall 1 - Dubbelt boende 

Arne och Britt är svenska medborgare. Lagom till pensioneringen köper paret 

en lägenhet i Spanien samtidigt som de behåller sitt hus i Sverige. Nu bor de 

ett halvår i Sverige och ett halvår i Spanien. Båda avlider den 17 augusti år 

2015 i Spanien. 
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Eftersom Arne och Britt är obegränsat skattskyldiga i Sverige kommer de att beskattas 

enligt svensk rätt. Lägenheten i Spanien betraktas som fast egendom och kommer att 

beskattas i Spanien. Beroende på hur reglerna för skattskyldighet ser ut i Spanien kan 

makarna likt svensk rätt anses stadigvarande vistas i landet och därmed vara obegränsat 

skattskyldiga där också och således även beskattas för all inkomst från Sverige.  

     Spanien har dessutom regler om arvsskatt.
211

 Då Sverige inte har regler om arvsskatt 

kommer inte dubbelbeskattning av arvet bli aktuellt. Eftersom majoriteten av EU:s 

medlemsstater har arvsskatt är risken stor att arv efter personer med anknytning till flera 

länder inom EU beskattas dubbelt eller flerfaldigt. I vissa fall undanröjs eller lindras 

dubbelbeskattning med hjälp av medlemsstaternas nationella regler. I Sverige före-

kommer bland annat undantag från beskattning i Sverige enligt sexmånaders- respektive 

ettårsregeln som stadgas i 3 kap. 9 § IL. Vidare finns det regler om avräkning för erlagd 

skatt enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. En ytterligare metod är att 

personer tillåts göra ett slags kostnadsavdrag för den i utlandet erlagda skatten enligt 

bestämmelserna i 16 kap. 18-19 §§ IL. Utöver medlemsstaternas nationella åtgärder för 

att undanröja dubbelbeskattning har flertalet medlemsstater ingått skatteavtal. Skatte-

avtal eller dubbelbeskattningavtal är folkrättsliga avtal som oftast sluts mellan två 

länder i syfte att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt. Dessa skatteavtal gäller 

främst beskattning av inkomst och kapital. Endast ett fåtal skatteavtal omfattar skatt 

avseende arv eller egendom.
212

 

     EU-medlemsstaterna har dock ingen skyldighet att vidta åtgärder som undanröjer 

dubbelbeskattning. Det slog EU-domstolen fast i mål C-67/08 (Block-fallet). Vad EU 

kan hindra är diskriminering vid beskattningen. I mål C-127/12 fälldes Spanien i EU-

domstolen angående beskattning av arv och gåva. I Spanien var beskattningen olika 

beroende på om mottagaren hade hemvist i landet eller inte. För de som inte hade 

hemvist i landet var beskattningen mycket hårdare. Spanien har enligt EU-domstolen på 

så sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-fördraget och kränkt de grundläggande 

friheterna enligt fördragen genom diskriminerande behandling.  
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6.3 Bouppteckningsskyldigheten 

I länder där arvsbeskattning förekommer ligger ofta en bouppteckning eller liknande till 

grund för den skatterättsliga bedömningen.
213

 En bouppteckning är en skriftlig samman-

ställning över den avlidnes tillgångar och skulder samt en förteckning över vilka som 

ska kallas till bouppteckningsförättningen.
214

 Frågan är om den tillämpliga lagen enligt 

arvsförordningen även omfattar regler om bouppteckning då det gäller själva för-

farandet såsom boutredning och förvaltning av dödsboet. I länder där arvsskatterättsliga 

regler förekommer utgör oftast bouppteckningen en del av skatteförfarandet. Därför går 

det eventuellt att argumentera för att förfarandet inte omfattas av arvsförordningens 

tillämpningsområde eftersom skattefrågor och förvaltningsrättsliga frågor uttryckligen 

faller utanför arvsförordningens tillämpningsområde.
215

 Dock tycks regler om upp-

rättande av bouppteckningar och andra förfaranderegler omfattas av den enligt 

arvsförordningens tillämpliga lagen.
216

 Det torde innebära att det land som arvsbeskattar 

i fall där utländsk rätt ska tillämpas kan behöva använda en bouppteckning upprättad 

enligt ett annat lands arvsregler. Det finns ett undantag om den tillämpliga lagens 

räckvidd i artikel 29 i arvsförordningen vilket är av betydelse för frågan om de 

nationella reglerna om bouppteckning. Om vissa angivna förutsättningar enligt artikeln 

är uppfyllda kan nationella regler om bouppteckning upprätthållas även om utländsk lag 

är tillämplig på arvet. Som regel kommer den tillämpliga lagen även omfatta reglerna 

om upprättande av bouppteckningar. Det medför att länder som arvsbeskattar, i vissa 

fall, kommer när en annan lag är tillämplig, att grunda beskattningen på en enligt 

utländsk lag upprättad bouppteckning.  

     Frågan är om detta kommer att försvåra skatteförfarandena och på så sätt påverka 

medlemsstaternas arvsbeskattning. Jag tänker bland annat på situationer där värderingar 

av tillgångar skiljer sig åt mellan olika länder. Den upprättade bouppteckningen inne-

håller bland annat en förteckning av den avlidnes tillgångar och dess värde. I Sverige 

värderas tillgångar i bouppteckningen ganska lågt, till exempel vad gäller  fastigheter 

som kan tas upp till sitt taxeringsvärde.
217

 Ett annat land med arvskatterättsliga anspråk 

hade kanske värderat fastigheten enligt marknadsvärdet. Då skillnaden mellan 

                                                        
213

 SOU 2014:25, s. 139. 
214

 SOU 2014:25, s. 65. 
215

 Artikel 1 och ingress (10) arvsförordningen. 
216

 SOU 2014:25, s. 138 och prop. 2015/14:105, s. 28. 
217

 Brattström, M, Singer, A, Rätt arv, s. 163 ff. och se Skatteverkets ställningstagande 2004-12-20, dnr 

130 730340-04/111.  

 



61 

 

taxeringsvärdet och marknadsvärdet kan vara betydande kan det få, för den beskattade 

staten, negativa effekter på arvsbeskattningen. 

     Vilka ytterligare effekter bouppteckningar upprättade enligt ett annat lands regler 

kan ha avseende andra länders arvsbeskattningen är ingen fråga jag kommer diskutera 

närmare i denna uppsats. Avsikten är endast att uppmärksamma att arvsförordningens 

bestämmelser i viss mån kan påverka och även försvåra arvsbeskattningen.  

 

6.4 Åtgärder inom EU 

I syfte att upprätthålla EU-medborgares rättigheter och främja den inre marknaden har 

kommissionen som mål att hitta lösningar gällande gränsöverskridande arvsskatte-

problem inom EU. I ett meddelande från kommissionen anförs att arvsskatterättsliga 

problem kan lösas utan harmonisering av medlemsstaternas arvsskatteregler och på sätt 

förbli en policyfråga för respektive medlemsstat. Vad gäller flerfaldig beskattning 

framhålls att problemet kan hanteras genom en effektivare samverkan i form av ett 

system för befrielser av skatter som erlagts i andra länder. Gällande diskriminerande 

behandling anförs att samtliga medlemsstater i enlighet med de grundläggande 

friheterna som anges i fördragen måste avstå från arvsbeskattning som innebär 

diskriminering.
 218

 

     Med anledning av att medlemsstaterna inte ingått särskilt många bilaterala fördrag 

om undanröjande av dubbelbeskattning och eftersom det inte heller tycks vara fråga om 

förhandlingar om ingående av nya sådana, avser kommissionens rekommendation  

medlemsstaternas nationella regler i syfte att förbättra dessa. I kommissionens förslag 

beskrivs olika lösningar vad gäller eliminering av dubbelbeskattning. Dessa lösningar 

anger vilket land som bör prioriteras för beskattning samtidigt som övriga länder med 

skatteanspråk då bör bevilja skattelättnader för den erlagda skatten. Vad gäller fast 

egendom ska den stat där fastigheten är belägen prioriteras och skattelättnader ska då 

tillämpas av övriga stater. Lös egendom kopplad till ett fast etableringsställe ska 

beskattas av medlemsstaten där etableringsstället är beläget och skattelättnader ges av 

de övriga berörda medlemsstater avseende den skatt som den prioriterade 

medlemsstaten tagit ut. Vidare ska det finnas utslagsgivande regler som avgör vilket 

land den avlidne eller arvingen har närmast anknytning till om någon av dessa har 
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anknytning till flera länder än ett.
219

 Medlemsstaterna uppmanas att införa rekom-

mendationerna i form av lagstiftning eller administrativa åtgärder. Målet med 

lösningarna är att en persons samlade skattebelastning vid arv inte ska vara större än 

vad den hade varit vid en liknande inhemsk situation. Kommissionen föreslår således 

inte någon lagstiftning om dubbelbeskattning av arv men anför att ett förslag kan 

komma senare om det är nödvändigt. Kommissionen kommer att övervaka arvs-

beskattningen för att se om ändringar sker i enlighet med dessa rekommenderade 

lösningar med beaktande av hur medlemstaterna hanterar arvskatteproblemen.
220

   

     När det gäller diskriminerande beskattning har kommissionen utgett ett arbets-

dokument där EU:s rättspraxisprinciper för icke-diskriminerande arvsbeskattning har 

sammanställts och kommenterats.
221

 Syftet är att förklara och illustrera friheterna som 

måste beaktas vad gäller arvsbeskattning, vilket kan hjälpa medlemsstaterna att 

kontrollera att deras arvsskatteregler är förenliga med EU-rätten. Dokumentet kan även 

göra privatpersoner mer medvetna om vad medlemsstaten måste ta hänsyn till vid 

gränsöverskridande arvsbeskattning. Förhoppningen är att denna sammanställning ska 

bidra till att parter inblandade i gränsöverskridande arvssituationer underviker att 

drabbas  av diskriminerade behandling vid arvsbeskattning. 

     Det är intressant att kommissionen anför att lagstiftning kan komma om det är 

nödvändigt. EU har endast kompetens att lagstifta på områden inom vilka de blivit 

tilldelade befogenheter. Det följer av principen om tilldelade befogenheter.
222

 EU:s 

lagstiftningskompetens vad gäller direkta skatter, till exempel arvsskatt, stadgas inte i 

någon särskild artikel mer än att frågor om skatt inte omfattas av det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet i artikel 114.
223

 Därför gäller den allmänna regeln enligt artikel 

115 FEUFF vid harmoniseringsåtgärder av medlemsstaternas skattesystem. Då EU inte 

har någon uttrycklig kompetens på direkta skatter krävs det enhällighet bland samtliga 

medlemsstater för att EU-rättsliga regler ska kunna utfärdas. Eventuella regleringar 

måste utfärdas i direktivform. Ett direktiv föreskriver ett resultat som varje medlemsstat 

ska förverkliga inom en viss angiven tid. Medlemsstaterna väljer själva form och 
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tillvägagångssätt för genomförandet och meningen är att direktiven ska överföras till 

den nationella lagstiftningen.
224
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7 Sammanfattande kommentarer och avslutande 

reflektioner 
 

EU har som huvudsakligt mål att den inre marknaden ska fungera väl och att den fria 

rörligheten säkerställs. Den fria rörligheten för personer medför att det blir allt vanligare 

med gränsöverskridande familjebildningar där personer har kopplingar till flera länder. I 

syfte att underlätta livet för människor som har kopplingar till flera medlemsstater vad 

gäller deras arvsrättsliga förhållanden har EU antagit en förordning som kommer att 

tillämpas på gränsöverskridande arv efter personer som avlidit den 17 augusti år 2015 

eller senare. Arvsförordningen avser att möjliggöra för EU-medborgare att planera hur 

arvet ska fördelas och innehåller regler som ökar arvingars och borgenärers skydd av 

rättigheter genom att rättigheter och beslut omfattas av ömsesidigt erkännande.  

     Det huvudsakliga anknytningsmomentet för behörig domstol och tillämplig lag är 

den avlidnes hemvist. I den internationella privaträtten finns ingen enhetlig definition av 

begreppet hemvist. Begreppets betydelse kan därför skilja sig åt mellan olika länder.
225

 

Vidare är det inte givet att begreppet hemvist har samma innebörd inom den EU-

rättsliga internationella privaträtten. I arvsförordningen ges en vägledning om hur en 

persons hemvist kan fastställas. Det antyder om att begreppet ska ges en EU-rättslig 

autonom tolkning, vilket innebär att det ska tolkas enhetligt i alla medlemsstater 

frånskilt och oberoende av medlemsstaternas nationella tolkning. 

    Även om en vägledning för fastställande av hemvist ges i ingressen till arvs-

förordningen är rekvisiten så vaga att det kommer krävas förhandsbesked från EU-

domstolen som klargör hur dessa kriterier ska tolkas. Då ingen närmare innebörd ges till 

rekvisiten finns det utrymme för de berörda medlemsstaterna att tolka kriterierna olika, 

vilket kan medföra att hemvistbedömningarna skiljer sig åt. Det tycks vara ett medvetet 

val i syfte att göra bedömningen mer flexibel. Det behöver inte vara en nackdel med ett 

flexibelt begrepp då det möjliggör en tolkning som inte blir för stelbent utan istället kan 

användas för att tillämpa förordningen i enlighet med dess syfte. Det som talar emot ett 

vagt begrepp är dock att den bakomliggande tanken bakom förordningen är att skapa 

mer förutsägbarhet där de inblandade ska på enklare sätt kunna förutse vilken domstol 

är behörig och vilket lands lag som kommer att tillämpas på arvet.  
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 Trots att det går att argumentera för att det inte är förutsägbart med ett sådant vagt 

begrepp ökar det, enligt min mening, förutsägbarheten. När arvsförordningen börjar 

tillämpas kommer hemvist att vara det avgörande anknytningskriteriet. Före arvs-

förordningens tillämpning hade olika länder olika anknytningskriterier och det var ett 

mycket mer oförutsägbart läge. Ett gemensamt anknytningsmoment kommer i de flesta 

fall öka förutsägbarheten. I komplicerade fall finns det risk att olika medlemsstater kan 

tolka hemvistbegreppet så olika att alla anser sig vara behöriga. I en sådan situation blir 

det upp till EU-domstolen att avgöra var personen anses ha sin hemvist. Svårigheter 

med att bedöma en persons hemvist ska dock inte överdrivas då den i de flesta fall är 

enkel att fastställa genom att den sammanfaller med personens faktiska bosättning. 

Svårigheter uppkommer oftast i fall där personer nyligen har bytt hemvist eller vistas 

regelbundet i olika länder. 

     Vid en jämförelse av hemvist enligt EU:s arvsförordning och den skatterättsliga 

hemvistprincipen i Sverige har det framgått att det förekommer vissa skillnader i 

bedömningarna. Vad gäller arvsförordningens hemvistbegrepp handlar det om att fast-

ställa till vilket land personen har en nära och stabil anknytning. Det görs genom en 

helhetsbedömning där vistelsens varaktighet och regelbundenhet beaktas samt för-

hållandena och skälen till vistelsen. I skatterätten handlar det inte om att avgöra till 

vilket land personen har starkast anknytning, utan endast om personen uppfyller kravet 

på skatterättslig bosättning. Avsikten med vistelsen eller om personen har starkare 

anknytning till ett annat land har därför ingen betydelse. Skattskyldighet enligt svensk 

rätt hindrar heller inte skattskyldighet enligt andra länders regler.  

     När de olika hemvistprinciperna inte sammanfaller kan förvirring uppstå för 

inblandade parter. Till exempel om en avliden person bedöms ha sin hemvist enligt 

arvsförordningen i Sverige som inte har regler om arvsskatt kan inblandade parter bli 

förvånade när andra länder gör anspråk på att beskatta arvet under åberopande av någon 

slags hemvistbedömning. Då personer som omfattas av arvsförordningens tillämpnings-

område har koppling till flera länder inom EU är risken stor att flera länder kommer att 

rikta skatteanspråk mot samma person. Det har särskilt stor betydelse vad gäller regler 

om arvsskatt.  

     Majoriteten av EU:s medlemsstater har regler om arvsskatt. Vidare är det inte 

uteslutet att Sverige återinför regler om arvskatt igen.
226

 Vad gäller arvsbeskattningen 
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skiljer sig reglerna åt mellan länderna vad gäller vem som är skattskyldig och på vilken 

grund skattskyldighet inträder. Då reglerna om arvskatt inte är samordnande inom EU 

kan det leda till dubbelbeskattning eller diskriminerande behandling. Utöver EU:s mål 

om fri rölighet inom den inre marknaden anges att ett av arvsförordningens syften är att 

underlätta för arvingar i gränsöverskridande arvsfrågor, framförallt handlar det om att 

minska onödiga kostnader.
227

 Då arvsskatt tycks medföra höga kostnader på grund av 

flerfaldig beskattning ställer jag mig frågande till om arvsförordningen verkligen 

uppfyller sitt syfte om att minska kostnaderna.  

     Kommissionen har uppmärksammat att EU-medborgare som har tillgångar över 

gränserna beskattas dubbelt eller flerfaldigt och drabbas av diskriminerande behandling. 

Frågan är vad EU egentligen kan göra för att lösa problemen. Idag har kommissionen 

utfärdat rekommendationer till EU:s medlemsstater om hur en samverkan på detta 

område skulle kunna undanröja dubbelbeskattning utan harmonisering. Kommissionen 

kommer att följa upp hur medlemsstaterna genomför rekommendationerna och vilka 

effekter de får. Utifrån den kommande lägesrapporten kommer kommissionen sedan att 

besluta om det krävs ytterligare åtgärder på nationell nivå eller på EU-nivå. Arvsskatten 

är ett komplext problem. EU måste respektera varje medlemsstats skattesuveränitet 

samtidigt som de arbetar för att staterna ska samverka på detta område.  
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RÅ 2008 ref. 56 
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