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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt intern svensk skatterätt kan individer vara antingen obegränsat eller begränsat 

skattskyldiga. Det framgår av 3 kap 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) att en person 

som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster från Sve-

rige och utlandet. En individ kan på tre olika grunder vara obegränsat skattskyldig. Av 3 

kap 3 § 1 st IL framgår att den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller 

har väsentlig anknytning till Sverige är att betrakta som obegränsat skattskyldig. I dessa 

fall anses det finnas en tillräckligt stark anknytning mellan individen och Sverige för att 

Sverige ska kunna beskatta individens inkomster, även om de härrör från utlandet.1 För-

farandet ger uttryck för den skatterättsliga hemvistprincipen. 

 

Huvudregeln rörande begränsad skattskyldighet är att personer som inte är obegränsat 

skattskyldiga är begränsat skattskyldiga, 3 kap 17 § 1 st 1 p IL. Begränsad skattskyldighet 

innebär att individen endast är skattskyldig i Sverige för de inkomster som har sin källa i 

Sverige.  

 

Eftersom det föreligger väsentliga skillnader i beskattningen av obegränsat och begränsat 

skattskyldiga personers inkomster är det av betydelse för den enskilde att kunna förutse 

sin skatterättsliga status. Det kan därför anses utgöra ett problem att stadigvarande vis-

telse, som utgör grund för obegränsad skattskyldighet, inte finns närmare definierat var-

ken i lagtext eller i förarbeten.  

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda innebörden av begreppet stadigvarande vistelse, 3 kap 

3 § 1 st 2 p IL. Centrala frågeställningar för framställningen är;  

– har det någon betydelse av vilken anledning en person vistas i Sverige? 

– när inleds en stadigvarande vistelse? 

– vad innebär sexmånadersgränsen och hur har den utvecklats? 

– vad utgör ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?  

 

                                                           
1 Dahlberg, Internationell beskattning, s 36. 
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– vilka omständigheter ska beaktas vid bedömningen av huruvida stadigvarande vistelse 

föreligger? 

– hur betraktas dagpendlare med hänsyn till reglerna om stadigvarande vistelse? 

 

I uppsatsen behandlas endast beskattning av fysiska personer enligt intern svensk skatte-

rätt.  

 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen bygger på den rättsdogmatiska metoden. Metoden innebär att de allmänt ac-

cepterade rättskällorna analyseras för att fastställa vad som är gällande rätt.2 Den rätts-

dogmatiska metoden används även för att framställa kritik av rättsläget och föreslå för-

ändringar.3 

 

Framställningen har sin grund i rättskälleläran, vilken innebär att rättskällorna beaktas 

efter dignitet. Stadigvarande vistelse är ett begrepp i inkomstskattelagen, därför används 

inkomstskattelagen som utgångspunkt i framställningen. Eftersom begreppet inte är när-

mare definierat i lagtext används förarbeten, praxis, besked från Skatterättsnämnden, 

Skatteverkets ställningstaganden och doktrin som stöd i framställningen.  

 

Begreppet stadigvarande vistelse tillkom vid införandet av kommunalskattelagen 

(1928:370) (KL) år 1928. För att visa på det bakomliggande syftet med regleringen, men 

också lagstiftarens försök att precisera begreppets innebörd, utgör förarbeten från kom-

munalskattelagens tillkomst och framåt relevanta rättskällor med högt rättskällevärde. 

Den största delen av rättsutvecklingen på området har skett genom praxis. Därför analy-

seras och systematiseras relevant praxis i betydande omfattning i framställningen. Domar 

från Högsta förvaltningsdomstolen är prejudicerande och placeras därför högt i rättskäl-

leläran. Antalet domar på området från Högsta förvaltningsdomstolen är dock begrän-

sade, därför inkluderas även avgöranden från kammarrätten och besked från Skatterätts-

nämnden i uppsatsen. Domar från kammarrätten är inte prejudicerande, de upplyser likväl 

om problem och ger förslag till lösning på dessa. Vidare kan domar från kammarrätten 

                                                           
2 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s 21 ff. 
3 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s 21 ff.  
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tillmätas betydande vikt om flera rättsfall visar på en fast praxis.4 Besked från Skatterätts-

nämnden kan användas som stöd i lagtolkningen.5 Doktrin har beaktats men eftersom 

innehållet i stor utsträckning överensstämmer med förarbetsuttalanden och praxis an-

vänds doktrin sparsamt i framställningen.  

 

Skatteverket har därutöver publicerat två ställningstaganden som är av betydelse för fram-

ställningen.6 Skatteverkets ställningstaganden är emellertid inte bindande; varken för 

Skatteverket, enskilda eller andra myndigheter.7 De bidrar likväl till en enhetlig och lik-

formig rättstillämpning inom Skatteverket. Ställningstagandena fyller även ut rätten med 

svar på oklara frågor.8 Enligt Phålsson ligger Skatteverkets ställningstaganden på ungefär 

samma nivå som doktrin i rättskällehierarkin.9 Enligt min mening kan det ifrågasättas om 

inte Skatteverkets ställningstaganden bör tillmätas större betydelse än doktrin eftersom 

de kan tänkas ha en betydande handlingspåverkande effekt på individer. Därför anser jag 

att det är viktigt att presentera och utvärdera vad som framkommer i Skatteverkets ställ-

ningstaganden.  

 

Domar från förvaltningsrätten kommer inte att användas som källa på grund av deras låga 

ställning i rättskällehierarkin. Vidare beaktas enbart kammarrättsdomar publicerade efter 

år 2008 i kapitlet om tillfälliga avbrott i en stadigvarande vistelse eftersom Högsta för-

valtningsdomstolen samma år avgjorde två betydande rättsfall på området och tidigare 

kammarrättsdomar därför har begränsad betydelse. Källor fram till och med maj år 2015 

har beaktats. 

 

1.4 Disposition 
I kapitel två redogörs för det förarbete som låg till grund vid begreppet stadigvarande 

vistelses tillkomst. Frågan om syftet med Sverigevistelsen har någon betydelse behandlas 

i kapitel tre. Frågan om syftet med avbrott i Sverigevistelsen har någon betydelse behand-

las också i kapitel tre. Vidare diskuteras frågan om när en stadigvarande vistelse ska anses 

                                                           
4 Munck, JP 2014 s 199 (här s 204 f). 
5 Hiort af Ornäs, Skatterätt, s 28. 
6 SKV ställningstagande 2005-11-15 dnr 131 612166-05/111 och SKV ställningstagande 2005-02-14 dnr 

130 92654-05/111. 
7 2 § 2 p förordning med instruktion för Skatteverket (2007:780), Påhlsson, SN 2006 s 401 (här s 403), 

Håkansson, SN 2011 s 847. 
8 Påhlsson, SN 2006 s 401. 
9 Påhlsson, SN 2006 s 401 (här s 408). 
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inledd i kapitel fyra. I kapitel fem presenteras och analyseras den sexmånadersgräns som 

utvecklats såväl i praxis som i förarbeten rörande stadigvarande vistelse. Därefter följer 

kapitel sex om vad som utgör ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse. Kapitlet 

innehåller även ett avsnitt där det ifrågasätts om ledning i tolkningen av begreppet tillfäl-

ligt avbrott kan hämtas från regleringen rörande begreppet kortare avbrott i 3 kap 10 § IL.  

I kapitel sju redogörs för vad SINK-utredningen kom fram till rörande dagpendlare och 

stadigvarande vistelse och vad som gäller angående dygnsvila. Framställningen samman-

fattas med avslutande kommentarer.  

2 Begreppet stadigvarande vistelses tillkomst 
Termen obegränsat skattskyldig är relativt ny i svensk skattelagstiftningen. I kommunal-

skattelagen, som tillkom år 1928, motsvarades termen av uttrycket bosatt. Uttrycket bo-

satt användes dels för den som var bosatt i Sverige men även i en utvidgad betydelse så 

att ordet också omfattade den som stadigvarande vistades i Sverige. Det framgick av         

68 § kommunalskattelagen att vad som enligt lagen gällde för i riket bosatta personer 

skulle tillämpas även på personer som stadigvarande vistades i Sverige utan att vara bo-

satta i landet. Personer som vistades stadigvarande i Sverige likställdes således med per-

soner som bodde i Sverige. I inkomstskattelagen används ordet bosatt däremot enbart i 

den inskränka betydelsen och obegränsat skattskyldig används för den utvidgade betydel-

sen.10 Såväl bosättning, väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse i Sverige grundar 

numera obegränsad skattskyldighet enligt 3 kap 3 § 1 st IL.  

 

Anledningen till att personer som vistades stadigvarande i Sverige i kommunalskattela-

gen likställdes med här bosatta personer var att det uppstått ett behov av att beskatta flyk-

tingar som kommit till Sverige under första världskriget.11 Övergripande angavs i förar-

betena till kommunalskattelagen att regleringen tog sikte på personer som hade sitt egent-

liga bo och hemvist utomlands. Det fördes även en kortare diskussion rörande införandet 

av en minimitid för att vistelsen i Sverige skulle anses stadigvarande. Det påpekades att 

andra länder hade valt att införa en minimitid och exempel gavs på såväl ett år som sex 

månader. Förslaget om minimitid förkastades eftersom det bedömdes leda till skattetek-

niska svårigheter, särskilt om vistelseperioden sträckte sig över två beskattningsår. Att 

                                                           
10 Sladén, Enérus och Andersson, Inkomstskattelagen, s 54. 
11 Prop 1927:102 bil 3 s 46. 
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inte besluta om någon minimitid ansågs generera en smidigare rättstillämpning. Valet av 

att inte precisera Sverigevistelsen längd bedömdes inte heller leda till några större till-

lämpningssvårigheter för Skatteverket. Vidare ansågs tillfälliga avbrott i vistelsen sakna 

betydelse. Avbrotten skulle således räknas in i vistelsetiden i Sverige.12 

 

Det framgick även av förarbetena att handelsresande inte skulle anses vistas stadigva-

rande i Sverige.13 I doktrin har detta ansetts innebära att Sverigevistelsen måste ske ge-

nom någon form av fast arrangemang för att anses vara stadigvarande.14 I förarbetena till 

kommunalskattelagen ansågs det exempelvis tillräckligt att de personer som vistades i 

Sverige under första världskriget bodde på pensionat eller hotell. Det bör således inte 

krävas att en person har tillgång till hus eller lägenhet i Sverige för att en vistelse ska 

anses stadigvarande. Ett hotellrum hyrt under längre tid bör vara tillräckligt. 

 

Någon närmare precisering än vad som redogjorts för ovan till vad som utgör en stadig-

varande vistelse angavs inte i förarbetena till kommunalskattelagen. Det ansågs inte att 

begreppet behövdes definieras.15  

3 Syftet med vistelsen  
De första fallen som togs upp av Högsta förvaltningsdomstolen rörande innebörden av 

begreppet stadigvarande vistelse behandlade huruvida anledningen till att en person vistas 

i Sverige är av betydelse. Rättsfallen rörde främst frågan om personer som ofrivilligt stan-

nat i Sverige längre än vad som var tänkt kunde anses ha vistats i landet stadigvarande. 

 

Målet RÅ 1947 Fi 445 rörde en brittisk medborgare som var på semester i Sverige år 

1939. På grund av andra världskriget tvingades han stanna i Sverige. Domstolen ansåg att 

han hade vistats stadigvarande i Sverige och han beskattades för sin inkomst. Rättsfallet 

är kortfattat, men visar ändå på att syftet med en persons vistelse i Sverige inte har någon 

betydelse.16 Slutsatsen är inte särskilt förvånande. Situationen som förelåg är liknande 

                                                           
12 Prop 1927:102 bil 3 s 44 och 46 f. 
13 Prop 1927:102 s 79. 
14 Hellenius och Rabe, Det svenska skattesystemet, s 205. 
15 Prop 1927:102 bil 3 s 46. 
16 Se även kommentar om rättsfallet i SOU 2003:12 s 124. 
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den situation som föranledde lagstiftningen; nämligen behovet av att beskatta personer 

som vistas i Sverige på grund av krigsförhållanden i hemlandet.17  

 

Ett liknande fall är RÅ 1952 ref 12. Fallet rörde en svensk medborgare som varit bosatt i 

Tyskland under ett antal år. Han var anställd i ett tyskt dotterbolag till ett svenskt aktie-

bolag. På grund av krigsförhållanden tvingades han stanna i Sverige under cirka elva 

sammanhängande månader mellan åren 1945 och 1946. Enligt Högsta förvaltningsdom-

stolen var det klarlagt att mannen vistats oavbrutet i Sverige under en längre period och 

med hänsyn därtill skulle han anses ha vistats stadigvarande i Sverige. Även detta rättsfall 

visar att Högsta förvaltningsdomstolen inte tagit hänsyn till varför personen befunnit sig 

i Sverige utan enbart beaktat vistelsens längd och att den var oavbruten. Övriga kriterier 

som ställdes upp i förarbetena till kommunalskattelagen var även de uppfyllda eftersom 

mannen hade sitt egentliga bo och hemvist utomlands och boendet hos familjemedlemmar 

i Sverige utgjorde en fast utgångspunkt för honom i Sverige. 

 

Trots att det klargjorts i rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen att avsikten med Sve-

rigevistelsen inte har någon betydelse för huruvida en person ska anses ha vistats stadig-

varande i landet har ett fall rörande frågan nyligen tagits upp i ett förhandsbesked av 

Skatterättsnämnden.18 Fallet rörde en person som sedan ett stort antal år varit bosatt ut-

omlands. Personen led av en svår sjukdom som krävde expertvård, vården skulle ges vid 

ett sjukhus i Sverige. Skatterättsnämnden konstaterade kort att orsaken till att en person 

vistas i Sverige saknar betydelse för bedömningen.  

 

De två fallen från Högsta förvaltningsdomstolen som behandlade syftet med Sverigevis-

telsen rörde personer som vistats i Sverige på grund av krigsförhållanden i hemlandet. 

Fallet från Skatterättsnämnden rörde en helt annan situation. Gemensamt för fallen är 

emellertid att Sverigevistelserna varit mer eller mindre ofrivilliga. Skatterättsnämnden 

bekräftade i förhandsavgörandet vad som framkommit i tidigare rättsfall från Högsta för-

valtningsdomstolen, nämligen att orsaken till Sverigevistelsen saknar betydelse.  

 

Som påpekats framgår det tydligt genom rättsfall att syftet med Sverigevistelsen inte har 

någon betydelse för huruvida vistelsen ska anses stadigvarande. Av förarbeten framgår 

                                                           
17 Prop 1927:102 s 46. 
18 SRN förhandsbesked 2014-01-20 dnr 109-13/D. 
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även att anledningen till att en person gör avbrott i en Sverigevistelse inte har någon be-

tydelse för huruvida personen ska anses ha vistats stadigvarande i Sverige.19 Något för-

vånande är det därför att Kammarrätten i Göteborg i ett avgörande har lagt vikt vid indi-

videns eventuella avsikt att systematiskt försöka undgå reglerna om stadigvarande vis-

telse.20  

 

Personen spelade ishockey för ett svenskt hockeylag men dagpendlade från Danmark den 

första månaden av spelarkontraktet innan han flyttade till Sverige. Knappt ett halvår efter 

att personen flyttat till Sverige började han spela för ett annat europeiskt lag och flyttade 

från landet. Kammarrätten kom fram till att personen inte hade vistats i Sverige under 

flera perioder (han hade alltså inte gjort några avbrott i vistelsen) och därför hade han inte 

heller systematiskt försökt undgå systemet.  

 

Regleringen kring stadigvarande vistelse är utformat så att en sammanhängande Sverige-

vistelse inte anses upphöra på grund av tillfälliga avbrott. Utformningen i sig kan ses som 

ett sätt att förhindra möjligheten att frångå regleringen genom att systematiskt vistas kor-

tare perioder utomlands. Att lägga vikt vid individens syfte med eventuella utlandsvistel-

ser i det enskilda fallet saknas det emellertid grund för. Mig veterligen har Högsta för-

valtningsdomstolen inte i något fall tagit upp att anledningen till en persons avbrott i Sve-

rigevistelsen skulle ha betydelse för huruvida stadigvarande vistelse föreligger. Därför 

ställer jag mig kritisk till kammarrättens argumentation i förevarande fall.  

4 När inleds en stadigvarande vistelse? 
För att kunna avgöra huruvida en vistelse är stadigvarande är det viktigt att veta från 

vilken dag tidsperioden ska börja räknas. Det kan påpekas att det går att avgöra om vis-

telsen var stadigvarande först efter att vistelsen varat en viss tid eller avslutats.21 Om den 

enskilde vet från vilken dag vistelsen kommer att anses inledd blir det emellertid enklare 

för personen att förutse om vistelsen kommer att anses vara stadigvarande. Efter en ge-

nomgång av rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen kan det konstateras att frågan 

aldrig ställts på sin spets och att någon klar vägledning inte går att finna. Kammarrätten 

har däremot haft frågan uppe för prövning vid två tillfällen. 

                                                           
19 SOU 1997:75 s 43 och prop 2004/05:19 s 30. 
20 KamR i Göteborg, 2009-02-05, målnr 6935-6936-08. 
21 Pelin, Internationell skatterätt, s 18. 
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Det första fallet, Kammarrätten i Stockholm 2007-05-25, målnummer 1904-07, rörde en 

person som inledde en anställning i Sverige i februari år 2002. Personen hade mellan 

januari och april år 2002 parallella anställningar hos flera polska arbetsgivare. Under feb-

ruari och april arbetade han såväl i Sverige som i Polen. Personen hade inledningsvis 

ingen avsikt att flytta till Sverige och bodde därför på hotell när han var i Sverige för att 

arbeta. Mellan februari och april övernattade mannen 28 gånger i Sverige. Den övervä-

gande delen av övernattningarna skedde under april. Den 1 maj folkbokfördes han i Sve-

rige. Mannen menade att den stadigvarande vistelsen inleddes den 1 april. Hans grund för 

ståndpunkten var att personer som besökt Sverige för att bilda sig en uppfattning om 

huruvida de vill bosätta sig i landet och i nära anslutning därtill beslutar sig för att per-

manent flytta till Sverige inte ska bli obegränsat skattskyldiga från första dagen. Skatte-

verket menade däremot att den stadigvarande vistelsen inleddes den 3 februari, vilket var 

den dag då mannen först besökte Sverige. 

 

Kammarrätten slog fast att det är omfattningen och regelbundenheten av en persons vis-

telse i Sverige som är avgörande för när en stadigvarande vistelse ska anses inledd. I 

förevarande fall ansåg kammarrätten att det skett först i april år 2002. Vad kammarrätten 

närmare menar med omfattning och regelbundenhet framgår emellertid inte av domen 

och det kan därför inte dras några klara slutsatser om när en stadigvarande vistelse ska 

anses inledd. Med kammarrättens tolkning undviks emellertid att individer som gör spo-

radiska besök till Sverige kan komma att anses som obegränsat skattskyldiga från det 

första besöket. Sannolikt är anledningen till kammarrättens slutsats inte att skona personer 

som överväger en Sverigeflytt från obegränsad skattskyldighet. Det framgår såväl i för-

arbeten som i praxis att syftet med Sverigevistelsen inte har någon betydelse. Kammar-

rättens slutsats får snarare tolkas som att obegränsad skattskyldighet föreligger först när 

omfattningen och regelbundenheten av vistelsen är tillräcklig, oavsett av vilken anledning 

personer befinner sig i Sverige.  

 

Det andra fallet, Kammarrätten i Göteborg, 2009-02-05, målnummer 6935-6936-08, som 

även behandlats i föregående kapitel, rörde en kanadensisk ishockeyspelare som hade 

spelarkontrakt med ett svenskt hockeylag under säsongen 2005-2006. Hockeyspelaren 

anlände till Danmark den 6 september år 2005 där han bodde på hotell fram till den 15 

oktober år 2005. Under perioden dagpendlade han till arbetsplatsen i Sverige. Den 16 
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oktober år 2005 flyttade hockeyspelaren till Sverige. Spelaren lämnade Sverige den 12 

april år 2006 för att spela för en annan europeisk förening.  

 

Kammarrätten påpekade att det inte var klarlagt huruvida spelaren övernattat i Sverige 

under tiden han bodde på hotell i Danmark. Tiden i Danmark skulle därför inte räknas 

med i Sverigevistelsen, som följaktligen inte översteg sex månader.22 Domstolen menade 

därför att vistelsen inleddes först när spelaren flyttade till Sverige den 16 oktober och inte 

i och med eventuella övernattningar i Sverige under den period han hade hotellrum i Dan-

mark.  

 

Bristande bevisning framstår som anledningen till att perioden ansågs inledd först den 16 

oktober. Domstolen tycks emellertid ha beaktat att spelaren eventuellt hade övernattat en 

del nätter i Sverige under tiden han haft hotellrum i Danmark. Även om det inte går att 

dra några egentliga slutsatser från förevarande fall kan det ändå anses ligga i linje med 

Kammarrätten i Stockholms bedömning i mål nummer 1904-07, där kortvariga spora-

diska besök i Sverige inte inledde en stadigvarande vistelse. Det tycks alltså även i före-

varande fall vara så att vistelsen ska ha varit av en viss omfattning och regelbundenhet 

för att stadigvarande vistelse ska anses föreligga. 

5 Sexmånadersgränsen 

5.1 Allmänt 
Som nämnts i föregående kapitel tog kammarrätten hänsyn till huruvida vistelsens längd 

översteg sex månader när den skulle avgöra om stadigvarande vistelse förelåg. Ordet sta-

digvarande är ett adverb som utgör en bestämning till verbet vistas. Dahlberg påpekar 

därför att det är omfattningen av den tid en individ vistas i Sverige som är av avgörande 

betydelse för om kriteriet är uppfyllt.23 I Nationalencyklopedin anges vidare att innebör-

den av ordet stadigvarande är ”fortgår utan avbrott”.24 Genom en tolkning av ordalydelsen 

bör begreppet stadigvarande vistelse ta sikte på individer som befinner sig i Sverige under 

en viss sammanhängande tidsperiod. Lagstiftaren avstod emellertid medvetet från att i 

lagtext eller förarbeten ange någon minimitid för när en Sverigevistelse ska anses vara 

                                                           
22 I kapitel fem förklaras betydelsen av sexmånadersgränsen närmare och betydelsen av att övernatta i 

Sverige förklaras närmare i kapitel sju. 
23 Dahlberg, Internationell beskattning, s 37. 
24 http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/stadigvarande. 
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stadigvarande och således utgöra en grund för obegränsad skattskyldighet.25 Numera är 

den vedertagna uppfattningen att en sammanhängande tidsperiod om i princip sex måna-

der är att anse som stadigvarande.26 Vidare bryter inte ett avbrott som anses vara tillfälligt 

en sammanhängande vistelse i Sverige. Frågan som behandlas i detta avsnitt är hur grän-

sen på omkring sex månader har utvecklats i rättstillämpningen och vad det finns för stöd 

för uppfattningen. 

 

5.2 Tidig praxis från Högsta förvaltningsdomstolen 
I detta avsnitt presenteras fyra fall, vilka är de enda avseende sammanhängande vistelser 

utan avbrott som avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen före rättsfallen som publice-

rades år 2008. Det kan av de fyra rättsfallen utläsas att gränsen för vad som ska anses 

utgöra en stadigvarande vistelse går någonstans mellan 72 dagar och drygt 214 dagar 

(som motsvarar ungefär sju månader). 

 

Det första fallet, RÅ 1952 Fi 259, rörde en person som sedan flera år tillbaka varit bosatt 

i Nederländerna. Personen hade vistats i Sverige under drygt sju månader år 1944. Högsta 

förvaltningsdomstolen angav kortfattat att personen vistats stadigvarande i Sverige och 

eftersom personen inte heller beskattats i Nederländerna för inkomsten i fråga skulle in-

komsten tas upp till beskattning i Sverige. I förevarande fall ansågs således en vistelse 

om drygt sju månader, utan avbrott, vara tillräcklig för att utgöra stadigvarande vistelse. 

 

Det andra fallet, RÅ 1962 Fi 1170, avsåg ett par som arbetade som missionärer i Japan. 

Mannen flyttade till Japan år 1948 och kvinnan år 1949. Båda var efter fem till sju års 

arbete i Japan berättigade till 18 månaders semester i Sverige. Paret reste till Sverige för 

att utnyttja semestern i maj år 1956 och återvände till Japan i november år 1957. Högsta 

förvaltningsdomstolen konstaterade att utomlands bosatta svenska medborgare, som un-

der längre tid vistats i Sverige, ur beskattningshänseende ska behandlas som personer som 

är bosatta i Sverige. Domstolen menade vidare att parets vistelse i Sverige måste anses 

vara långvarig. I fallet ansågs således en 18 månader lång oavbruten vistelse i Sverige 

som stadigvarande. 

 

                                                           
25 Prop 1927:102 s 46. 
26 SOU 1997:75 s 43, SOU 2003:12 s 119 och prop 2004/05:19 s 30. 
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Omständigheterna i det tredje fallet, RÅ 1966 Fi 1191, liknade de som förelåg i RÅ 1962 

Fi 1170. Ett par arbetade som missionärer i Indien och Nepal från augusti år 1953. Efter 

fullbordad tjänstgöringsperiod var paret berättigade till 18 månaders semester i Sverige. 

Paret reste till Sverige i mars år 1958 för att utnyttja semestern och återvände därefter till 

Nepal i oktober år 1959. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var parets vistelse i Sverige 

av den varaktighet att den skulle betraktas som stadigvarande. Högsta förvaltningsdom-

stolens slutsats är därav i linje med RÅ 1962 Fi 1170. 

 

Det fjärde och sista fallet, RÅ 1964 Fi 2276, rörde en kvinna som flyttade till Sverige i 

november år 1952. I juli året därpå flyttade hon till Sydafrika för att sedan återvända till 

Sverige mellan den 27 april och den 7 juli år 1954, efter det besökte hon inte Sverige igen. 

Frågan var om kvinnan var skattskyldig i Sverige under de 71 dagar hon spenderat här år 

1954. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att hennes vistelse i Sverige var av så tillfällig 

natur att hon inte kunde anses vara bosatt här och därmed inte heller skattskyldig. En 

vistelse om 71 sammanhängande dagar ansågs således inte utgöra stadigvarande vistelse. 

 

5.3 Sexmånadersgränsens utveckling 
Stöd för att det föreligger en sexmånadersgräns har ansetts finnas i förarbetena till kom-

munalskattelagen.27 Jag ställer mig emellertid något frågande till att så är fallet. Vid en 

utblick över utländska rättsordningar ges i förarbetena exempel på en tidsgräns om sex 

månader eller ett år för att en stadigvarande vistelse ska anses föreligga.28 Av förarbetena 

framgår även att representanter för de skandinaviska regeringarna vid ett möte år 1921 

kom fram till att en vistelse under åtminstone sex månader i något av berörda länder bör 

grunda oinskränkt skattskyldighet.29 I den allmänna motiveringen ges sedan enbart ex-

empel på sex månader när de skatterättsliga problemen med en minimigräns exemplifie-

ras.30 Förslaget på en minimitid för stadigvarande vistelse avfärdades. Min tolkning av 

förarbetena är därför att det inte går att finna något explicit stöd för en sexmånadersgräns. 

Det framstår som något långsökt att hävda att ett förslag på minimitid, som har förkastats, 

kan utgöra grund för att tillämpa lagen på ett visst sätt. Särskilt när det av förarbetena 

framgår att även en gräns på ett år har diskuterats. 

                                                           
27 Se exempelvis kammarrättens domskäl i RÅ 1997 ref 25, där domstolen hänvisar till prop 1927:102.  
28 Prop 1927:102 bil 3 s 44. 
29 Prop 1927:102 bil 3 s 38. 
30 Prop 1927:102 bil 3 s 47.   
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Departementschefen uttryckte gällande kommunalskattelagen att de föreslagna bestäm-

melserna om stadigvarande vistelse inte borde medföra obegränsad skattskyldighet, annat 

än i undantagsfall, för personer som uppehöll sig endast några månader i Sverige.31 Utta-

landet innebär en öppning för att individer som vistas i Sverige under enbart några måna-

der kan komma att betraktas som stadigvarande vistandes. Det skulle kunna tyda på att 

den tidsperiod som funnits i åtanke, men inte preciserats, är kortare än ett år och kanske 

även kortare än sex månader. Att dra gränsen vid sex månader med uttalandet som stöd 

förefaller dock, även det, som långsökt. 

 

Genom praxis, senare förarbeten och doktrin har emellertid en tidsgräns på sex månader 

utvecklats och bekräftats. Exempelvis drog Mattson i en artikel år 1990 slutsatsen att ti-

den i Sverige i normalfallet bör vara cirka sex månader för att obegränsad skattskyldig-

het ska inträda.32 Slutsatsen baserades på de föreslagna tidsgränserna i förarbetena till 

kommunalskattelagen och departementschefens uttalande. Mig veterligen är betänkan-

det Bosättningsbegreppet skatterättsliga regler för fysiska personer33 det första förarbe-

tet där det uttryckligen nämns att en stadigvarande vistelse är en sammanhängande vis-

telse om sex månader, uppfattningen har bekräftats i senare förarbeten.34 

 

Efter fallen som togs upp av Högsta förvaltningsdomstolen under 1950- och 1960-talet 

dröjde det till år 1981 innan domstolen avgjorde ett fall rörande stadigvarande vistelse 

igen. I RÅ 1981 Aa 4 nämnde domstolen inget om någon tidsgräns för att vistelsen skulle 

anses vara stadigvarande. Inte heller i nästa fall som togs upp till avgörande, RÅ 1997 ref 

25, anförde Högsta förvaltningsdomstolen att det skulle föreligga en tidsgräns om sex 

månader. Däremot påpekade kammarrätten i RÅ 1997 ref 25 att ”med stadigvarande vis-

telse menas enligt förarbetena till 68 § KL en sammanhängande vistelse av minst sex 

månader”. I de tre rättsfallen rörande stadigvarande vistelse som prövades av Högsta för-

valtningsdomstolen år 2008 hänvisade domstolen i samtliga fall till att det i princip krävs 

en sammanhängande vistelse om sex månader för att en vistelse ska anses vara stadigva-

rande.35  

                                                           
31 Prop 1927:102 s 258. 
32 Mattsson, Skattenytt 1990 s 189 (här s 191). Vidare har Mattsson skrivit SOU 1997:75, åsikterna som 

kommer till uttryck i artikeln överensstämmer därför med förarbetet. 
33 SOU 1997:75. 
34 SOU 2003:12 s 119 och prop 2004/05:19 s 30. 
35 RÅ 2008 ref 16, RÅ 2008 ref. 56 och RÅ 2008 not 166.  
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Som påpekats ovan är jag inte övertygad om att det av förarbetena till kommunalskatte-

lagen går att uttolka att en tidsperiod om sexmånader grundar stadigvarande vistelse. Jag 

är även av åsikten att det inte går att hitta stöd för en sådan tidsgräns i rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen före år 2008. Det får emellertid konstateras att en gräns om i prin-

cip sex månader har befästs genom senare förarbeten och nyare praxis och nu utgör gäl-

lande rätt.  

 

Gränsen anges i senare förarbeten inte i exakta termer utan beskrivs som ”i princip” sex 

månader.36 Det öppnar upp för att vistelser som är något kortare än sex månader också 

kan komma att anses utgöra stadigvarande vistelse. Högsta förvaltningsdomstolen har 

avgjort ett fall, RÅ 2008 ref 16, där den aktuella vistelseperioden uppgick till fem måna-

der och 23 dagar. Personen hade emellertid spenderat längre tid än så i Sverige, övrig tid 

i Sverige var dock inte föremål för bedömning eftersom personen inte överklagat kam-

marrättens dom avseende den övriga tiden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade 

att personen återkommande spenderat perioder om nästan sex månader i Sverige och att 

även omständigheter som ligger utanför den tidsperiod som omfattas av en ansökan ska 

beaktas.  

 

RÅ 2008 ref 16 visar att gränsen om sex månader inte är absolut. I förevarande fall gjorde 

tidigare vistelser i Sverige att den aktuella vistelsen kom att anses som stadigvarande, 

trots att den inte uppgick till sex månader. Högsta förvaltningsdomstolen angav dock inte 

mer specifikt hur omständigheter som ligger utanför tidsperioden som omfattas av en an-

sökan ska tolkas. Det är således oklart i hur stor utsträckning en person kan vistas i Sve-

rige före eller efter den aktuella tidsperioden, eller hur många dagar den aktuella tidspe-

rioden kan understiga sex månader, för att den ändå ska anses utgöra stadigvarande vis-

telse. I RÅ 2008 ref 16 understeg den aktuella tidsperioden sex månader med drygt en 

vecka. En vistelse i Sverige om nästan sex månader föregick den aktuella tidsperioden, 

personen överklagade emellertid enbart kammarrättens bedömning rörande den efterföl-

jande Sverigevistelsen.  

 

                                                           
36 Se exempelvis prop 2004/05:19 s 30. 
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Kammarrätten i Göteborg har i ett fall där vistelsetiden, från den första dagen i Sverige 

till dagen då personen flyttade från Sverige, understeg sex månader med fyra dagar inte 

ansett att personen vistats stadigvarande i Sverige.37 Till skillnad från RÅ 2008 ref 16 

hade personen inte vistats i Sverige varken före eller efter den aktuella tidsperioden. Det 

tyder på att det krävs ytterligare omständigheter för att en vistelse som understiger sex 

månader ska anses vara stadigvarande. Sådan ytterligare omständighet kan vara att per-

sonen före den aktuella tidsperioden har spenderat tid i Sverige. 

 

Skatterättsnämnden har vidare uttryckt att en person kan anses stadigvarande vistandes i 

Sverige även om vistelsetiden understiger sex månader under förutsättning att omstän-

digheter som vistelsens omfattning och regelbundenhet talar för att vistelsen är av stadig-

varande karaktär.38 Även det är ett argument för att det krävs ytterligare omständigheter 

för att en vistelse ska ses som stadigvarande ifall den understiger sex månader. 

 

Efter genomgång av praxis från domstolarna kan det konstateras att sammanhängande 

vistelser som understiger sex månader endast ansetts stadigvarande när omständigheter 

utanför den aktuella tidsperioden har talat för det. Vid avsaknad av sådana ytterligare 

omständigheter har en gräns om sex månader upprätthållits. Skatteverket har emellertid i 

ett ställningstagande uttryckt att vistelser som understiger sex månader aldrig kan anses 

stadigvarande.39 Det kan därav rent praktiskt anses som mindre troligt att Skatteverket 

skulle föra en process rörande stadigvarande vistelse mot en individ som vistats i Sverige 

under en period som understiger sex månader. 

6 Tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse 

6.1 Allmänt 
I förarbetena till kommunalskattelagen angavs att vid bedömningen av om vistelsen är 

stadigvarande eller inte ska det bortses från tillfälliga avbrott.40 Är ett avbrott att anse som 

tillfälligt bryter det alltså inte Sverigevistelsen, som ska uppgå till i princip sex månader 

för att vara stadigvarande. Frågan huruvida ett tillfälligt avbrott föreligger uppstår när en 

person vistas en tid i Sverige för att sedan åka utomlands och efter det återkomma till 

                                                           
37 KamR i Göteborg, 2009-02-05, målnr 6935-6936-08. 
38 SRN förhandsbesked 2011-09-23 dnr 116-10/D. 
39 SKV ställningstagande 2005-11-15 dnr 131 612166-05/111. 
40 Prop 1927:102 bil 3 s 46. 
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Sverige. Ibland är avbrottet endast någon dag långt och ibland är det betydligt längre än 

så.  

 

Vad som utgör ett tillfälligt avbrott har varit föremål för prövning vid flertalet tillfällen, 

framförallt i kammarrätterna men även i Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverket har 

även i två ställningstaganden tolkat praxis och klargjort sin inställning angående vad som 

utgör ett tillfälligt avbrott. I det följande redogörs för och analyseras de rättskällor som 

finns på området i kronologisk ordning eftersom det ger en bättre överblick av rättsut-

vecklingen än om redogörelsen hade följt rättshierarkisk ordning.  

 

6.2 RÅ 1997 ref 25 

6.2.1 Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

Det första rättsfallet i vilket Högsta förvaltningsdomstolen tog upp frågan om vad som 

utgör ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse var RÅ 1997 ref 25. Fallet rörde en 

nederländsk medborgare som från januari år 1994 till april år 1995 var verkställande di-

rektör i ett nederländskt dotterbolag med säte i Helsingborg. Personen hade bostad och 

familj i Nederländerna. Bolaget tillhandahöll en övernattningslägenhet i Helsingborg som 

personen bodde i de dagar han var i Sverige.  

 

Det gick inte att med full klarhet fastställa i vilken utsträckning personen hade vistats i 

Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen utgick från att personen en normal arbetsvecka 

varit i Sverige från måndag morgon till fredag eftermiddag. Sverigevistelserna avbröts 

dock för besök en eller två dagar i veckan med en övernattning i Danmark eller Norge. 

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att vistelsen var att anse som stadigvarande. 

Två regeringsråd var emellertid skiljaktiga. De skiljaktiga framhävde att personen till-

bringade tre nätter i veckan i Nederländerna och dessutom vistades där under alla längre 

ledigheter och semestrar. Med bakgrund därav kunde personen, enligt de skiljaktiga, inte 

anses ha vistats i Sverige i sådan utsträckning att vistelsen var att likställa med här bosatt 

skattskyldig.41 

 

                                                           
41 Numera obegränsat skattskyldig. 
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Av fallet kan utläsas att det är tillräckligt att använda ”en normal arbetsvecka” som grund 

för en persons vistelse i Sverige när det inte går att fastställa exakt vilka dagar personen 

varit i Sverige och vilka dagar personen varit utomlands. Av personens normalvecka 

framgick att han endast övernattade tre nätter per vecka i Sverige. Detta hade pågått under 

en period om ett år och tre månader. Om utlandsvistelserna var att anse som tillfälliga 

avbrott skulle de alltså inte bryta den tidsperiod som räknas som Sverigevistelse. Vistel-

sen i Sverige skulle då uppgå till ett år och tre månader, således klart över gränsen på 

omkring sex månader som höll på att utvecklas. Skulle avbrotten däremot inte anses vara 

tillfälliga skulle Sverigevistelsen anses avbruten vid de tillfällen personen varit utom-

lands. Tiden i Sverige skulle därmed ses som flera isolerade perioder som var för sig inte 

utgör sex månader. I det fallet skulle personen undgå att betraktas som obegränsat skatt-

skyldig eftersom vistelsen inte består av en sammanhängande period om sex månader. 

 

6.2.2 Skatteverkets ståndpunkt 

Skatteverket har med rättsfallet RÅ 1997 ref 25 som grund publicerat två ställningstagan-

den; ”krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?”42 och ”vad är tillfälligt avbrott 

i en stadigvarande vistelse?”43. Ställningstagandena publicerades eftersom det visat sig 

finnas ett behov av en mer enhetlig tolkning inom Skatteverket då RÅ 1997 ref 25 hade 

tolkats olika av de lokala skattekontoren. Konsekvensen av ställningstagandena blev att 

flera personer som under längre tid beskattats enligt lagen (1991:586) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta (SINK) ansågs ha vistas stadigvarande i Sverige och 

därmed ansågs vara obegränsat skattskyldiga.44 Följderna av ställningstagandena visar på 

den problematik som förelåg och till viss del fortfarande föreligger vid tolkningen av 

begreppet stadigvarande vistelse. Ställningstagandena tar även upp problematik som inte 

behandlades i RÅ 1997 ref 25, exempelvis hur avbrott som är längre än enbart några dagar 

ska behandlas. 

 

I RÅ 1997 ref 25 övernattade personen 156 dagar per år i Sverige. Skatteverket ställde 

därför frågan om slutsatsen kan dras att 78 övernattningar per halvår utgör stadigvarande 

vistelse (Skatteverket utgår alltså från att sex månader är den minimitid som krävs för 

                                                           
42 SKV ställningstagande 2005-11-15 dnr 131 612166-05/111. 
43 SKV ställningstagande 2005-02-14 dnr 130 92654-05/111. 
44 Se exempelvis KamR i Göteborg, 2007-06-07, målnr 3939-06 där personen beskattats enligt SINK un-

der sex år för att sedan komma att ses som stadigvarande vistandes i Sverige och därmed obegränsat 

skattskyldig utan att personens vistelsemönster ändrats. 
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stadigvarande vistelse).45 Skatteverket kommer fram till att Högsta förvaltningsdomsto-

len inte preciserat någon gräns i rättsfallet eftersom en normal arbetsvecka har används 

som utgångspunkt. Sannolikt hade personen inte spenderat så mycket som 78 övernatt-

ningar per halvår i Sverige eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte tagit hänsyn till 

eventuella semestrar eller att personen själv uppgett att han vissa veckor endast spende-

rade två övernattningar i Sverige. Skatteverket drog därför slutsatsen att stadigvarande 

vistelse kan uppkomma även i fall med färre antal övernattningar än 78 under en sexmå-

nadersperiod och ändå vara i överensstämmelse med RÅ 1997 ref 25. 

 

Enligt min mening framstår Skatteverkets tolkning av rättsfallet inte som orimlig. Ef-

tersom omständigheterna i RÅ 1997 ref 25 var oklara är det svårt att dra någon slutsats 

om att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ha gett uttryck för en gräns angående hur 

många övernattningar som krävs. Det går inte heller särskilt bra att tillämpa fallet på en 

situation där vistelsemönstret ser annorlunda ut med exempelvis längre perioder av över-

nattningar i Sverige och längre perioder av utlandsvistelser. I ett sådant fall skulle det 

vara svårt att använda sig av en normalvecka som grund för bedömningen.  

 

Skatteverkets slutsats, som jag i princip inte har några större invändningar emot, innebär 

dock att RÅ 1997 ref 25 ses som ett relativt intetsägande rättsfall eftersom inga säkra 

slutsatser kan dras angående hur många övernattningar som krävs i Sverige för stadigva-

rande vistelse. Inte heller hur många dagar som utgör ett tillfälligt avbrott går med säker-

het att utläsa. Det kan emellertid påpekas att Kammarrätten i Jönköping, 2007-06-07, 

målnummer 3939-06, uttryckligen angav att 78 övernattningar under en sexmånaderspe-

riod är ett krav för stadigvarande vistelse. 

 

Skatteverket har även sammanfattat innebörden av vad som utgör ett tillfälligt avbrott i 

en stadigvarande vistelse i två punkter (och ett undantag till punkterna). Eftersom frågan 

om vad som utgör ett tillfälligt avbrott är ett av de största problemen i avgörandet om en 

stadigvarande vistelse föreligger innebär de punkter som Skatteverket lagt fram ett kon-

kret förslag på tolkning och tillämpning av begreppet. Frågan är emellertid om tolkningen 

                                                           
45 SKV ställningstagande 2005-11-15 dnr 131 612166-05/111. 

 



24 
 

stämmer överens med praxis och förarbeten samt hur stor vikt som bör fästas vid Skatte-

verkets tolkningsmetod. 

I ställningstagandet ”vad är ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?” konstaterade 

Skatteverket att en utlandsvistelse som överstiger sex månader inte är tillfällig.46 Ett så-

dant avbrott bryter alltid en stadigvarande vistelse i Sverige. Ett avbrott ses enligt Skatte-

verket som tillfälligt om: 

 

1. avbrottet är kortare eller lika långt som tidigare vistelse i Sverige, eller 

2. avbrottet är kortare eller lika långt som den efterföljande vistelsen i Sverige. 

 

Skatteverket angav även att det undantagsvis kan bli aktuellt att frångå ovanstående punk-

ter. Det gäller framförallt vid regelbundet återkommande vistelser eller när en vistelse i 

Sverige är mycket kort i förhållande till avbrottet för vistelse i utlandet. 

 

Skatteverket menade vidare att kontinuiteten i vistelserna i Sverige ska vara en viktig del 

i bedömningen av om vistelsen är stadigvarande. Exempel på kontinuitet kunde enligt 

Skatteverket vara att en person gör återkommande vistelser i Sverige med uppdrag för en 

och samma arbetsgivare. Det ansågs att kontinuitet saknas om ett enstaka besök i Sverige 

är kort i förhållande till avbrottet för vistelse i utlandet. Som exempel angav Skatteverket 

en vistelse i Sverige som inleds med ett kort enstaka besök här i landet, varav en längre 

vistelse i utlandet följer, varpå personen sedan återvänder för att vistas en längre tid i 

Sverige. Det är en situation som normalt skulle falla under punkt två men där Skatteverket 

har ansett att det finns anledning att göra ett undantag på grund av bristande kontinuitet. 

 

Ställningstagandena publicerades år 2005. Vid den tidpunkten var RÅ 1997 ref 25 det 

enda fallet från Högsta förvaltningsdomstolen där frågan om vad som utgör ett tillfälligt 

avbrott i en stadigvarande vistelse. Innehållet i de två punkterna kan därför sägas vara 

långtgående eftersom de främst tar sikte på situationer där såväl Sverigevistelse som ut-

landsvistelse består av längre och mer sammanhängande perioder än några dagar åt 

gången, vilket var fallet i RÅ 1997 ref 25. Vidare publicerade Högsta förvaltningsdom-

                                                           
46 SKV ställningstagande 2005-02-14 dnr 130 92654-05/111. 
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stolen två avgöranden år 2008 som förtydligade vad som gäller angående tillfälliga av-

brott i en stadigvarande vistelse.47 Domarna har emellertid inte föranlett någon ändring 

av Skatteverkets ställningstaganden, vilka fortfarande gäller. 

 

Enligt min mening kan flera delar av ställningstagandet ”vad är ett tillfälligt avbrott i en 

stadigvarande vistelse?” ifrågasättas och problematiseras. Exempelvis framstår innehållet 

i punkterna som svåra att tillämpa på fall där omständigheterna var liknande dem i RÅ 

1997 ref 25. Ett tänkbart scenario är att en person vistas i Sverige från måndag till onsdag 

(två övernattningar), onsdag till torsdag utomlands (en övernattning), torsdag till fredag i 

Sverige (en övernattning), fredag till måndag utomlands (tre övernattningar). I linje med 

RÅ 1997 ref 25 spenderar personen tre övernattningar en normal vecka i Sverige, vilket 

ansågs tillräckligt för stadigvarande vistelse.  

 

Vid tillämpning av Skatteverkets två punkter är avbrottet från onsdag till torsdag såväl 

kortare än tidigare vistelse i Sverige (måndag till onsdag) som lika lång som efterföljande 

vistelse i Sverige (torsdag till fredag). Alltså ska det anses som tillfälligt och räknas in i 

Sverigevistelsen. För att Skatteverkets ställningstagande ska vara i linje med rättsfallet 

måste således måndag till fredag ses som en sammanhängande oavbruten Sverigevistelse 

(omfattande fem övernattningar) för att den efterkommande utlandsvistelsen mellan fre-

dag och måndag ska anses vara kortare än såväl den föregående som efterföljande Sveri-

gevistelsen. Det skulle medföra att ett vistelsemönster som det förevarande gör en person 

till stadigvarande vistandes i Sverige och därmed obegränsat skattskyldig. Sett isolerat 

utgör däremot utlandsvistelsen mellan fredag och måndag ett avbrott som är såväl längre 

än den tidigare vistelsen i Sverige (onsdag till torsdag) som efterföljande vistelse i Sverige 

(måndag till onsdag). Vid en sådan tolkning skulle resorna över helgen konstituera avbrott 

som bryter Sverigevistelsen varje helg. Det kan dock inte vara en sådan tolkning Skatte-

verket åsyftat. Tillämpningen av Skatteverkets punkter är emellertid enklare att tillämpa 

på fall av mer sammanhängande och längre Sverigevistelse och utlandsvistelser. 

 

Skatteverket poängterade i ställningstagandet att kontinuitet är viktig i avgörandet för vad 

som utgör en stadigvarande vistelse. Det är något som vid ställningstagandets publice-

rande inte hade berörts av Högsta förvaltningsdomstolen i dess domskäl. I fallen från år 

                                                           
47 RÅ 2008 ref 56 och RÅ 2008 not 166. 
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200848 tillmätte Högsta förvaltningsdomstolen regelbundenheten av Sverigevistelserna 

betydelse. Det gör att Skatteverkets ställningstagande och praxis från Högsta Förvalt-

ningsdomstolen numera är i överenstämmelse på det området. 

 

I samband med att Skatteverket tog upp att kontinuitet bör tillmätas avgörande betydelse 

gavs som exempel att återkommande arbete i Sverige för en och samma uppdragsgivare 

kan anses grunda kontinuitet. Det framgår av praxis att anledningen till Sverigevistelsen 

inte har någon betydelse för huruvida en person ska anses stadigvarande vistas i Sverige.49 

Att som Skatteverket, tillmäta arbete i allmänhet och arbetsgivare i synnerhet betydelse 

kan inte sägas ligga i linje med förarbeten och praxis. Ett anställningsförhållande skulle 

kunna tjäna som bevis för att personen faktiskt har vistats i Sverige under vissa perioder, 

men anställningen i sig borde inte ha någon betydelse för huruvida en person ska anses 

vistats stadigvarande i Sverige. Jag anser vidare att användandet av anställningsförhål-

lande som bevisning för att stadigvarande vistelse föreligger bör ske med försiktighet. 

Det är inte är lämpligt att en anställning i sig automatiskt innebär att en person ska anses 

vistas stadigvarande i Sverige.  

 

Skatteverket har försökt att konkretisera och förtydliga vad en stadigvarande vistelse in-

nebär. Punkterna som anges gör det enklare för såväl enskilda som myndigheten att för-

utse och bedöma vad som utgör en stadigvarande vistelse. Att lägga till ett undantag gör 

emellertid de två första punkterna vagare och det kan ifrågasättas hur hjälpsamt ställ-

ningstagandet faktiskt är. Det kan också ifrågasättas om ställningstagandet var i linje med 

gällande rätt när det publicerades.  

 

6.3 RÅ 2008 ref 16 och RÅ 2008 not 166 
Under år 2008 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen tre fall som rörde stadigvarande 

vistelse. I två av fallen togs frågan om vad som utgör ett tillfälligt avbrott som ska räknas 

in i Sverigevistelsen upp. De två fallen liknar varandra såväl till omständigheterna som 

till Högsta förvaltningsdomstolens domskäl. 

 

                                                           
48 RÅ 2008 ref 56 och RÅ 2008 not 166. 
49 Se kapitel tre. 
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RÅ 2008 ref 56 rörde en dansk läkare, med bostad i Danmark, som hade anställning i 

Sverige under år 2004 och halva år 2005. Personen arbetade sammanlagt 18 veckor i 

Sverige fördelat på nio tvåveckorsperioder mellan februari och november år 2004. Första 

halvåret år 2005 arbetade personen sammanlagt nio veckor i Sverige, fördelat på fyra 

tvåveckorsperioder samt midsommarveckan. Personen hade tillgång till en jourlägenhet 

och hade sin dygnsvila i Sverige. Tiden mellan arbetspassen i Sverige tillbringades i Dan-

mark. Vistelserna i utlandet var oftast två till fyra veckor långa. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att personens vistelse i Sverige hade varat 

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

anses som stadigvarande. Att arbetstiden förlagts så att personen kunnat tillbringa fler 

dagar i Danmark än i Sverige medförde ingen annan bedömning.  

 

Till skillnad från RÅ 1997 ref 25 utgick domstolen inte från vistelsemönstret en normal 

arbetsvecka. Anledningen till det var antagligen att det i förevarande fall gick att fastställa 

exakt vilka dagar personen hade tillbringat i Sverige. Det kan även ha berott på att det här 

rörde sammanhängande perioder i Sverige om två veckor när personen i RÅ 1997 ref 25 

lämnade Sverige flera dagar under veckorna. 

 

Fokus i domskälen tycks emellertid inte ligga på avbrottens tidsomfattning. Högsta för-

valtningsdomstolen angav att det är vistelsen i Sverige som varit föremål för bedömning, 

inte avbrotten (vistelserna i utlandet). Frågan är vad uttrycken lång tid, omfattning och 

regelbundenhet innebär och när ett avbrott medför att Sverigevistelsen inte uppfyller de 

ställda kraven och därmed inte heller ska anses vara stadigvarande. Min tolkning är att 

uttrycket lång tid rimligtvis tar sikte på längden av vistelsetiden i Sverige från den första 

dagen i Sverige till den sista. Det kan tänkas att sexmånadersgränsen är vägledande rö-

rande vistelsens längd. Begreppet omfattning kan tänkas ta sikte på Sverigevistelsernas 

längd i förhållande till avbrottens längd. Med regelbundenhet kan domstolen ha menat att 

vistelserna i Sverige är återkommande, antingen med jämna mellanrum eller planmäss-

iga.50  

 

                                                           
50 Se definitionen av ordet regelbunden enligt Nationalencyklopedin http://www.ne.se/uppslagsverk/ord-

bok/svensk/regelbunden. 
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I förevarande fall ansågs cirka ett och ett halvt år vara tillräckligt lång tid i Sverige för att 

grunda stadigvarande vistelse. Två veckor i Sverige varvat med två till fyra veckor utom-

lands sågs som tillräcklig omfattning. Det poängterades även i rättsfallet att faktumet att 

personen spenderat fler dagar i Danmark än i Sverige inte medförde någon annan bedöm-

ning. Innebörden av uttrycket omfattning skulle därmed kunna tolkas som att tiden i Sve-

rige inte nödvändigtvis behöver överstiga tiden i utlandet. Att Sverigevistelserna har varit 

återkommande i samma mönster under ett och ett halvt år ansågs därutöver tillräckligt 

regelbundet. Vad som närmare menas med uttrycken är svårt att uttolka från fallet. 

 

Sverigevistelserna om två veckor såväl efterföljdes som föregicks vid flera tillfällen av 

längre vistelser utomlands. Enligt Skatteverket två punkter innebär det att Sverigevistel-

sen ska anses avbruten av avbrotten, som därmed inte är tillfälliga. Det visar att Skatte-

verkets punkter inte är i linje med den praxis som numera finns, såtillvida Skatteverkets 

undantag inte tillämpas. Redan av detta rättsfall kan det således konstateras att Skattever-

kets ställningstaganden och punkterna däri inte utgör en exakt eller precis återgivning av 

gällande rätt. 

 

Det andra rättsfallet från Högsta förvaltningsdomstolen, RÅ 2008 not 166, rörde en finsk 

medborgare med bostad i Finland. Personen arbetade sju dagar i följd i Sverige och var 

sedan ledig sju dagar i följd. Ledigheten spenderade personen i Finland. Även semester-

ledigheter spenderade personen i Finland. Personen vistades 60 till 70 dagar per halvår i 

Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att anställningen varat i flera år och 

att personen vistats i Sverige under en så lång tid, i en sådan omfattning och med en sådan 

regelbundenhet att vistelserna här var att anse som stadigvarande. Förhållandet att arbets-

tiderna förlagts så att han haft arbetsuppehåll om sju dagar varannan vecka medförde 

ingen annan bedömning. 

 

Även i detta rättsfall konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att vad som ska tillmätas 

betydelse för om en vistelse ska anses vara stadigvarande är under hur lång tid personen 

vistats i Sverige, i vilken omfattning personen vistats i Sverige och i vilken utsträckning 

Sverigevistelserna har varit regelbundna. Personen hade vistats i Sverige med i stort sett 

samma vistelsemönster från år 1999 fram till år 2006, vilket var året som var föremål för 

prövning.  
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Högsta förvaltningsdomstolen påpekade vidare att anställningen varat i flera år. Syftet 

med Sverigevistelsen ska inte ha någon betydelse. Att Högsta förvaltningsdomstolen 

nämnde personens anställning kan därför, enligt min mening, inte innebära att anställ-

ningen i sig gör att han anses vistas stadigvarande i Sverige. Det kan snarare tänkas ha 

påpekats i bevishänseende. Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen angav att personens 

anställning varat i flera år tycks domstolen ha tagit hänsyn till omständigheter utanför den 

aktuella tidsperioden för att, med anställningen som bevis, konstatera att personen vistats 

i Sverige under en tillräckligt lång tid (nästan tio år). Personen spenderade mer tid utom-

lands än i Sverige, vistelsetiden utomlands tycks alltså kunna överstiga vistelsetiden i 

Sverige utan att omfattningen av Sverigevistelsen anses otillräcklig för att utgöra stadig-

varande vistelse. 

 

Regelbundenheten kan tänkas ligga i att personen gjort återkommande besök i Sverige 

med jämna mellanrum. Personens anställningsförhållanden vittnar även om att vistelserna 

i Sverige var planmässiga.51 Som jag tidigare nämnt anser jag dock att hänsyn till anställ-

ning bör tas med försiktighet, för att anställningen i sig inte automatiskt ska grunda sta-

digvarande vistelse. Syftet med vistelsen i Sverige, i detta fall arbete, ska inte tillmätas 

betydelse. 

 

I rättsfallen tydliggörs att hur lång tid en person vistats i Sverige, i vilken omfattning och 

med vilken regelbundenhet ska vara avgörande i bedömningen av huruvida en vistelse är 

stadigvarande. Det tycks därför inte finnas någon önskan från domstolens sida att fast-

ställa ett exakt antal dagar för vad som ska anses vara ett tillfälligt avbrott utan domstolen 

verkar snarare ha skiftat fokus till själva tiden i Sverige. Uppfyller Sverigevistelsen kra-

ven på tid, omfattning och regelbundenhet så är avbrotten att anses som tillfälliga.  

 

I ett annat fall från Högsta förvaltningsdomstolen, som också avgjordes år 2008 men inte 

direkt berörde frågan om tillfälligt avbrott, påpekade domstolen att personens samtliga 

arbetsperioder i Sverige föregicks och efterföljdes av förhållandevis kortvariga avbrott.52 

I RÅ 2008 not 166 och RÅ 2008 ref 56 fördes emellertid inga liknande resonemang. 

Kanske kan Sverigevistelsernas längd i förhållande till utlandsvistelsernas längd anses 

                                                           
51 Återkommande, med jämna mellanrum och planmässigt är min tolkning av ordet regelbunden. Tolk-

ningen baseras på Nationalencyklopedins definition av ordet. 
52 RÅ 2008 ref 16. 
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vara inkluderade i begreppet omfattning. Domstolen tog nämligen Sverigevistelsens om-

fattning i beaktande i såväl RÅ 2008 not 166 som RÅ 2008 ref 56. 

 

6.4 Praxis från kammarrätterna 

6.4.1 Allmänt 

Högsta förvaltningsdomstolen har inte avgjort något fall rörande stadigvarande vistelse 

sedan domarna från år 2008.53 Därför är det av intresse att se hur kammarrätterna har 

tolkat och tillämpat domarna. Det är dessutom av särskilt intresse att undersöka hur kam-

marrätterna har tolkat de uppställda kriterierna om att Sverigevistelsen ska ha varat en 

viss tid, i en viss omfattning och med viss regelbundenhet, eftersom Högsta förvaltnings-

domstolen aldrig gick närmare in på innebörden av begreppen. Det är även intressant att 

utreda huruvida kammarrätterna uteslutande använder kriterierna från RÅ 2008 ref 56 

och RÅ 2008 not 166 som grund för bedömningen eller om domstolarna, likt i RÅ 2008 

ref 16 och Skatteverkets ställningstagande54, även uttryckligen bedömer huruvida avbrot-

ten varit kortare eller lika långa som föregående eller efterföljande Sverigevistelse. I det 

följande presenteras i kronologisk ordning de kammarrättsdomar publicerade efter år 

2008 som finns på området. 

 

6.4.2 Kammarrätten i Sundsvall, 2009-03-24, målnummer 2416-08 och 

3132-3234-08 

Det första fallet, med målnummer 2416-08, rörde en utländsk läkare som med undantag 

för ett år hade arbetat minst en period i Sverige varje år de senaste tio åren. Hans anställ-

ning var ett vikariat och han arbetade bara i Sverige vid behov. Läkaren vistades mellan 

tio och 129 dagar per år i Sverige. Personen själv hävdade att vistelserna i Sverige alltid 

föregicks och efterföljdes av längre vistelser utomlands. I fallet prövades hans skatterätts-

liga status under inkomståret 2006. Det året vistades han sju perioder i Sverige om sam-

manlagt 129 dagar. Exakt hur långa avbrotten var år 2006 framgick inte av rättsfallet. 

 

Kammarrätten konstaterade att personen arbetat i Sverige med viss regelbundenhet de 

senaste tio åren. Kammarrätten slog även, utan motivering, fast att personen hade vistats 

                                                           
53 RÅ 2008 ref 16, RÅ 2008 ref 56 och RÅ 2008 not 166. 
54 SKV ställningstagande 2005-02-14 dnr 130 92654-05/111. 
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i Sverige under så lång tid, i sådan omfattning och med sådan regelbundenhet att vistelsen 

fick bedömas som stadigvarande. Kammarrättens domskäl ger således ingen förklaring 

till hur tidsaspekten, omfattningen eller regelbundenheten ska tolkas. Vad som skulle 

kunna utläsas av domskälen är att hänsyn har tagits till personens vistelsemönster även 

före året som var föremål för prövning. Kammarrätten inledde nämligen sin bedömning 

med att nämna att personen arbetat hos den svenska arbetsgivaren med viss regelbunden-

het de senaste tio åren. Liksom i fallen från Högsta förvaltningsdomstolen användes per-

sonens arbetssituation för att visa på regelbundenhet i vistelserna. Enligt mannen själv 

var avbrotten nästan alltid längre än såväl föregående som efterföljande Sverigevistelse. 

Kammarrätten tycks alltså inte ha gått på den linje som Skatteverket presenterade i sina 

två punkter. Avbrottens längd angavs inte med exakthet, vilket argumenterar för att enbart 

avbrottens längd inte är avgörande för huruvida stadigvarande vistelse föreligger. I likhet 

med RÅ 2008 ref 56 och RÅ 2008 not 166 tycks kammarrätten ha lagt fokus på Sverige-

vistelserna snarare än utlandsvistelserna. 

 

Det andra fallet, med målnummer 3132-3234-08, avgjordes av Kammarrätten i Sundsvall 

samma dag som föregående fall, omständigheterna var liknande. Personen i målet hade i 

perioder sedan år 2003 arbetat som läkare i Sverige. Hon arbetade 13 perioder i Sverige 

under år 2006 och vistades här sammanlagt 136 dagar det året. År 2007 arbetade hon elva 

perioder och vistades sammanlagt 100 dagar i Sverige. Vistelserna i Sverige efterföljdes 

av vistelser i Tjeckien som i vissa fall var kortare än föregående vistelse i Sverige men i 

flera fall också var längre än dubbelt så långa som föregående vistelse i Sverige. 

  

Kammarrättens domskäl är näst intill identiskt med domskälen i det föregående fallet. 

Domstolen konstaterade att personen hade arbetat i Sverige med viss regelbundenhet. Än 

en gång tycks en persons arbetsmönster läggas till grund för att visa på regelbundenhet 

av Sverigevistelserna. Personen hade emellertid jobb även i Tjeckien, domstolen menade 

dock att det inte ändrar bedömningen. Det är således oklart om arbete i utlandet skulle 

kunna läggas till grund för motsatsen, det vill säga att Sverigevistelserna inte är att anse 

som regelbundna. Kammarrätten fortsatte med att personen hade vistats i Sverige under 

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

att bedöma som stadigvarande. I förevarande fall har alltså en vistelse om 100 dagar under 

en tolvmånadersperiod ansetts vara stadigvarande. Avbrotten som i vissa fall varit dubbelt 

så långa som föregående Sverigevistelse ansågs inte bryta Sverigevistelsen. Återigen ges 
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det ingen uttrycklig förklaring till hur begreppen tid, omfattning och regelbundenhet ska 

tolkas.   

 

6.4.3 Kammarrätten i Göteborg, 2009-06-23, målnummer 7649-7650-08, 

7651-7652-08 och 7653-08 

De tre målen rörde beskattning av samma person men avsåg olika inkomstår. Personen 

var anställd som professor vid Göteborgs universitet. Anställningen påbörjades år 2003. 

Vid tiden för avgörandena var personen fortsatt anställd vid universitetet. Personen hade 

därutöver en bostad i Tyskland där hon vistades den tid hon inte var i Sverige. 

 

I mål 7649-7650-08, som avsåg inkomstår 2004, hade personen, bortsett från juni och 

juli, vistats i Sverige under samtliga månader och övernattat här mellan sex till 15 nätter 

per månad i perioder om oftast tre eller fler nätter i följd. Hon hade sammanlagt gjort 120 

övernattningar i Sverige år 2004. Kammarrätten konstaterade inledningsvis att personens 

anställning började år 2003 och att hon fortfarande var anställd år 2008. Enligt kammar-

rättens bedömning hade personen vistats i Sverige under en så lång tid, i en sådan omfatt-

ning och med sådan regelbundenhet att vistelsen här var att bedöma som stadigvarande.  

 

Kammarrätten motiverade inte heller i detta mål hur begreppen lång tid, omfattning och 

regelbundenhet ska tolkas. Det påpekades emellertid att hänsyn får tas till omständigheter 

utanför tidperioden som är föremål för prövning. I RÅ 2008 ref 16 tog Högsta förvalt-

ningsdomstolen hänsyn till omständigheter före den aktuella tidperioden. I förevarande 

fall kan kammarrätten ha tagit hänsyn även till omständigheter efter den aktuella tidspe-

rioden eftersom personen vistats i Sverige efterföljande år. Kammarrätten nämnde dock 

inte uttryckligen att så var fallet. Att domstolen beaktat omständigheter utanför den aktu-

ella tidperioden skulle emellertid kunna vara en förklaring till varför domstolen ansåg att 

vistelsen varat under en tillräckligt lång tid. Det är däremot oklart hur domstolen bedömde 

uttrycken omfattning och regelbundenhet. Anställningsförhållandet skulle eventuellt ha 

kunnat visa på regelbundenhet i vistelsemönstret. Det är emellertid inte heller något kam-

marrätten påpekade uttryckligen.  

 

Värt att påpeka är även att kammarrätten angav att personens inkomst år 2004 var 600 000 

kronor. Frågan är varför kammarrätten har ansett det relevant att ta upp vilken inkomst 
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personen har. Inkomsten i sig kan anses vara förhållandevis hög, vilket skulle kunna visa 

på att personen har en viss grad av anknytning till Sverige. Det framgick emellertid inte 

av domen hur stor inkomst, om någon, personen hade i utlandet. Om det hade framgått 

skulle det kunna innebära att svenska inkomster i förhållande till utländska inkomster kan 

användas för att visa på att sverigevistelsen har varit i viss omfattning i förhållande till 

utlandsvistelsen.  

 

Vidare kan det noteras att personen hade vistats i Sverige samtliga månader under året. 

Det innebär att tiden i Sverige, från första till sista dagen, översteg sex månader. Att kam-

marrätten inte gick närmare in på avbrottens längd tyder på att fokus ligger på en bedöm-

ning av Sverigevistelserna, inte avbrotten i sig, vilket är i linje med tidigare nämnda fall 

från Högsta förvaltningsdomstolen. 

 

Mål 7651-7652-08, avsåg inkomstår 2005 och 2006. Personen hade, bortsett från juli år 

2005 samt juli och november år 2006, vistats i Sverige samtliga månader och övernattat 

här mellan tre till 18 nätter per månad under år 2005 och tre till 12 nätter per månad under 

år 2006. Alla Sverigevistelser utom en, under år 2006, hade föregåtts och efterföljts av 

lika långa eller längre vistelser i utlandet. Kammarrättens domskäl var näst intill identiska 

som i den föregående domen. Att personen vistats mindre i Sverige år 2006 än tidigare år 

föranledde ingen annan bedömning. 

 

Vissa månader hade således personen inte varit i Sverige alls, vissa månader spenderat så 

lite som tre nätter i Sverige. Resultatet av kammarrättens dom är bland annat att tolk-

ningen som framförts av Skatteverket, innebärande att ett avbrott som är längre än före-

gående eller efterföljande vistelse i Sverige avbryter Sverigevistelsen, inte har tillmäts 

betydelse. Det framstår även i detta fall som att den exakta längden på ett avbrott inte har 

avgörande betydelse utan att det är helheten rörande vistelsen i Sverige som är avgörande.  

 

Mål 7653-08, rörde inkomstår 2007. Personen hade, bortsett från juli och augusti 2007, 

vistats i Sverige under samtliga månader och övernattat här mellan sex till 12 nätter per 

månad. Alla vistelser i Sverige under år 2007 hade enligt personen föregåtts och efterföljts 

av lika långa eller längre vistelser utanför Sverige. Enligt kammarrättens bedömning hade 

personen vistats i Sverige under en så lång tid, i en sådan omfattning och med sådan 

regelbundenhet att vistelsen här var att bedöma som stadigvarande.  
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Målet kan jämföras med RÅ 2008 ref 16 i vilket en vistelse om fem månader och 23 dagar 

ansågs vara stadigvarande eftersom personen hade ett vistelsemönster som innebar att han 

spenderade nästan sex månader i Sverige varvat med avbrott på två till tre månader. I mål 

7653-08 gjorde personen ett avbrott i Sverigevistelsen på två månader i juli och augusti. 

Perioden som var föremål för prövning var kalenderåret 2007. Vistelsen efter och troligt-

vis även vistelsen före avbrottet kan inte ha överstigit sex månader. Det kan därför än en 

gång konstateras att en Sverigevistelse kan vara stadigvarande även om den inte uppgår 

till sex månader, under förutsättning att regelbundenheten och omfattningen av vistelsen 

talar för det. Det kan vidare påpekas att kammarrätten inte i något av målen sammanfat-

tade hur många övernattningar personen hade gjort i Sverige totalt under åren. Det fram-

gick enbart av förvaltningsdomstolens domar. Domstolarna preciserar annars vanligtvis 

antalet övernattningar en person har gjort i Sverige som ett led i bedömningen av huruvida 

stadigvarande vistelse föreligger. Ännu en gång visar det på att en helhetsbedömning har 

gjorts. 

 

6.4.4 Kammarrätten i Göteborg, 2009-09-07, målnummer 5453-08 

Förevarande mål från Kammarrätten i Göteborg är det enda från en kammarrätt publicerat 

efter år 2008 i vilket stadigvarande vistelse inte ansetts föreligga. Målet är därför högst 

intressant eftersom det eventuellt kan visa på var gränsen går för när en vistelse ska anses 

vara stadigvarande och ett avbrott ska anses vara tillfälligt. 

 

Fallet rörde en isländsk person som hade vistats i Sverige 102 dagar och gjort 94 över-

nattningar under år 2006. Vistelserna var uppdelade på nio tillfallen. Vistelserna hade 

varit regelbundet återkommande sedan år 2002 som ett led i personens anställning. Vis-

telserna i Sverige såväl föregicks som efterföljdes av betydligt längre vistelser på Island. 

Domstolen menade att trots att vistelserna i Sverige hade varit regelbundna och föranletts 

av ett längre anställningsförhållande kunde personen inte anses vara obegränsat skattskyl-

dig i Sverige. Med särskilt beaktande av att Sverigevistelserna föregåtts och efterföljts av 

längre vistelser utomlands, kunde avbrotten inte anses vara tillfälliga. 
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Domstolen tycks ha övervägt de kriterier som ställts upp av Högsta förvaltningsdomsto-

len rörande tid, omfattning och regelbundenhet. Kravet på regelbundenhet nämndes ut-

tryckligen vara uppfyllt. Domstolen gjorde sedan en hänvisning till personens anställ-

ningsförhållande. Det kan emellertid ifrågasättas om domstolen tog upp det som grund 

för att visa att vistelsens regelbundenhet var uppfylld. Domstolen skulle med kommenta-

ren även kunna tänkas använda anställningsförhållandet som grund för att visa att perso-

nen vistats tillräckligt lång tid i Sverige. Min tolkning av kammarrättens domskäl är att 

domstolen ansåg såväl kraven på regelbundenhet och tid i Sverige vara uppfyllda. Av 

domen framgick det emellertid inte hur lång tid personen hade spenderat i Sverige räknat 

från första till sista vistelsedagen. Det är därför svårt att ställa tidsaspekten i relation till 

sexmånadersgränsen. 

 

Vidare är det intressant att det av domskälen inte framgick något om Sverigevistelsens 

omfattning. Eftersom kammarrätten i målet tagit upp de andra två kriterierna från Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis bör kammarrätten anses ha reflekterat även över det tredje. 

Begreppet omfattning kan i sammanhanget tolkas som tiden i Sverige i förhållande till 

tiden utomlands. Det skulle kunna vara så att domstolen konstaterat att Sverigevistelserna 

föregåtts och efterföljts av längre vistelser utomlands som ett led i bedömningen av vad 

som ska anses utgöra tillräcklig omfattning. Kanske är det också anledningen till att vis-

telsen inte ansågs vara stadigvarande. 

 

Anmärkningsvärt är emellertid att samma kammarrätt som tidigare ansett55 att avbrott 

som varat under längre tid än föregående och efterföljande Sverigevistelse ändå kan vara 

tillfälliga i detta fall ansåg att sådana avbrott inte är att anse som tillfälliga. Frågan är 

därför vad som skiljer de två fallen åt, särskilt rörande omfattningen av Sverigevistelsen, 

eftersom det tycks vara på den grunden stadigvarande vistelse inte ansetts föreligga. Den 

skillnad mellan fallen som jag har kunnat uttyda är att Sverigevistelserna i förevarande 

fall föregicks och efterföljdes av betydligt längre avbrott, medan avbrotten i de tidigare 

fallen endast var lika långa eller längre än Sverigevistelsen.56  

 

                                                           
55 KamR i Göteborg, 2009-06-23, målnr 7651-7652-08 och 7653-08.  
56 KamR i Göteborg, 2009-06-23, målnr 7653-08. 
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6.4.5 Kammarrätten i Stockholm, 2009-09-20, målnummer 277-280-09 

I fallen som behandlats tidigare i avsnittet har det tydligt framgått att personerna vistats i 

Sverige på grund av anställning. Förevarande fall skiljer sig från de kammarrättsfall som 

tidigare behandlats i framställningen eftersom det var tvistigt huruvida personen överhu-

vudtaget hade vistats i Sverige. Personen i förevarande fall var bosatt i Schweiz och frå-

gan var om han hade vistats stadigvarande i Sverige mellan år 2002 och år 2005. Skatte-

verket menade att personens bensin- och kontokort hade använts för att tanka och göra 

inköp i Sverige i stor utsträckning. Därav drog Skatteverket slutsatsen att personen hade 

vistats stadigvarande i Sverige. Personen själv menade att det var hans döttrar som använt 

korten. 

 

Paralleller kan dras till RÅ 1997 ref 25 där vistelsemönstret en normal arbetsvecka lades 

till grund för bedömningen eftersom det inte gick att fastställa exakt vilka dagar personen 

vistats i Sverige. Kammarrätten i Stockholm har emellertid gått längre än så när de ansåg 

att stadigvarande vistelse förelåg med användandet av bensin- och kontokort i Sverige 

som grund. Kammarrätten kom fram till att Skatteverket visat att personen hade varit i 

Sverige i princip varje månad under de fyra åren som var föremål för prövning. Domsto-

len menade även att personen spenderade merparten av sin tid här. Vidare visade utred-

ningen i målet att personen vistats långa och sammanhängande perioder i Sverige och att 

resorna till Schweiz var att betrakta som tillfälliga avbrott. Personen skulle därför anses 

ha vistats stadigvarande i Sverige. 

 

Kammarrättens domskäl kan analyseras utifrån de kriterier Högsta förvaltningsdomstolen 

ställt upp angående Sverigevistelsens tid, omfattning och regelbundenhet. Domstolen 

kommenterade att personen spenderat merparten av sin tid i Sverige, vilket skulle kunna 

tyda på att omfattningen av Sverigevistelsen varit tillräcklig. Vidare påpekas att personen 

varit i Sverige varje månad under fyra år, vilket innebär att tiden i Sverige från första till 

sista dagen klart överstiger sex månader. Att vistelserna tycks vara återkommande visar 

också på regelbundenhet. Avbrotten i sig tycks inte ha varit fokus för bedömningen. 

 

Tidigare har anställningsförhållande använts för att visa på regelbundenhet. I detta fall 

förelåg inget anställningsförhållande i Sverige. Eventuellt har även en persons inkomst 
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från Sverige använts för att visa på att stadigvarande vistelse föreligger.57 Såväl anställ-

ningsförhållande som årsinkomst är uppgifter som framgår av Skatteverkets egna register. 

Användning av konto- och bensinkort gör det däremot inte, vilket innebär att allt mer 

långtgående metoder har använts för att visa på att stadigvarande vistelse föreligger.  

 

6.5 Utblick mot regleringen rörande kortare avbrott 
Som framgår ovan går det inte att finna en klar gräns för vad som utgör ett tillfälligt 

avbrott i en stadigvarande vistelse. Fokus tycks ha skiftat mot att istället bedöma Sveri-

gevistelsen ur ett helhetsperspektiv. Regleringen rörande tillfälliga avbrott kan jämföras 

med vad som gäller för så kallade kortare avbrott i 3 kap 10 § IL.   

 

Kortare avbrott är det begrepp som används för tillåtna avbrott vid tillämpningen av 

ettårs- och sexmånadersregeln. Enligt 3 kap 9 § 1 st IL undantar Sverige inkomst av an-

ställning från beskattning om anställningen innebär att en obegränsat skattskyldig person 

vistas utomlands i minst sex månader och inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sex-

månadersregeln). Av andra stycket samma paragraf följer att inkomst av anställning un-

dantas från beskattning i Sverige om personen vistas minst ett år i samma land, även om 

inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet (ettårsregeln). I 3 kap 10 § IL stadgas att 

kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller 

slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse utomlands som anges i 3 

kap 9 § IL. Kortare avbrott anses således inte avbryta en utlandsvistelse, vilket kan liknas 

vid att tillfälliga avbrott inte anses avbryta en Sverigevistelse. 

 

Avbrott för vistelse i Sverige får enligt 3 kap 10 § IL inte vara längre än sex dagar för 

varje hel månad som anställningen motsvarar eller 72 dagar per anställningsår. På denna 

punkt skiljer sig reglerna rörande tillfälliga avbrott och kortare avbrott åt eftersom det för 

kortare avbrott i lagtext har fastställts ett specifikt antal dagar, vilket inte är fallet för 

tillfälligt avbrott. Före år 1985 var antalet dagar som en person kunde tillbringa i Sverige 

flexibelt och avgjordes från fall till fall. Specificering av antal dagar som utgör ett kortare 

avbrott infördes eftersom det tidigare förfarandet ansågs osäkert för den enskilde och 

                                                           
57 KamR i Göteborg, 2009-06-23, målnr7649-7650-08. 
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medförde olikformig tillämpning inom Skatteverket. Det ansågs därför vara mer fördel-

aktigt att i lagen införa ett bestämt antal dagar som den enskilde tillåts tillbringa i Sverige 

utan att utlandsvistelsen ska anses avbruten.58  

 

I förarbetena till kommunalskattelagen togs visserligen inte frågan om antalet dagar som 

utgör ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse upp. Däremot ansågs det generera 

en smidigare rättstillämpning om minimitid för hur lång en Sverigevistelse behöver vara 

för att anses som stadigvarande inte fastställdes. Att inte precisera Sverigevistelsen längd 

bedömdes inte heller leda till några större tillämpningssvårigheter för Skatteverket.59 

Därav kan det generellt sett antas att flexibilitet vid tillämpning av lagen ansågs överväga 

den enskildes behov av förutsebarhet när det gäller stadigvarande vistelse och tillfälliga 

avbrott. 

 

Frågan är varför förutsebarhet för den enskilde och enhetlig tillämpning inom Skattever-

ket väger tyngre rörande kortare avbrott medan flexibilitet i lagstiftningen anses väga 

tyngre rörande tillfälliga avbrott. Det kan även, utifrån ett de lege ferenda-perspektiv, 

ifrågasättas ifall regleringen rörande tillfälliga avbrott i en stadigvarande vistelse bör ut-

formas i likhet med reglerna rörande kortare avbrott. 

 

En anledning till att reglerna ser ut som de gör skulle kunna vara att lagstiftningen har 

anpassats efter uppkomna behov rörande kortare avbrott men detsamma inte skett avse-

ende tillfälliga avbrott. När Skatteverket publicerade sina ställningstaganden angående 

stadigvarande vistelse och tillfälliga avbrott år 2005 blev följden att personer som länge 

ansetts vara begränsat skattskyldiga kom att ses som obegränsat skattskyldiga. Konse-

kvensen berodde på att de olika skattekontoren tolkat reglerna och praxis olika. Det fram-

står därför som tydligt att det skapar problem för Skatteverket när det dels inte finns någon 

preciserad minimigräns för längden på Sverigevistelsen och det dels inte framgår hur 

många dagar som utgör ett tillfälligt avbrott. Ur den aspekten anser jag att det vore önsk-

värt att precisera innebörden av tillfälliga avbrott i likhet med vad som gjorts avseende 

kortare avbrott. 

 

                                                           
58 Prop 1984/85:175 s 19. 
59 Prop 1927:102 bil 3 s 44 och 46 f. 
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Vidare kan det påpekas att det i förarbetena inte enbart sågs som positivt att precisera 

antalet dagar som utgör ett kortare avbrott. Det angavs att en negativ konsekvens av att 

precisera antalet dagar är att det kan leda till ekonomiska konsekvenser för en person som, 

utan egen förskyllan, stannar i Sverige för länge och därmed blir obegränsat skattskyldig 

för utlandsperioden som föregick avbrottet.60 Det är något svårare att föra samma argu-

mentation rörande tillfälliga avbrott. Är antalet dagar för vad som utgör ett tillfälligt av-

brott fastställt och den enskilde utan egen förskyllan överskrider antalet dagar för tillfäl-

ligt avbrott genom att vistas utomlands för länge skulle personen vara begränsat skatt-

skyldig. Begränsad skattskyldighet skulle gälla såväl under avbrottet som för föregående 

Sverigevistelse under förutsättning att Sverigevistelen inte uppgick till sex månader. Be-

gränsad skattskyldighet får i sammanhanget ses som positivt för den enskilde.  

 

Omvänt kan det däremot tänkas att en person som tänkt göra ett avbrott som inte är till-

fälligt tvingas återvända till Sverige i förtid. Avbrottet blir som följd tillfälligt och stadig-

varande vistelse samt obegränsad skattskyldighet kan komma att föreligga trots att det 

inte var personens tanke. Syftet vid införandet av reglerna rörande stadigvarande vistelse 

var emellertid att kunna beskatta personer som vistades i Sverige en viss sammanhäng-

ande tid oavsett om Sverigevistelsen var frivillig eller inte.61 Det kan därför ifrågasättas 

om ändamålet med regleringen rörande tillfälliga avbrott i en stadigvarande vistelse och 

kortare avbrott i förhållande till ettårs- och sexmånadersregeln är detsamma. Det anges 

nämligen i förarbetena till reglerna om kortare avbrott att syftet med att begränsa perso-

ners möjlighet till vistelse i Sverige var att förhindra att en tjänst i Sverige kombinerades 

med en utlandstjänst.62 Ett sådant syfte har inte uttryckts rörande stadigvarande vistelse 

eller tillfälliga avbrott i en sådan vistelse. Att reglerna har olika utformning kan således 

ha föranletts av dess olika syften. Vidare skiljer sig regleringarna åt då kortare avbrott 

enligt lagtexten utgörs av semester, tjänsteuppdrag eller liknande. Lagtexten exemplifie-

rar således vilken typ av vistelse i Sverige som kan utgöra ett kortare avbrott. Angående 

tillfälliga avbrott i en stadigvarande vistelse framgår det av förarbeten att anledningen till 

avbrottet inte är av betydelse.  

 

                                                           
60 Prop 1984/85:175 s 19. 
61 Prop 1927:102 bil 3 s 46. 
62 Prop 1984/85:175 s 29. 
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Att utforma reglerna rörande tillfälliga avbrott i likhet med reglerna rörande kortare av-

brott kan leda till att skattelagstiftningen uppfattas som mer koherent. Enligt min mening 

kan det dock ifrågasättas om lagstiftningen behöver uppfattas som koherent när ändamål 

och bakomliggande tankar avseende regleringarna inte tycks överensstämma. Utifrån syf-

tet att skapa förutsebarhet för den enskilde och underlätta en mer enhetlig tillämpning för 

Skatteverket ser jag det emellertid som önskvärt att antalet dagar för vad som utgör ett 

tillfälligt avbrott preciseras. Det bör dock påpekas att med förutsebarhet följer möjlig-

heten till skatteplanering för den enskilde, som därmed på förhand kan planera att vistas 

i Sverige eller utomlands i det antal dagar som ger det mest fördelaktiga utfallet. 

 

Det kan också noteras att användning av samma gräns som ställts upp avseende kortare 

avbrott, sex dagar per månad eller 72 dagar per år, inte hade varit lämplig för tillfälliga 

avbrott. Detta eftersom att RÅ 1997 ref 25 kan tolkas som att en enskild kan göra avbrott 

i större utsträckning än den tid som gäller vid tillämpning av ettårs- och sexmånadersre-

geln utan att en stadigvarande vistelse bryts.63 Rättsfallen från Högsta förvaltningsdom-

stolen 2008 bekräftar detta. 

7 Dagpendlare och stadigvarande vistelse 
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett rättsfall, RÅ 1981 Aa 4, tagit upp frågan om 

huruvida det krävs att en person spenderar sin dygnsvila i Sverige för att personen ska 

anses stadigvarande vistas i Sverige. Fallet rörde en svensk medborgare som arbetade i 

Sverige men hade sin bostad i Danmark. Personen hade varken bostad eller övernattnings-

möjlighet i Sverige utan pendlade mellan Danmark och Sverige dagligen. Frågan var om 

den dagliga pendlingen gjorde att personen skulle anses stadigvarande vistandes i Sverige 

ur beskattningshänseende. Skatteverket sammanfattade problematiken med att vistelsen 

å ena sidan, sedd utifrån ett längre tidsperspektiv, var långvarig och inte tillfällig. Å andra 

sidan var varje dags vistelse i Sverige tillfällig om vistelsen betraktades som en del av 

dygnet. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att så kallade gränsgångare inte ska anses 

vistas stadigvarande i Sverige. Rättsfallet klargjorde således att dygnsvila i Sverige är ett 

krav för att vistelsen ska anses stadigvarande.  

 

                                                           
63 SOU 2003:12 s 145. 
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Konsekvensen av RÅ 1981 Aa 4 är att personer som övernattar i utlandet kan arbeta i 

Sverige under en i princip obegränsad tid utan att bli obegränsat skattskyldiga här.64 Pro-

blematiken anses främst avse personer bosatta i andra skandinaviska länder som dagpend-

lar till sitt arbete i Sverige. Dagpendlarna är istället begränsat skattskyldiga enligt svensk 

rätt och deras tjänsteinkomster beskattas enligt SINK.65 Skattesatsen är enligt 7 § SINK 

20 procent, vilket innebär att det kan vara fördelaktigt för vissa personer, främst de med 

höga inkomster, att gränsarbeta.66 Beskattning enligt SINK medför emellertid att avdrag 

inte får göras. 

 

SINK-utredningen redovisade potentiella lösningar till ovan nämnda problematik. Utred-

ningen ansåg att det fanns två huvudsakliga lösningar; den första var att utvidga kretsen 

av obegränsat skattskyldiga till att även omfatta personer som aldrig tillbringar dygnsvi-

lan i Sverige. Lösningen ligger inte i linje med den innebörd stadigvarande vistelse fick i 

och med RÅ 1981 Aa 4, utan skulle innebära en utvidgning av begreppet. Det andra al-

ternativet var att begränsa kretsen som beskattas enligt SINK till att omfatta personer som 

enbart arbetar i Sverige tillfälligt. Eftersom det första alternativet berör innebörden av 

begreppet stadigvarande vistelse kommer jag att gå igenom SINK-utredningens redovi-

sade skäl för och emot en sådan lösning. 

 

Utredningen påpekade inledningsvis att ett skäl till att låta dagpendlare träffas av regle-

ringen om stadigvarande vistelse är att pendlarna inte tillhör den kategori som SINK är 

avsedd att gälla. SINK tog vid införandet sikte på personer som tillfälligt hade inkomster 

i Sverige.67 Som nämnts kan dagpendlare vistas och arbeta i Sverige under en obegränsad 

tid och ändå SINK-beskattas eftersom de är begränsat skattskyldiga. Vidare drog utred-

ningen en parallell till begränsat skattskyldiga näringsidkare, som blir skattskyldiga i in-

komstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under förutsättning att nä-

ringsidkaren har ett fast driftställe i Sverige.68 Utifrån att arbetsanknytningen till Sverige 

är liknande för en begränsad skattskyldig näringsidkare och en begränsat skattskyldig fy-

sisk person ifrågasattes att näringsidkaren beskattas enligt inkomstskattelagen och den 

                                                           
64 SOU 2003:12 s 125. 
65 Om inte personen begär att vara skattskyldig enligt IL, se 4 § SINK. 
66 SOU 2003:12 s 117 och 125. 
67 SOU 2003:12 s 129. 
68 6 kap 11 § 1 st 1 p IL. 
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fysiska personen enligt SINK.69 Skillnaden är emellertid att dagpendlaren skulle bli skatt-

skyldig i Sverige för sin globala inkomst om begreppet stadigvarande vistelse utvidgades 

för att omfatta även dem. Näringsidkaren med fast driftställe är fortfarande begränsat 

skattskyldig men inkomsterna från det fasta driftstället beskattas enligt inkomstskattela-

gen.  

 

Stadigvarande vistelse är dessutom ett begrepp som rent språkligt syftar till en samman-

hängande tidsperiod. Att utvidga begreppets tillämpningsområde utifrån att det föreligger 

en arbetsanknytning är enligt min mening inte lyckat eftersom det inte är vad ordalydelsen 

tar sikte på, även om obegränsad skattskyldighet som sådant är ett uttryck för hemvist-

principen, alltså en persons anknytning till beskattningslandet. 

 

Som argument mot att beskatta dagpendlare enligt inkomstskattelagen angavs vidare att 

det kan vara rimligt med en låg beskattning av en skattskyldig som enbart vistas en del 

av dagen i Sverige eftersom personen inte på samma sätt som en obegränsat skattskyldig 

person tar den skattefinansierade samhällsservicen i anspråk.70  

 

Utredningens förslag var att jämställa en person som pendlat dagligen till Sverige i mer 

än sex månader med en person som stadigvarande vistas här. För att undvika att personer 

som dagpendlar för rent privata ändamål skulle kunna komma att omfattas av regleringen 

ansåg utredningen det lämpligt att föreskriva att endast vistelse för arbete ska räknas. Jag 

ställer mig frågande till huruvida förslaget är konsekvent med domstolspraxis rörande 

stadigvarande vistelse. Genom att ange att endast vistelse för arbete utgör stadigvarande 

vistelse tas också hänsyn till syftet med personens vistelse. Det har klargjorts i såväl för-

arbeten som rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen att anledningen till en persons 

vistelse i Sverige inte spelar någon roll för huruvida personen ska anses stadigvarande 

vistas här.71 Förslaget skulle innebära att långvarig praxis ändras. Det kan även påpekas 

att personer som dagpendlar av rent privata skäl inte skulle träffas av regleringen, medan 

personer som vistas i Sverige av privata skäl (exempelvis semester) utan att dagpendla 

skulle omfattas av regleringen. Lagstiftningen skulle enligt min mening inte bli särskilt 

konsekvent om olika krav gäller för olika grupper av personer. 

                                                           
69 SOU 2003:12 s 129 f. 
70 SOU 2003:12 s 130. 
71 Se kapitel tre och SOU 2003:12 s 136. 
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Utredningen förde även fram förslag om att det antal dagar personen i fråga har vistats i 

Sverige under en tolvmånadersperiod ska vara avgörande för om stadigvarande vistelse 

ska anses föreligga.72 Innebörden av förslaget var att om vistelsen uppgått till 184 dagar 

eller mer under en tolvmånadersperiod skulle stadigvarande vistelse anses föreligga från 

den första av de inräknade 184 dagarna. Som dag räknas även del av dag. Även utred-

ningen om översyn av de skatterättsliga hemvistbegreppen har i sitt betänkande föreslagit 

en ändring rörande begreppet stadigvarande vistelse som överensstämmer med förslaget 

ovan, men med 183 dagar som gräns.73  

 

Förslagets fördel är att det på ett tydligare sätt skulle framgå vilken tidsperiod som avses 

med stadigvarande vistelse. Problematiken rörande vad som utgör ett tillfälligt avbrott i 

en stadigvarande vistelse skulle också minimeras. Däremot kvarstår problemet om vilken 

dag som ska anses vara den första ”inräknade dagen”. Är det omfattningen och regelbun-

denheten av personens vistelse i Sverige som avgör när en stadigvarande vistelse ska an-

ses inledd?74 Eller är det den första dagen som personen besöker Sverige? Ställt på sin 

spets skulle det kunna innebära såväl del av dag som enbart några timmar. 

 

För att exemplifiera problematiken skulle en person kunna spendera några timmar i Sve-

rige den 1 januari för att återkomma i juni och sedan spendera 183 dagar i Sverige. Per-

sonen avslutar vistelsen i december och återkommer inte till Sverige igen. Om den första 

inräknade dagen är den dagen då vistelsen varat i en viss omfattning skulle första inräk-

nade dagen vara i juni, eller kanske senare än så. Personen skulle då inte ha spenderat 184 

dagar i Sverige (vilket var den gräns som föreslogs av SINK-utredningen) och därför inte 

heller anses ha vistats i Sverige stadigvarande. Personen skulle vara begränsat skattskyl-

dig under hela perioden. Är den första inräknade dagen däremot det första besöket i Sve-

rige räknas även den 1 januari med och personen skulle ha spenderat 184 dagar här under 

en tolvmånadersperiod. Det innebär att personen skulle anses vara obegränsat skattskyl-

dig från januari till december. Utredningen nämnde att problematiken angående vilken 

                                                           
72 SOU 2003:12 s 130 f. 
73 SOU 1997:75 s 174 f. 
74 Jmf KamR i Stockholm, 2007-05-25, målnr 1904-07. 
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dag som ska anses inleda en stadigvarande vistelse kan lösas genom att precisera i lag-

motiven vad som ska gälla.75 

 

Enligt min mening skulle förslaget innebära en förenkling för den enskilde när det gäller 

att på förhand avgöra om han eller hon kommer att anses vara obegränsat eller begränsat 

skattskyldig i Sverige. Det kan emellertid påpekas även i detta sammanhang att en gräns 

med ett specifikt antal dagar kan medföra att skatteplanering blir enklare. I förarbetena 

till kommunalskattelagen ansågs att det skulle finnas en viss flexibilitet i lagen, kanske 

för att mer aggressiv skatteplanering skulle kunna minskas.76 Jag håller emellertid inte 

med om att flexibilitet i lagen skulle vara viktigare än den enskilde och Skatteverkets 

intresse av förutsebarhet och en mer konkret och lättbegriplig lagstiftning. 

 

SINK-utredningen framhöll även att förslaget skulle innebära att fler personer skulle 

kunna komma att anses vara obegränsat skattskyldiga i två länder samtidigt. Situationen 

skulle få lösas genom skatteavtal. Förslaget skulle också kunna medföra att en person inte 

anses vara bosatt någonstans och därmed skulle inte något skatteavtal vara tillämpligt. 

Utredningen kom fram till att det inte är lämpligt att förlita sig på att skatteavtal ska lösa 

tillkortakommanden i den interna lagstiftningen.77 

 

Ett annat bekymmer med förslaget är att personer skulle kunna vistas i Sverige 183 dagar 

om året regelbundet under flera år utan att betraktas som obegränsat skattskyldiga.78 

Högsta förvaltningsdomstolen har i flera rättsfall poängterat att regelbundna Sverigevis-

telser utgör grund för att stadigvarande vistelse ska anses föreligga.79 Även om dagpend-

lare skulle omfattas av regleringen kan den kategori av personer som konsekvent spende-

rar 183 dagar i Sverige undgå regleringen. Dessutom skulle endast dagpendlare som ar-

betar 5 dagar eller mer per vecka i Sverige komma att omfattas av regleringen om en 

gräns på 184 dagar ställs upp. Ändringen skulle således inte fånga in de dagpendlare som 

fördelat arbetet så att de enbart spenderar fyra dagar i veckan i Sverige.  

 

                                                           
75 SOU 2003:12 s 132. 
76 Prop 1927:102 bil 3 s 47. 
77 SOU 2003:12 s 120. 
78 Alltså en dag mindre än SINK-utredningens förslag om en gräns på 184 dagar. 
79 RÅ 2008 ref 56 och RÅ 2008 not 166. 
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Det framgår av utredningen att det anses finnas ett behov av att beskatta dagspendlare. 

Jag håller med SINK-utredningen om att en regel om 184-dagars vistelse under en tolv-

månadersperiod inte skulle vara tillräckligt effektiv om syftet enbart är att beskatta dag-

pendlare enligt inkomstskattelagen. Det eftersom personer som pendlar färre än fem dagar 

i veckan inte skulle träffas och därmed fortsatt beskattas enligt SINK. En sådan reglering 

skulle däremot ha andra fördelar, såsom förutsebarhet.  

8 Avslutande kommentarer 
Regleringen avseende stadigvarande vistelse infördes eftersom det uppstått ett behov av 

att beskatta flyktingars inkomster. Av rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen fram-

går att syftet med Sverigevistelsen inte är av betydelse, vilket även har bekräftats av Skat-

terättsnämnden. Enligt förarbetena är inte heller anledningen till att en person gör avbrott 

i en Sverigevistelse av betydelse för huruvida stadigvarande vistelse föreligger. Vidare 

anses en stadigvarande vistelse inledd när Sverigevistelsen varat i en viss omfattning och 

med viss regelbundenhet. Vad som närmare menas med omfattning och regelbundenhet 

är däremot alltjämt oklart.  

 

Av tidiga rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen kan det utläsas att gränsen för när 

en sammanhängande Sverigevistelse, utan avbrott, är stadigvarande går någonstans mel-

lan 72 dagar och 214 dagar. Av förarbetena till kommunalskattelagen framgår visserligen 

att en gräns för stadigvarande vistelse på sex månader har beaktats men att även en gräns 

på ett år har omnämnts. För att möjliggöra smidigare rättstillämpning kom lagen emeller-

tid inte att omfatta någon gräns för hur lång Sverigevistelsen behöver vara för att anses 

stadigvarande. Av senare förarbeten samt de rättsfall Högsta förvaltningsdomstolen av-

gjorde på området år 2008 framgår att en gräns på omkring sex månader är vad som nu-

mera gäller. 

 

I RÅ 2008 ref 16 ansåg domstolen att en vistelse på fem månader och 23 dagar var sta-

digvarande. Av rättsfallet framgår att gränsen på sex månader inte är absolut. Domstolen 

fastställde även att omständigheter utanför den aktuella tidsperioden ska beaktas. Kam-

marrätten i Göteborg avgjorde ett fall där Sverigevistelsen understeg sex månader med 

fyra dagar. Vistelsen ansågs inte vara stadigvarande. Det fanns emellertid inte omstän-
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digheter utanför den aktuella tidsperioden att beakta. Därav kan det konstateras att vistel-

ser som understiger sex månader endast har ansetts stadigvarande om omständigheter ut-

anför den aktuella perioden har talat för det. Skatteverket har dock menat att vistelser som 

understiger sex månader aldrig kan vara stadigvarande. Det är därför inte troligt att Skat-

teverket skulle föra process i ett fall där vistelsetiden understiger sex månader. 

 

Det framgår av förarbetena till kommunalskattelagen att tillfälliga avbrott ska räknas in i 

tiden för vistelse i Sverige. I RÅ 1997 ref 25 lades en normalvecka till grund för att visa 

att stadigvarande vistelse förelåg. I fallet ansågs tre övernattningar i Sverige per vecka 

vara tillräckligt. Avbrotten sågs därmed som tillfälliga. Skatteverket har år 2005 samman-

fattat sin syn på vad som utgör ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse i två punk-

ter. Skatteverket menade att avbrott som är kortare eller lika långa som tidigare vistelse i 

Sverige eller avbrott som är kortare eller lika långa som efterföljande vistelse i Sverige är 

tillfälliga.  

 

I RÅ 2008 ref 56 och RÅ 2008 not 166 menade domstolen att tiden, omfattningen och 

regelbundenheten av Sverigevistelsen är avgörande för huruvida stadigvarande vistelse 

föreligger. Någon närmare precisering till innebörden av uttrycken gavs inte. Eftersom 

det är Sverigevistelsen som ska bedömas kan det antas att avbrottens längd inte i sig är 

av avgörande betydelse. Fokus tycks ligga på en helhetsbedömning av Sverigevistelsen, 

inte utlandsvistelsen. Min tolkning av praxis är att uttrycket tid skulle kunna ta sikte på 

Sverigevistelsens längd från första till sista dagen, omfattning skulle kunna innebära Sve-

rigevistelsens längd i förhållande till utlandsvistelsens längd och regelbundenhet skulle 

kunna innebära att vistelserna är återkommande, antingen med jämna mellanrum eller 

planmässigt. 

 

Såväl Högsta förvaltningsdomstolen som kammarrätterna har belyst personernas arbets-

förhållanden. Att en person arbetar i Sverige skulle kunna visa på Sverigevistelsens tid, 

omfattning eller regelbundenhet. Eftersom syftet med Sverigevistelsen inte ska vara av 

betydelse bör emellertid enbart en anställning inte kunna ligga till grund för stadigvarande 

vistelse. Användandet av konto- och bensinkort samt en persons svenska lön har också 

belysts för att visa att stadigvarande vistelse föreligger.  
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Även kammarrätterna har tagit fasta på uttrycken tid, omfattning och regelbundenhet. Det 

framgår däremot inte heller av kammarrätternas avgöranden vad som närmare menas med 

uttrycken. När avbrott som föregår och efterföljer Sverigevistelsen inte enbart är lika 

långa eller längre än Sverigevistelsen utan betydligt längre har kammarrätten emellertid 

ansett att stadigvarande vistelse inte föreligger. Avbrottens längd tycks därmed inte helt 

förlorat betydelse, trots att fokus något har skiftat mot en helhetsbedömning av Sverige-

vistelsen.  

 

Vidare kan regleringen rörande tillfälliga avbrott jämföras med den för kortare avbrott. 

En skillnad mellan regleringarna är att antalet dagar som utgör ett kortare avbrott finns 

preciserat i lagtext, vilket inte är fallet för tillfälliga avbrott. Att precisera antalet dagar 

som utgör ett tillfälligt avbrott skulle kunna leda till en mer enhetlig tolkning av reglerna 

inom Skatteverket. Det skulle även kunna bidra till ökad förutsebarhet för den enskilde. 

Däremot är det enligt min mening inte nödvändigt att ange ett precist antal dagar för vad 

som utgör ett tillfälligt avbrott om syftet enbart är att skapa koherent skattelagstiftning. 

Detta eftersom reglerna om kortare avbrott och tillfälliga avbrott tycks vara grundade på 

olika ändamål. Vidare skulle det inte vara förenligt med praxis att låta samma gränser för 

vad som utgör ett kortare avbrott även gälla för tillfälliga avbrott.  

 

Av praxis framgår att en person måste tillbringa dygnsvilan i Sverige för att stadigvarande 

vistelse ska föreligga. Det har ansetts vara problematiskt eftersom personer kan dagpendla 

till Sverige under obegränsad tid utan att bli obegränsat skattskyldiga här. Därav har det 

getts förslag om att en vistelse i Sverige på 184 dagar under en tolvmånadersperiod ska 

utgöra stadigvarande vistelse, vilket skulle innebära ökad förutsebarhet för enskilda. För-

slaget har dock inte införts i lagstiftningen.  

 

Sammantaget anser jag att Skatterättsnämnden har sammanfattat gällande rätt bra när den 

uttryckt ”[f]ör att stadigvarande vistelse ska anses föreligga krävs förutom att vistelsen är 

sammanhängande och uppgår till minst sex månader att den skattskyldige tillbringar sin 

dygnsvila i Sverige. Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar betydelse. En person kan 
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vidare anses stadigvarande vistas i Sverige även om vistelsetiden understiger sex måna-

der, såvida omständigheter som vistelsens omfattning och regelbundenhet talar för att 

vistelsen är av den karaktären”.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 SRN förhandsbesked 2011-09-23 dnr 116-10/D. 
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