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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Bestämmelserna om tjänsteställe i inkomstskattelagen (1999:1229)(IL) 12 kap. 8 § är av 

stor skattemässig betydelse för såväl arbetsgivare som anställda i de fall kostnadsersättning 

utges. Var den anställde har sitt tjänsteställe avgör nämligen om fråga är om tjänsteresa 

eller arbetsresa, vilket i sin tur leder till beskattningsmässiga konsekvenser för respektive 

part. 

 Regleringen i IL 12 kap. 8 § har dock inte varit föremål för en översyn av lagstiftaren 

sedan år 1997. Inte heller behandlingen i doktrin är särskilt utförlig, snarare nästintill obe-

fintlig. Rättspraxis har därmed kommit att spela en stor roll för rättsutvecklingen.  

 Att rättspraxis leder rättsutvecklingen på ett område är inte att anse som något problem i 

de fall en reglering är klar. I de fall en reglering är oklar kan det emellertid föranleda 

problem, bl.a. vad gäller den enskildes förutsebarhet. Vidare ställer det stora krav på rätts-

tillämparen att se till att fråga inte blir om ett olikformigt rättsläge. Svårigheter torde därvid 

föreligga att avgöra vilka fall som är lika och vilka som inte är det i ett läge när lagstift-

ningen inte ger klart besked.  

 Vad särskilt gäller bestämmelserna om tjänsteställe är det också så att offentligt an-

ställda uppdragstagare med typiskt sett skiftande arbetsplatser, såsom reservofficer eller 

nämndemän, särbehandlas i förhållande till motsvarande privatanställda uppdragstagare 

med skiftande arbetsplatser, såsom tolkar eller idrottsdomare. Vidare har i rättspraxis ut-

vecklats en tendens att förfördela tidsbegränsat anställda framför motsvarande tillsvidare-

anställda arbetstagare, något som torde vara att anse som diskutabelt med beaktande av de 

krav som finns på rättstillämparen gällande likformighet.  

 Även om kännetecknande för skatterätten är att det finns ett samspel mellan lagstiftning 

och praxis, såtillvida att lagstiftaren sällan ägnar sig åt att kodifiera praxis, så synes alltså 

en alltför oklar reglering i kombination med en märkbart passiv lagstiftare kunna skapa 

problem för den enskilde, bl.a. vad gäller förutsebarhet och likformighet. 
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Denna uppsats kommer att utreda och utvärdera bestämmelserna om tjänsteställe med dess 

nära koppling till bestämmelserna om tjänsteresa i IL samt tillhörande bestämmelser i andra 

delar av skattelagstiftningen utifrån ett konstitutionellt perspektiv, med särskilt fokus på 

legalitetsprincipen respektive likformighetsprincipen. Mot bakgrund av att området inte är 

särskilt välbehandlat kommer dock syftet inte att beröras mer i detalj förrän i avsnitt 1.4. 

Detta eftersom ämnesområdet torde kräva sin behandling innan det är möjligt att närmre 

precisera syfte, metod, avgränsningar, m.m.  

 Inledningsvis kommer således en översikt av regelverket kring bestämmelserna om 

tjänsteställe att presenteras i avsnitt 1.2, tätt följt av en kortfattad beskrivning av nuvarande 

rättsläge att föras fram i avsnitt 1.3. Vidare kommer även de konstitutionella aspekter, som 

nämnts här ovan gällande legalitet och likformighet, att vidareutvecklas i ett eget avsnitt i 

anslutning till den kortfattade beskrivningen av det nuvarande rättsläget. Huvuddelen av 

uppsatsen kommer sedermera att ta vid från och med avsnitt 2.  

1.2 Översikt av regelverket kring bestämmelserna om tjänsteställe 

1.2.1 Allmänt 

Inkomstskattesystemet i Sverige bygger på principen om nettobeskattning. Det som bes-

kattas är med andra ord vad som återstår av intäkterna efter det att kostnaderna för att 

förvärva intäkterna har dragits av.1 En förutsättning för att ett sådant system är att kostnader 

för privat konsumtion, inte är avdragsgill. Istället är det just själva värdet av sådan konsum-

tion som ska beskattas. Med privat konsumtion avses då sådan konsumtion som saknar till-

räckligt samband med intäkternas förvärvande.2  

 Det finns dock särskilda regler avseende vissa typer av levnadskostnader som man ändå 

anser avdragsgilla. Ett exempel är bestämmelserna om ökade levnadskostnader vid tjänste-

resa och ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosätt-

ning m.m. i IL 12 kap. 6–22 §§. Termen ökade levnadskostnader ger i dessa bestämmelser 

                                                 
1 Påhlsson s 17. 
2 Påhlsson s 49. 
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uttryck för merkostnadsprincipen, dvs. avdrag medges bara för den fördyring av levnads-

kostnaderna som den skattskyldige ändå kunde ha förväntat ådra sig.3 

1.2.2 Skattepliktighet och avdragsrätt vid tjänsteresa 

Av IL 11 kap. 1 § följer att om arbetsgivaren ersätter den anställde för ökade levnadskost-

nader vid tjänsteresa så utgör ersättningen i princip skattepliktig inkomst.4 Vad som avses 

med begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. Av flera utredningar framgår emeller-

tid att en tjänsteresa föreligger i de fall arbetsgivaren beordrat den anställde att företa en re-

sa för att för dennes räkning utgöra arbete på en annan plats.5  

 Vad gäller avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa följer av IL 12 kap. 

6 § 1 st. att ökade levnadskostnader som den skattskyldige har på grund av att han i tjänsten 

vistas utanför sin vanliga verksamhetsort under vissa förutsättningar får dras av. Som ökade 

levnadskostnader räknas utgifter för logi, kostnadsökning för måltider samt diverse 

småutgifter som uppkommit under resan. Avdrag får dock bara göras vid resor som är 

förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Enligt IL 12 kap. 7 § av-

ses härmed ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. 

 Av 12 kap. 2 § 1–2 st. följer vidare att utgifter för resor som företas i tjänsten med annat 

transportmedel än egen bil och förmånsbil är avdragsgilla utan beloppsmässig begränsning. 

Även tjänsteresor som är företagna med egen bil eller förmånsbil är avdragsgilla utan 

beloppsmässig begränsning med ett visst belopp per kilometer i enlighet med bestämm-

elserna i IL 12 kap. 5 § och IL 12 kap. 2 § 1 st. I de fall arbetsgivaren utger reseersättning i 

syfte att täcka sådana utgifter utgör även sådan ersättning skattepliktig inkomst enligt IL 11 

kap. 1 §.6  

1.2.3 Fastställande av tjänsteställe enligt IL 12 kap. 8 § 

Bestämmelserna om tjänsteställe finns i IL 12 kap. 8 §. Av IL 12 kap. 8 § 1 st. framgår att 

tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. I de fall ar-

                                                 
3 Påhlsson s 21 och 52. 
4 SOU 2004:24 s 114. 
5 SOU 1999:94 s 110 och SOU 2004:24 s 116. 
6 SOU 2004:24 s 114. 
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betet utförs under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar så anses i regel 

den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och av-

slutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.  

 Av IL 12 kap. 8 § 2 st. framgår att bostaden utgör tjänsteställe i de fall arbetet pågår en 

begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads och an-

läggningsbranschen och liknande branscher. 

  Av IL 12 kap. 8 § 3–4 st. framgår vidare att bostaden utgör tjänsteställe även för riks-

dagsledamöter, reservofficer samt nämndemän, jurymän och andra liknande uppdragstagare 

i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, hyresnämnd, skattenämnd eller  

arrendenämnd.  

1.2.4 Kopplingen mellan tjänsteställe och avdragsrätten i IL 12 kap. 6 §   

Det är alltså av betydelse för avdragsrätten i IL 12 kap. 6 § 1 st. att fastställa den anställdes 

tjänsteställe. Detta eftersom avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor enbart 

föreligger vid resor som är förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhets-

orten. 

 I de fall den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till samma plats i mer än tre månader 

i följd så gäller dock inte längre bestämmelserna i IL 12 kap. 6 § 1 st. Rätten till avdrag för 

ökade levnadskostnader bedöms då istället enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete och 

dubbel bosättning i IL 12 kap. 18–22 §§, se IL 12 kap. 6 § 2 st.  

1.2.5 Avdragets storlek vad gäller ökade levnadskostnader vid tjänsteresa 

Beräkningen av avdragets storlek framgår av IL 12 kap. 10–17 §§. Avdraget är antingen 

den faktiska kostnadsökningen eller ett schablonavdrag som bestäms genom ett fastställt 

maximibelopp.7 Av IL 12 kap. 10 § framgår att maximibeloppet beräknas för hel eller halv 

dag. IL 12 kap. 11 § anger vidare att maximibeloppet är 0,5 procent av prisbasbeloppet. För 

inkomståret 2015 uppgår maximibeloppet till 220 kr8.  

                                                 
7 Fyhr, Lundén & Bokelund Svensson s 244.  
8 Fyhr, Lundén & Bokelund Svensson s 244. 
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Vad gäller logi följer av IL 12 kap. 13 § att utgift för logi ska dras av med den verkliga 

utgiften. I de fall den verkliga utgiften inte kan styrkas ska istället ett halvt maximibelopp 

per natt dras av vid tjänsteresa inom Sverige.  

 Vad gäller avdrag för måltider och småutgifter följer av IL 12 kap. 14 § 1 st. att avdrag 

ska göras för varje hel dag med ett maximibelopp och för varje halv dag med ett halvt 

maximibelopp i de fall den skattskyldige fått ersättning för ökade utgifter för måltider och 

småutgifter (dagtraktamente) för tjänsteresa i Sverige. I de fall den skattskyldige visar att 

den sammanlagda utgiftsökningen under beskattningsåret varit större än det sammanlagda 

avdraget beräknat enligt IL 12 kap. 14 § 1 st. ska istället ett belopp motsvarande den fakt-

iska utgiften dras av.  

1.2.6 Tyst kvittning leder till skattefri ersättning vid tjänsteresa 

Utifrån avsnitt 1.2.2 följer alltså att ersättning för ökade levnadskostnader är skattepliktig, 

samtidigt som avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa föreligger under vissa 

förutsättningar. Även reseersättning är skattepliktig, samtidigt som avdragsrätt för utgifter 

för resor som företas i tjänsten föreligger.  

 Med anledning härav finns det förenklingsregler som innebär att arbetsgivaren kan göra 

en tyst kvittning mellan utbetald ersättning och den i IL angivna avdragsrätten. I praktiken 

innebär detta att ett belopp som är avdragsgillt för den anställde kan betalas ut skattefritt av 

arbetsgivaren.9 Denna skattefrihet gäller både traktamentsersättning, logiersättning samt 

reseersättning.10 Bestämmelser som möjliggör denna tysta kvittning finns i skatteförfar-

andelagen (2011:1244) (SFL) 15 kap. 10 §, vari anges att det är tillräckligt att det i kon-

trolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut. I samma stadgande hänvisas även till 

särskilda regler vid tjänsteresa med avseende på skatteavdrag.11  

 Av SFL 10 kap. 3 § 2 st. p. 9–10 följer således att arbetsgivaren bara ska göra skatte-

avdrag från ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som 

avses i 12 kap. 6 § IL, till den del ersättningen överstiger de schablonbelopp som anges i 12 

                                                 
9 Fröroth & Fyhr s 305. 
10 Fyhr, Lundén & Bokelund Svensson s 108 och 236. 
11 SOU 2004:24 s 119. 
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kap. 6 a, 10–15, 17 och 21 §§ IL eller den faktiska kostnaden när det gäller logi samt andra 

ersättningar för kostnader i tjänsten än de som nämnts ovan till den del ersättningen avser 

kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen. Härav 

följer alltså skattefriheten i de fall arbetsgivaren ersätter den anställde med ett belopp 

motsvarande avdragsgillt belopp. Motsvarande bestämmelser vad gäller sociala avgifter 

finns i 2 kap. 11 § p.1 socialavgiftslagen (2000:980)(SAL).12 Sociala avgifter utgår alltså 

inte i de fall ersättningen inte överstiger de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 10–15, 

17 och 21 §§ IL.  

 I de fall utbetald ersättning däremot överstiger schablonbeloppen ska ersättningen han-

teras som lön och utgör därmed underlag för såväl skatteavdrag som sociala avgifter enligt 

SFL respektive SAL. 

 Även för den enskilde blir givetvis fråga om en tyst kvittning mot bakgrund av de i 

avsnitt 1.2.2 angivna förhållandena. 

1.2.7 Sambandet mellan tjänsteställe och tjänsteresa och skattefri ersättning 

Trots att det i lagtext inte finns någon direkt koppling mellan tjänsteresa och tjänsteställe 

har fastställandet av tjänsteställe, i enlighet med IL 12 kap. 8 §, i praktiken kommit att ut-

göra en avgörande faktor i bedömningen av om det är fråga om en tjänsteresa eller inte.13 

Varje resa som företas mellan tjänstestället och arbetsplatsen är nämligen att anse som 

tjänsteresa. Företas resan istället mellan bostaden och arbetsplatsen är den att anse som en 

arbetsresa.14  

 I bedömningen av om det är fråga om en tjänsteresa eller inte, och indirekt om det 

därmed finns möjlighet för arbetsgivaren att utbetala skattefritt traktamente, logiersättning 

och reseersättning är det alltså av avgörande betydelse att fastställa den anställdes tjänste-

ställe.  

                                                 
12 SOU 2004:24 s 119. 
13 SOU 1999:94 s 106. 
14Jmf. SOU 1999:94 s 108. 
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1.2.8 Bostaden respektive arbetsplatsen som tjänsteställe – skattemässiga konsekvenser 

Det föreligger stora skattemässiga skillnader i de fall bostaden anses som tjänsteställe i 

jämförelse med om arbetsplatsen istället anses som tjänsteställe.15 I det fall den anställde 

t.ex. anses ha sitt tjänsteställe i bostaden, resan varit förenad med övernattning och arbets-

platsen varit förlagd mer än 50 km från bostaden är fråga dels om en tjänsteresa, men också 

om avdragsrätt för den anställde enligt IL 12 kap. 6 § 1 st. Möjlighet för arbetsgivaren 

föreligger därmed att genom tyst kvittning skattefritt utbetala såväl traktamentsersättning 

som logiersättning. Vidare föreligger även möjligheter för arbetsgivaren att genom tyst 

kvittning skattefritt utbetala reseersättning i enlighet med IL 12 kap. 2 § 2 st.   

 I det fall den anställde istället anses ha sitt tjänsteställe på den plats där det utsända 

arbetet utförs är den vanliga verksamhetsorten lika med den plats där det utsända arbetet 

utförs och 50 km runtom den, vilket gör att avdragsrätten i enlighet med IL 12 kap. 6 § 1 st. 

bortfaller helt. Detta eftersom kravet enligt IL 12 kap. 6 § 1 st. är att den anställde i tjänsten 

ska ha vistats utom sin vanliga verksamhetsort. Resorna från bostaden till arbetsplatsen 

anses vidare som arbetsresor och inte som tjänsteresor, varvid även avdragsrätten enligt IL 

12 kap. 2 § 2 st. bortfaller. Arbetsgivarens möjligheter att genom tyst kvittning skattefritt 

utbetala traktamentsersättning, logiersättning och reseersättning bortfaller alltså helt i det 

fall arbetsplatsen utgör tjänsteställe. 

 Avdragsrätten vad gäller ökade levnadskostnader får i ett sådant fall istället bedömas 

enligt bestämmelserna om ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller 

vid dubbel bosättning m.m. enligt IL 12 kap. 18–22§§.16 Även IL 12 kap. 2 3 st., 25, 26–30 

§§ torde vara av intresse vad gäller avdragsrätten för resekostnader. Någon möjlighet till 

tyst kvittning och därmed skattefri ersättning föreligger däremot inte, utan fråga är bara om 

angiven avdragsrätt, vilket leder till stora skattemässiga skillnader i utfallet av bedömning-

en om var den skattskyldige anses ha sitt tjänsteställe enligt IL 12 kap. 8 §. Av betydelse i 

ett sådant fall torde vara en klar reglering vad gäller fastställandet av tjänsteställe. 

                                                 
15 Nörklit, Ondrasek Olofsson SN 2015 s 290 f. 
16 Nörklit, Ondrasek Olofsson SN 2015 s 290 f. 
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1.3 Nuvarande rättsläge 

1.3.1 Innebörden av IL 12 kap. 8 § – lagtext och rättspraxis 

Regleringen gällande fastställande av tjänsteställe i IL 12 kap 8 § är emellertid inte helt 

klar. Vid en första anblick av bestämmelserna är det lätt att få intrycket att 12 kap. 8 § 1 st. 

anger någon form av allmän reglering och att 12 kap. 8 § 2–4 st. utgör särskilda 

bestämmelser för viss bransch respektive för vissa typer av yrkesgrupper.  

 Praxis har dock kommit att precisera tolkning och tillämpning av IL 12 kap. 8 § såtill-

vida att bestämmelserna delvis getts en annan innebörd än vad som framgår av själva 

ordalydelsen. Av RÅ 2007 ref. 72  framgår exempelvis att 12 kap. 8 § 2 st. anses ha 

karaktär av undantagsregel i förhållande till den allmänna regleringen i 12 kap. 8 § 1 st. 

Bostaden utgör alltså enbart i undantagsfall tjänsteställe. IL 12 kap. 8 § 3–4 st. anses 

däremot utgöra särskilda bestämmelser, på det sättet att t.ex. en reservofficer eller en 

nämndeman alltid anses ha sitt tjänsteställe i bostaden.  

 Vidare har genom praxis anlagts olika synsätt vad gäller bedömningen att fastställa 

tjänstestället i de fall den anställde är tillsvidareanställd respektive tidsbegränsat anställd.17 

Med hänsyn till de stora skattemässiga skillnader som uppstår i de fall bostaden utgör 

tjänsteställe har det nuvarande rättsläget kommit att få ekonomiskt kännbara konsekvenser 

för den som är privatanställd uppdragstagare med typiskt sett skiftande arbetsplatser, såsom 

tolk eller idrottsdomare, i jämförelse med den som är offentligt anställd uppdragstagare 

med typiskt sett skiftande arbetsplatser, såsom reservofficer eller nämndeman.  

 Frågan är om detta rättsläge kan anses godtagbart utifrån de konstitutionella krav som 

finns på skattelagstiftning och på rättstillämpare ur ett rättsstatligt perspektiv. Bör måhända 

bestämmelserna ifråga ses över? 

1.3.2 Konstitutionella krav och sammanhängande skatterättsliga principer 

1.3.2.1 Allmänt  

För att en rättsstat ska föreligga brukar man ställa två krav på utövandet av offentlig 

tvångsmakt. Det första kravet är att den offentliga tvångsmakten ska ske inom av lagen 
                                                 
17 Se RÅ 2007 ref. 72 och HFD 2013 ref.19 II. 
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uppdragna gränser, så att myndigheterna inte efter eget skön kan inkräkta på samhälls-

medlemmarnas rätt till personlig frihet och egendom. Det andra kravet är att det ska råda 

likhet inför lagen i det avseendet att samma rättigheter och skyldigheter tillkommer alla. 

Häri inbegrips en likformig beskattning. Det fanns tidigare uttryckt i taxeringslagen att 

taxeringarna skulle vara likformiga och rättvisa, men det togs sedan bort eftersom det 

ansågs självklart och även följer av grundlagen.18  

1.3.2.2 Särskilt om legalitetsprincipen 

Det första kravet tar sig uttryck i den konstitutionella legalitetsprincipen. För beskatt-

ningens del innebär den att skattskyldiga enbart får påföras skatt med stöd av lag, det s.k. 

föreskriftskravet, vilket följer av Sveriges regeringsform (2011:109) (RF) 1 kap. 1 §.19  

 I föreskriftskravet ingår även det s.k. bestämdhetskravet. Med detta avses att en lagregel 

inte kan tillåtas att vara hur vag som helst. Det som sägs i lagtext måste med andra ord 

uttryckas med viss precision. Enligt Påhlsson framträder detta krav närmast som en slags 

princip eller målsättning.20 Påhlsson konstaterar därvid att det inte råder någon tvekan om 

att lagstiftningen många gånger avsiktligen hålls mycket vag i syfte att möjliggöra för rätts-

praxis att anpassa rättsläget efter samhällsutvecklingen. Denna form av de facto-delegation 

menar han därför kan vara kontroversiell, t.ex. i fråga om skatteflyktslagen, men kan även 

framstå som rimlig i andra fall.21 

 En förutsättning för rättssäkerhet för den enskilde anses även vara att man inte tillåter re-

troaktivitet i lagstiftningen. Förbudet mot betungande retroaktiv skattelagstiftning är också 

en del av legalitetsprincipen och enligt Påhlsson en av de konstitutionella skyddsregler som 

är av störst betydelse för skatterätten. Bestämmelsen kommer till uttryck i RF 2 kap. 10 § 2 

st. och anger alltså ett förbud mot uttag av ny skatt eller mer skatt. Däremot anses det vara 

fritt fram för lagstiftaren att besluta om retroaktivt verkande skattesänkningar.22 

                                                 
18 Lodin 2 s 720. 
19 Lodin 2 s 721. 
20 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 30. 
21 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 30. 
22 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 33. 
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Ytterligare en sida av legalitetsprincipen är kravet på att enskilda ska ha möjlighet att på 

förhand bedöma de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Man brukar i ett sådant 

sammanhang tala om förutsebarhet för den enskilde. Förutsebarheten är oerhört betyd-

elsefull på det skatterättsliga området, särskilt mot bakgrund av nu gällande höga skatte-

tryck.23  

 Som ett led i kravet på förutsebarhet krävs att de tolkningsmetoder som domstolarna 

använder i största möjliga utsträckning möjliggör för de skattskyldiga att förutse de skatte-

mässiga konsekvenserna av sitt handlande. Av detta följer att ju mer bunden domstolarna är 

av allmänt tillgängliga rättskällor som klar lagtext och förarbeten desto bättre blir förutse-

barheten för de skattskyldiga. En helt fri tolkning från domstolarnas sida skulle, i konstrast, 

kunna medföra helt oväntade resultat för den enskilde.24 Den enskildes möjlighet till 

förutsebarhet är ett av de två underliggande syftena med legalitetsprincipen. Det andra 

syftet anses vara frihet från godtycke.25 

 När det särskilt gäller rättstillämparen är denne givetvis skyldig att följa lagen. Däremot 

är inte själva lagtolkningen föremål för lagreglering.26 Det kan således förekomma att en 

regel tillämpas utanför sitt språkliga betydelseområde, t.ex. för att den situation som ska 

bedömas anses vara så lik de situationer som omfattas av regeln att tillämpningen vid en 

samlad bedömning anses vara befogad. En sådan tolkning brukar betecknas som en analogi. 

En bestämmelse kan även tolkas motsatsvis, även kallad tolkning e contrario.27 Uppfatt-

ningen i doktrin är dock att legalitetsprincipen principiellt utesluter analogislut, i vart fall 

till den skattskyldiges nackdel.28 

  För egen del menar Påhlsson att föreskriftskravet blir meningslöst utan ett analogiför-

bud, dvs. det senare är en logisk konsekvens av det föregående.29 

                                                 
23 Lodin 2 s 721. 
24 Lodin 2 s 721. 
25 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 88. 
26 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 87. 
27 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 90. 
28 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 91. 
29 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 91 f. 
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Sammanfattningsvis består alltså legalitetsprincipen av fyra komponenter: föreskriftskravet, 

bestämdhetskravet, ett retroaktivitetsförbud samt ett analogiförbud. Legalitetsprincipens 

underliggande syften anses vidare vara förutsebarhet samt frihet från godtycke.  

 Enligt Påhlsson ställer både legalitetsprincipen och likhetsprincipen konkreta krav på 

tolkning och tillämpning av skattelag. Den närmre innebörden av likhetsprincipen kommer 

att behandlas nedan i avsnitt 1.3.2.3. Innan dess ska först behandlas den del av legalitets-

principen som framförallt kommer att användas i argumentationen inom ramen för denna 

uppsats.  

 Som tidigare nämnts anger föreskriftskravet att uttag av skatt måste ha stöd i lag. Det 

anses emellertid inte möjligt att uttryckligen reglera varje tänkbar situation och legalitets-

principen hindrar därför inte att lagtexten tolkas. För att legalitetsprincipen ska vara till-

godosedd krävs dock att tolkningen har objektivt stöd i lagtextens ordalydelse.30 Det närm-

re förhållandet mellan legalitetsprincipen och lagtextens ordalydelse är omtvistat. Kravet på 

lagstöd brukar dock i normalfallet preciseras så att tolkningsresultatet för den kunnige 

bedömaren ska framstå som en naturlig eller normal konsekvens av lagtexten.31  

 Det är också denna aspekt av legalitetsprincipen som särskilt kommer att understrykas 

vid utvärderingen av nuvarande rättsläge, dvs. gränsen mellan vad som kan anses vara en 

godtagbar tolkning av ordalydelsen och vad som inte är det, med risk för att legalitetsprin-

cipens krav på förutsebarhet, därvid äventyras.  

 I ett fall där t.ex. de tolkningsprinciper som utvecklats i rättspraxis hamnar relativt långt 

ifrån vad som, för en kunnig bedömare utgör en naturlig konsekvens av lagtexten, är en 

sådan utveckling alltså att anse som diskutabel mot bakgrund av legalitetsprincipen krav på 

förutsebarhet. Detta även om en sådan praxis inte skulle utgöra något formellt fel utifrån  

t.ex. bestämdhetskravet, analogi- eller retroaktivitetsförbudet.  

 Att märka är även att en sådan problematik gör sig särskilt gällande i de fall lagtext 

redan från början är oklar. För ökad förutsebarhet i ett sådant läge krävs därför rimligen en 

förtydligad lagtext. 

  
                                                 
30 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 88. 
31 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 89. 
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1.3.2.3 Särskilt om likformighetsprincipen 

Kravet på likformighet, som ett av kraven på utövandet av offentlig tvångsmakt, tar sig 

uttryck i vad man inom skatterätten brukar kalla för likformighetsprincipen, vilket är en 

allmän rättviseprincip som kan sägas innebära att lika falla ska bedömas lika. Rent skatte-

mässigt innebär det att personer med samma faktiska inkomst också ska betala samma 

skatt. Diskriminerande behandling av vissa skattskyldiga ska med andra ord undvikas. Prin-

cipen anses ha betydelse både vid utformningen av lagstiftningen och vid rättstillämpning-

en.32  

 Vid utformningen av lagstiftning anger likformighetsprincipen att man ska eftersträva att 

likartade fall så långt som möjligt ska beskattas på ett likartat sätt.33 Lagstiftaren är dock 

inte konstitutionellt bunden av likformighetsprincipen. Orsaken till detta är att möjligheten 

att i lag gynna eller missgynna olika personer eller grupper är en politisk maktbefogenhet i 

Sverige. Av förarbetsuttalanden till RF framgår emellertid att lagstiftaren ska eftersträva att 

göra sådana avvägningar mellan olika gruppers intressen som kan upplevas som rimliga 

och rättvisa.34 

 Vad gäller rättstillämpningen framgår av RF 1 kap. 9 § att domstolar samt förvaltnings-

myndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet.35 Den konstitutionella bestämmelsen träffar alltså rättstillämparen och inte 

normgivningen. 

 Den principiella innebörden av principen består av en bedömning i två steg. Det första 

steget består i att identifiera vilka fall som är så pass lika, så pass jämförbara, att de därför 

bör likabehandlas. Denna jämförbarhet kan följa av en uttrycklig bestämmelse, men kan 

även vara resultatet av en självständig bedömning.36  

                                                 
32 Lodin 1 s 44 f. 
33 Lodin 1 s 45. 
34 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 42 f.  
35 Lodin 1 s 45. 
36 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 96. 



13 

 

Därefter, i ett andra steg, måste rättstillämparen se till att de identifierade och jämförbara 

fallen också behandlas likformigt. Den grundläggande svårigheten i sammanhanget är alltså 

att avgöra vilka fall som är så pass lika att de motiverar likabehandling.37  

 I argumentationen inom ramen för denna uppsats kommer likformighetsprincipen att 

användas både i förhållande till lagstiftaren, i egenskap av en universell rättsstatlig princip, 

och i förhållande till rättstillämparen, med stöd i RF, vid utvärderingen av gällande rätt. 

Som en aspekt på likformighetsprincipen, i det fall lagtext är oklar, kan nämnas att lag-

stiftaren typiskt sett torde anses bättre lämpad att göra vissa avvägningar mellan olika 

grupper och intressen i lagtext än rättstillämparen, som många gånger tillämpar ett mer pro-

blemlösningsorienterat förhållningssätt i sin rättsskapande verksamhet.  

Vidare får det anses som diskutabelt, både utifrån ett legalitets- och ett likformighets-

perspektiv, att rättspraxis i det fall lagtext är oklar, tillmäter oproportionerligt stor betydelse 

till ett visst kriterium som inte framgår av ordalydelsen och därigenom särbehandlar vissa 

grupper i samhället i rättstillämpningen. Detta särskilt som en reflektion över jämförbarhet 

synes saknas helt i dessa fall, i vart fall i högsta instans. 

 I det fall en oavsiktlig särbehandling sker genom utformningen av lagtext torde det även, 

mot bakgrund av likformighetsprincipen, kunna användas som argument de lege ferenda. 

Detta argument kommer förefalla klarare längre fram i uppsatsen.38 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda och utvärdera rättsläget vad gäller bestämmelserna om 

tjänsteställe med dess nära koppling till bestämmelserna om tjänsteresa i IL samt 

tillhörande bestämmelser i SFL och SAL. En övergripande frågeställning är härvid om det 

nuvarande rättsläget kan anses godtagbart utifrån de konstitutionella krav som finns på 

skattelagstiftning och på rättstillämpare eller om bestämmelserna ifråga bör ses över. 

 Vad gäller att utreda nuvarande rättsläge inställer sig genast frågan hur rättsläget har 

kommit att utvecklas på detta sätt. Denna fråga torde emellertid gå att besvara genom att 

dels se till lagstiftarens avsikter med bestämmelserna ifråga och dels se till praxis historiska 

                                                 
37 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 96. 
38 Se avsnitt 4.2.6. 
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utveckling. Förarbeten torde därvid vara av stor betydelse vad gäller att se till lagstiftarens 

avsikter med bestämmelserna ifråga.   

 Av särskilt intresse vad gäller lagstiftarens avsikter torde vara om avsikten alltjämt varit 

att särbehandla vissa yrkeskategorier respektive vissa former av anställning eller om detta 

är något som tillkommit genom senare praxis? Vidare torde det vara av intresse att ta reda 

på avsikterna vid införandet av nuvarande  IL 12 kap. 8 § respektive bestämmelserna om 

tyst kvittning. Var lagstiftarens avsikt rentav att ge vissa grupper en förmånligare 

skattemässig behandling eller vilka var de egentliga motiven när bestämmelserna ifråga 

infördes? 

 Särskilt intressant vad gäller praxis historiska utveckling torde vara hur praxis har sett ut 

över tid. Är den tolkning och tillämpning av IL 12 kap. 8 § som anlagts i nyare praxis att 

anse som någonting nytt eller är det något som följer redan av äldre rättspraxis? Vilka ten-

denser går att se vad gäller rättsutvecklingen över tid? En genomgång av praxis historiska 

utveckling torde vidare bidra till en utökad förståelse avseende nuvarande rättsläge. 

 Vad gäller att utvärdera nuvarande rättsläge torde i avsnitt 1.3.2. angivna skatterättsliga 

principer vara av stor betydelse för att utröna om det kan anses godtagbart, utifrån de 

konstitutionella krav som finns på skattelagstiftning och på rättstillämpare, att den som är 

privatanställd uppdragstagare med typiskt sett skiftande arbetsplatser, såsom tolk eller 

idrottsdomare, ska behandlas sämre skattemässigt än den som är offentligt anställd 

uppdragstagare med typiskt sett skiftande arbetsplatser, såsom reservofficer eller nämnde-

man. Att rättsläget förhåller sig på detta vis utifrån lagtext och rättspraxis har konstaterats 

ovan i avsnitt 1.3.1. 

 Utvärderingen ifråga kommer sedermera att utmynna i en analys ur ett de lege ferenda 

perspektiv, varvid lagstiftarens utredda avsikter, en utökad förståelse för det nuvarande 

rättsläget, liksom utredda tendenser i rättspraxis samt eventuella meningsskiljaktigheter däri 

torde utgöra en utmärkt bakgrund mot vilken eventuella förslag till ändringar av rättsläget 

får föras fram. 
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1.5 Metod  

Den rättsdogmatiska metoden kommer att användas vid utredandet av gällande rätt. Metod-

en ifråga är en form av rättsvetenskap och syftar till att fastställa och analysera gällande rätt 

utifrån de fyra rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin.39 I förevarande fall blir dock 

rättskällematerialet något mer begränsat mot bakgrund av att behandlingen av rättsområdet 

ifråga i stort sett är obefintlig i doktrin.  

 Vidare intar praxis en mer framträdande roll på rättsområdet mot bakgrund av att lag-

stiftaren inte varit särskilt aktiv. Det har därvid varit nödvändigt att göra en relativt 

omfattande studie av praxis historiska utveckling, se nästkommande avsnitt 2, för att kunna 

utreda nuvarande rättsläge samt för att få en förståelse för hur rättsläget har kommit att 

utvecklas på det sätt som skett. I syfte att få en förståelse för hur rättsläget har kommit att 

utvecklas på det sätt som skett har även förarbeten intagit en relativt framträdande roll vad 

gäller att utröna lagstiftarens avsikter med bestämmelserna ifråga, se kommande avsnitt 3. 

Båda dessa delar, avsnitt 2 och 3, syftar till att skapa en grogrund för att sedermera kunna 

föra ett mer befogat resonemang de lege ferenda i ett sista avsnitt 4. 

 De skatterättsliga principer som kommer att användas vid utvärderingen av det nu-

varande rättsläget är framförallt likformighetsprincipen samt legalitetsprincipen. I det rätts-

liga systemet anses principer ha ett varierande stöd. Såväl likhetsprincipen som legalitets-

principen finns dock båda uttryckta i konstitutionella stadganden och har således ett starkt 

legalt stöd. Vad särskilt gäller likhetsprincipen saknas emellertid konstitutionellt stöd i 

förhållande till lagstiftaren. Principernas betydelse anses även försvagad av det faktum att 

stadgandena har en mycket allmän utformning.40  

 Enligt Tikka tillmäts likväl de båda skatterättsliga principerna betydelse vid juridisk 

argumentation på så sätt att de verkar som legitima argument i förhållande till såväl 

lagstiftare som rättsstillämpare.41 Även Påhlsson anger att båda dessa principer ges stort 

utrymme, särskilt i praktisk skatterättslig argumentation.42  
                                                 
39 Kellgren & Holm s 33. 
40 Tikka SN 2004 s 658. 
41 Tikka SN 2004 s 658. 
42 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s 88. 
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Vad gäller likformighetsprincipens ställning anger Påhlsson dessutom att den som målsätt-

ning aldrig ifrågasätts, utan snarare är att anse som en mycket väletablerad princip.43 Vidare 

anger han att kravet på likhet inför skattelag ytterst är en del av den rättsstatliga likhetnorm 

som i sin tur utgör en viktig del av den rättsliga traditionen i Sverige.44  

 Vad gäller vissa terminologiska aspekter anger därtill Påhlsson att likformighet ofta är 

den term som används för att uttrycka kravet på likhet inför lagen på skatterättens område, 

även om de båda principerna, likhetsprincipen och likformighetsprincipen, ofta används 

synonymt i doktrin. Termen likformighet kommer därav fortsättningsvis att användas ge-

nom uppsatsen.45  

  Vad gäller analysen de lege ferenda så anses innebörden av rättsvetenskap gå utöver 

rättsdogmatikens ram. Detta innebär att det är tillåtet att framföra såväl kritik som kon-

struktiva förslag vid författandet av ett resonemang de lege ferenda.46 Följaktligen kommer 

så även att ske framåt slutet av uppsatsen.  

1.6 Avgränsning 

Bestämmelserna om tjänsteställe har en nära koppling till bestämmelserna om tjänsteresa i 

IL samt tillhörande bestämmelser i SFL och SAL. Angivandet av dessa samband och redo-

görelsen i avsnitt 1.2 syftar dock enbart till en utökad förståelse för bestämmelserna om 

tjänsteställe som helhet och det regelverk vari de ingår. Någon ytterligare behandling av 

bestämmelserna om avdrag i IL 12 kap. kommer därför inte att ske. Inte heller IL 11 kap. 1 

§ kommer att behandlas i vidare mån.  

 Utredning och utvärdering av rättsläget kommer istället vara inriktat på bestämmelserna 

om tjänsteställe i IL 12 kap. 8 § och i viss mån tillhörande bestämmelser om tyst kvittning i 

SFL och SAL, särskilt vad gäller lagstiftarens avsikter med införandet av bestämmelserna 

ifråga. 

                                                 
43 Påhlsson, Likhet inför skattelag: likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, s 35. 
44 Påhlsson, Likhet inför skattelag: likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, s 46. 
45 Påhlsson, Likhet inför skattelag: likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, s 35. 
46 Hellner s 27. 
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Uppsatsen har slutligen av utrymmesskäl begränsats till att framförallt behandla den 

anställdes perspektiv vad gäller de beskattningsmässiga konsekvenserna av IL 12 kap. 8 §. 

Denna avgränsning motiveras av att en behandling av arbetsgivarens perspektiv delvis 

skulle kräva ett annat angreppssätt samt andra avväganden än vad som gäller för den som är 

anställd, något som inte skulle rymmas inom ramen för denna framställning. I syfte att höja 

koncentrationen i uppsatsen har således arbetsgivarperspektivet  i stort sett utelämnats. 

1.7 Disposition 

Som ett led i att utreda nuvarande rättsläge kommer i en första del, avsnitt 2, att redogöras 

för rättspraxis historiska utveckling. Därefter kommer bestämmelsernas införande och lag-

stiftarens avsikter med de nuvarande bestämmelserna om tjänsteställe samt tillhörande 

bestämmelser om tyst kvittning i nuvarande SFL att behandlas i en andra del, avsnitt 3.  

 Utvärderingen av nuvarande rättsläge kommer löpande att ske i respektive avsnitt, men 

en sammanfattning av rättsläget utifrån de konstitutionella krav som finns på lagstiftare och 

rättstillämpare kommer även att ske i avsnitt 3.9.2. I en påföljande del, avsnitt 4, kommer 

avslutningsvis perspektiv på framtiden att presenteras, varvid bl.a. en analys en de lege 

ferenda kommer att föras fram utifrån de slutsatser som dittills dragits om rättsläget i 

avsnitt 2 och 3.  

 

 

2 Rättspraxis historiska utveckling 

2.1 Inledning 

Vid tidpunkten för rättsfallen enligt äldre rättspraxis hade IL ännu inte införts. Motsvarig-

heten till IL stod istället att finna i den dåvarande kommunalskattelagen (1928:370)(KSL). 

Utformningen av tjänsteställebestämmelserna i KSL skiljde sig även redaktionellt från de 

nuvarande bestämmelserna i IL 12 kap. 8 §.  

 Av äldre rättspraxis framgår således att avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid 

tjänsteresa, eller tjänsteförrättning som man då kallade det, var knuten till att tjänste-



18 

 

förrättningen skulle ha företagits utanför den vanliga verksamhetsorten. Fråga var därför 

ofta om vad som utgjorde den vanliga verksamhetsorten enligt punkten 3 av anvisningarna 

till 33 § KSL. Nyckelbegreppet var med andra ord vad som utgjorde den vanliga verksam-

hetsorten och inte begreppet tjänsteställe som nu är gällande enligt IL 12 kap. 8 §.  

 Frågan om hur rättspraxis har sett ut över tid tar sin början i avsnitt 2.2. Avsnittet ifråga 

behandlar målen RÅ 1975 ref. 67 I–III samt RÅ 1976 ref. 158 I–IV, vilka båda visar på 

förhållandet mellan nuvarande IL 12 kap. 8 § 1 st. och 2 st. enligt äldre rättspraxis.  

 I avsnitt 2.3–2.4 kommer därefter att redogöras för de tendenser som går att urskilja i 

rättspraxis över tid. Avsnitt 2.3 kommer därvid att behandlas den förändring i tjänsteställe-

bedömningen som har skett över tid och avsnitt 2.4 kommer att behandla anställningens 

betydelse i tjänsteställebedömningen sett över tid.  

 Vad som sedermera framkommit genom dessa avsnitt kommer slutligen, efter en kortare 

sammanfattning i avsnitt 2.5, att analyseras utifrån skatterättsliga principer om legalitet och 

likformighet, i ett sista avsnitt 2.6.  

 I den mån lagtext förändras över tid kommer detta att kommenteras i anslutning till re-

spektive rättsfall. 

2.2 Förhållandet mellan IL 12 kap. 8 § 1 st. och 2 st. enligt äldre rätts-

praxis 

2.2.1 Om RÅ 1975 ref. 67 I-III 

2.2.1.1 Inledning 

I RÅ 1975 ref. 67 I–III var fråga om vad som utgjorde den vanliga verksamhetsorten enligt 

punkten 3 av anvisningarna till 33 § KSL. Målen ifråga visar på nuvarande IL 12 kap. 8 § 2 

st. förhållande till IL 12 kap. 8 § 1 st. enligt äldre rättspraxis. 

2.2.1.2 RÅ 1975 ref. 67 I 

I RÅ 1975 ref. 67 I var omständigheterna följande: RH var rörläggare och hade i själv-

deklaration år 1971 yrkat avdrag för ökade levnadskostnader i Göteborg med ett belopp 

motsvarande vad han uppburit som traktamente från sin arbetsgivare FEAB Uddevalla. RH 
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hade haft sin arbetsplats i Göteborg hela år 1968 och år 1970. Han hade även varit anställd 

hos FEAB under hela år 1969 då han under perioden 1/1–21/3 och 8– 31/12 arbetat i Göte-

borg samt i övrigt i Trollhättan och Karlskrona. HFD i plenum uttalade därvid vad som ut-

gjorde huvudregel respektive undantagsregel vid bestämmande av den vanliga verksamhet-

sorten:  

 

”För en person med en fast arbetsplats är vanligtvis orten för arbetsplatsen (tjänstestället) normalt att anse 

som den vanliga verksamhetsorten. En sådan regel kan dock inte alltid tillämpas. Sålunda anses anställd som 

har tjänsteställe på en ort behålla denna ort som sin vanliga verksamhetsort, när arbetsgivaren tillfälligt 

förlägger hans tjänstgöring till en annan ort, även om tjänstgöringen kan komma att omspänna en 

förhållandevis lång tid. Inom exempelvis byggnads- och anläggningsbranschen föreligger ofta svårigheter att 

bestämma den vanliga verksamhetsorten med utgångspunkt i själva arbetsplatsen. Det gäller framförallt när 

anställningen tidsmässigt är knuten till utförandet av visst arbete, t.ex. färdigställandet av  viss byggnad eller 

anläggning. I dylika fall bestämmes den vanliga verksamhetsorten i allmänhet till den anställdes bostad.”  

 

HFD uttalade därefter att det saknades anledning att frångå huvudregeln i RHs fall, dvs. att 

den ort där RH haft sin arbetsplats, skulle anses som hans vanliga verksamhetsort. 

Göteborg ansågs därför utgöra RHs vanliga verksamhetsort.   

Utgången motiverades med att det inte fanns något i utredningen som tydde på att an-

ställningen i Göteborg under år 1970 varit en följd av att han från ett mera permanent 

tjänsteställe beordrats att tillfälligt tjänstgöra i Göteborg. Inte heller fanns det något som 

tydde på sådana särskilda förhållanden som med avseende på byggnads- och anläggnings-

branschen hade kunnat motivera att bostadsorten istället skulle ha utgjort den vanliga verk-

samhetsorten. RH ansågs därvid inte berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader 

under sin vistelse i Göteborg.  

2.2.1.3 RÅ 1975 ref. 67 II 

I RÅ 1975 ref 67 II var omständigheterna följande: KC var svetsare och folkbokförd i 

Högsäters kommun. I självdeklaration år 1970 hade han yrkat avdrag för ökade levnads-

kostnader i Göteborg med ett belopp motsvararande vad han hade uppburit i traktamente 

från sin arbetsgivare FEAB Uddevalla samt yrkat avdrag för resekostnader. Den 17/4 år 
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1967 hade han anställts av FEAB och fick då sin arbetsplats bestämd till Arendalsvarvet i 

Göteborg. Vid utgången av år 1969 var han alltjämt anställd av FEAB och hade hela sin 

anställningstid arbetat på Arendalsvarvet. Återigen uttalade HFD i plenum vad som ut-

gjorde huvudregel respektive undantagsregel:  

 

”För en person med fast arbetsplats är orten för arbetsplatsen (tjänstestället) normalt att anse som den 

vanliga verksamhetsorten. En sådan regel kan dock inte alltid tillämpas (…) Inom t.ex. bygg-och 

anläggningsbranschen föreligger ofta svårigheter att bestämma den vanliga verksamhetsorten med 

utgångspunkt i själva arbetsplatsen. Det gäller  framförallt när anställningen tidsmässigt är knuten till 

utförandet av visst arbete, t.ex. färdigställandet av viss byggnad eller anläggning. I dylika fall bestäms den 

vanliga verksamhetsorten i allmänhet med utgångspunkt i den anställdes bostad.”  

 

HFD uttalade därefter att det saknades anledning att frångå huvudregeln i KCs fall, dvs, att 

den ort där KC haft sin arbetsplats, skulle anses som hans vanliga verksamhetsort. 

Göteborg ansågs således utgöra KCs vanliga verksamhetsort. Inte heller KC ansågs därvid 

berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader under sin vistelse i Göteborg.   

2.2.1.4 RÅ 1975 ref. 67 III 

I RÅ 1975 ref 67 III var omständigheterna följande: GB var resereparatör och bosatt i 

Uddevalla. I självdeklaration år 1971 hade han yrkat avdrag för ökade levnadskostnader 

med ett belopp motsvarande vad han erhållit i traktamente av sin arbetsgivare FEAB 

Uddevalla. GB hade från slutet av år 1966 till slutet av år 1971 haft sina arbetsuppgifter 

förlagda till Göteborgsområdet med undantag för tre veckor år 1968 och 28 veckor år 1969. 

Återigen uttalade HFD i plenum vad som utgjorde huvudregeln vid bestämmandet av den 

vanliga verksamhetsorten:   

 

”För en person med fast arbetsplats är orten för arbetsplatsen (tjänstestället) att anse som den vanliga 

verksamhetsorten.” 
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HFD uttalade därefter att det saknades anledning att frångå huvudregeln även i GBs fall, 

dvs. att den ort där GB haft sitt tjänsteställe, skulle anses som hans vanliga verksamhetsort. 

Göteborg ansågs därför utgöra hans vanliga verksamhetsort.   

 Utgången motiverades med vad som ansågs följa av utredningen i målet i kombination 

med ett antagande. HFD uttalade nämligen att, även om utredning saknades om detta, så 

fick det antas att arbetsförhållandena varit sådana att hans tjänsteställe enligt fastställda 

principer fick anses vara beläget i Göteborg. Inte heller GB ansågs därvid berättigad till 

avdrag för ökade levnadskostnader under sin vistelse i Göteborg. 

2.2.1.5 Analys av RÅ 1975 ref. 67 I-III 

Av de ovan refererade målen, RÅ 1975 ref. 67 I–III, torde framgå som en gemensam 

nämnare, att fråga är om fastställande och tillämpning av samma rättsprinciper såtillvida att 

såväl huvudregel som undantagsregel uttalas och tillämpas i samtliga mål i bestämmandet 

av vad som utgör den vanliga verksamhetsorten. Att dessa principer framgår så tydligt 

redan i äldre rättspraxis torde visa på att IL 12 kap. 8 § 2 st. karaktär av undantagsregel i 

förhållande till IL 12 kap. 8 § 1 st., såsom uttalats i RÅ 2007 ref. 72, inte är att betrakta som 

någon ny rättsprincip.  

 Att notera är visserligen att lydelsen i IL 12 kap. 8 § 1 st. inte är identisk med vad som år 

1975 utgjorde någon form av allmän reglering. Den plats där den skattskyldige utför huvud-

delen av sitt arbete torde dock vanligtvis sammanfalla med orten för den skattskyldiges 

fasta arbetsplats och det torde därmed alltjämt gå att konstatera bygg- och anläggnings-

regelns karaktär av undantagsregel i förhållande till en vid var tid gällande allmän regler-

ing. 

2.2.2 Om RÅ 1976 ref. 158 I-IV 

2.2.2.1 Inledning  

RÅ 1976 ref. 158 I–IV utgör ytterligare ett exempel på en serie rättsfall som behandlar 

frågan om vad som utgör den vanliga verksamhetsorten. Utgången i dessa mål torde stärka 

tesen om att IL 12 kap. 8 § 2 st. hade karaktär av undantagsregel redan enligt äldre rätts-

praxis.  
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2.2.2.2 RÅ 1976 ref. 158 I 

I RÅ 1976 ref. 158 I var omständigheterna följande: GP var reparatör och bosatt i Ny-

köping. I självdeklaration år 1973 hade han bl.a. yrkat avdrag med ett belopp mot-svarande 

vad han erhållit i traktamente och resekostnadsersättning. GP hade sedan 1 juni år 1970 

varit anställd hos Svenska vägaktiebolaget. Under april–december arbetade han vid ett 

asfaltverk och resterande delen av året vid en maskinverkstad. Både asfaltverket och verk-

staden låg inom Stockholmsområdet. HFD uttalade att Stockholmsområdet var att anse som 

GPs vanliga verksamhetsort. Utgången motiverades med att det av utredningen i målet fick 

anses framgå att GPs anställning i Stockholmsområdet hade varit av så stadigvarande natur 

att detta område fick anses som hans vanliga verksamhetsort. GP ansågs därvid, enligt be-

stämmelserna i punkten 3 av anvisningarna till 33§ KSL, inte berättigad till avdrag för ök-

ade levnadskostnader under sin vistelse i Stockholm. 

2.2.2.3 RÅ 1976 ref. 158 II 

I RÅ 1976 ref.158 II var omständigheterna följande: SA var vägarbetare och bosatt i Nykö-

ping. I självdeklaration år 1973 hade han yrkat avdrag för ökade levnadskostnader med ett 

belopp motsvarande vad han erhållit i traktamente från sin arbetsgivare AB Armerad 

Betong. SA hade även yrkat avdrag för kostnader för bilresor mellan olika arbetsplatser. SA 

hade under flera års tid haft olika arbetsgivare och olika arbetsplatser i och omkring Stock-

holm. Anställningarna hade karaktär av säsongsarbete och SA var under vissa perioder utan 

anställning. Under år 1972 var han anställd hos Statens Vägverk, en anställning som varade 

15/2–30/3. Under samma år var han även anställd hos AB Armerad Betong. Till utredning-

en i målet bifogade SA en förteckning över sina arbetsplatser under tiden 4/4–16/12.  

 HFD uttalade att Stockholmsområdet var att anse som SAs vanliga verksamhetsort. 

Utgången motiverades med att det av utredningen i målet fick anses framgå att SA hade 

förlagt sin yrkesverksamhet till Stockholmsområdet. Detta område fick därmed anses som 

hans vanliga verksamhetsort. GP ansågs därvid inte berättigad till avdrag för ökade 

levnadskostnader under sin vistelse i Stockholmsområdet.  

 Däremot visade utredningen i målet även att SA, utan övernattning, hade arbetat 120 

dagar i orter utanför Stockholmsområdet, förrättningar vilka ansågs utgöra s.k. endags-
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förrättningar. SA ansågs därvid berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader på arbets-

orter utanför Stockholmsområdet. 

2.2.2.4 Analys av RÅ 1976 ref. 158 I-II 

Båda dessa mål, RÅ 1976 ref. 158 I-II, torde tydligt visa på att enbart det faktum att den 

skattskyldige har växlande arbetsplatser, inte är tillräckligt för att frångå huvudregeln, dvs. 

orten för arbetsplatsen är i regel att anse som den vanliga verksamhetsorten. 

2.2.2.5 RÅ 1976 ref. 158 III 

I RÅ 1976 ref. 158 III var omständigheterna följande: LA var förman och bosatt i Göte-

borg. I självdeklaration år 1972 hade han yrkat avdrag för ökade levnadskostnader med ett 

belopp motsvarande vad han erhållit i traktamente från sina respektive arbetsgivare. Under 

perioden mars år 1958–28/5 år 1971 var han med vissa uppehåll anställd hos Wani Rör och 

Maskin AB. Bolaget utförde entreprenadarbeten och LA hade huvudsakligen sin arbetsplats 

i Hallstavik, men även på andra orter. Under år 1971 fram till 28/5 arbetade han enbart i 

Hallstavik, ett arbete för vilket han erhöll traktamente. Den 14/6 år 1971 började LA sin 

anställning hos en annan arbetsgivare och hade då sin arbetsplats i Vargön, ett arbete för 

vilket han också erhöll traktamente.   

 Vad gäller anställningen hos Wani Rör och Maskin AB lämnade LA följande upplys-

ningar: Bolaget hade fram till våren år 1971 haft ett flertal entreprenadarbeten i vilka LA 

arbetade som förman. Varje arbete varade mellan tre veckor till sex månader. LA var alltså 

mestadels i Hallstavik, men under årens lopp arbetade han bl.a. även i Luleå, Sundsvall, 

Söderhamn, Borlänge, Hofors, Avesta, Stockholm, Norrköping och Malmö.  

 Länsskatterätten ansåg att Hallstavik respektive Vargön var att anse som vanlig 

verksamhetsort under år 1971. Detta eftersom LA fick anses ha tagit anställning med 

placering på respektive ort. Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa medgavs 

därvid inte.47 Kammarrätten instämde i länsskatterättens bedömning avseende vistelsen i 

                                                 
47 Däremot medgavs avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning med ett nedsatt belopp 

avseende arbetet i Hallstavik respektive Vargön. 
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Hallstavik. Bostaden var dock att anse som vanlig verksamhetsort under den tid som LA 

arbetat i Vargön och avdrag medgavs således för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa 

avseende arbetet i Vargön. LA överklagade till HFD avseende Hallstavikvistelsen.  

 Även HFD ansåg emellertid att Hallstavik utgjort LAs vanliga verksamhetsort fram till 

28/5 år 1971. Utgången motiverades med att LA under flera år haft Hallstavik som sin 

huvudsakliga arbetsplats. Denna ort fick därmed anses som hans vanliga verksamhetsort. 

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa medgavs därvid inte avseende arbetet i 

Hallstavik.  

 RÅ 1976 ref. 158 III torde tydligt visa på bygg- och anläggningsregelns karaktär av 

undantagsregel, på så sätt att det krävs relativt mycket för att kravet på att svårigheter att 

bestämma den vanliga verksamhetsorten ska anses föreligga. Det var t.ex. inte tillräckligt 

att LA i sin anställning hos Wani Rör och Maskin AB under åren 1958–1971 hade haft 

arbetet förlagt mellan nio olika orter och att längden på varje arbete hade varierat mellan tre 

till sex månader för att LA skulle få bostaden som vanlig verksamhetsort. HFD tillämpade 

istället någon form av allmän reglering och ansåg att Hallstavik var att anse som vanlig 

verksamhetsort fram till 28/5 år 1971. I RÅ 1976 ref. 158 IV kom HFD emellertid att till-

lämpa bygg- och anläggningsregeln.  

2.2.2.6 RÅ 1976 ref. 158 IV  

Omständigheterna i målet var följande: IF var rörmontör och bosatt i Uddevalla. I själv-

deklaration år 1972 hade han yrkat avdrag för ökade levnadskostnader med ett belopp mot-

svarande vad han erhållit i traktamente. År 1962 hade IF arbetat i Uddevalla och därefter 

haft arbetsplatser på andra orter, först i Trollhättan och Alingsås. I maj–december år 1966 

hade han arbetat i Göteborg, i januari år 1967– februari år 1968 i Kungälv, i mars år 1968–

februari år 1970 i Göteborg och februari–augusti år 1970 i Kungälv. Sedan augusti år 1970 

och under år 1971 hade IF haft sin arbetsplats i Göteborg. 

 HFD uttalade att Uddevalla var att anse som FAs vanliga verksamhetsort. Utgången 

motiverades i ett första led med ett konstaterande om att IF fram till år 1962 hade arbetat på 

olika byggnadsplatser i Uddevalla och att han därefter haft arbeten på olika orter med en 
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varaktighet av minst sex månader och högst cirka tre år åt gången på varje ort. I ett andra 

led uttalade HFD följande: 

 

 ”Även om IF sedan maj 1966 endast haft arbete i Göteborg och Kungälv har arbetsplatserna växlat mellan 

dessa båda orter. Tillräckliga skäl kan vid angivna förhållanden ej anses föreligga att anse annan ort än 

Uddevalla, där IF hela tiden varit bosatt, som hans vanliga verksamhetsort.” 

 

IF ansågs därvid berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa enligt be-

stämmelserna i punkten 3 av anvisningarna till 33§ KSL med ett belopp motsvarande vad 

han erhållit i traktamente. 

2.2.3 Sammanfattande analys och slutsatser  

Sammanfattningsvis torde nu ha framgått att bygg- och anläggningsregeln eller nuvarande 

IL 12 kap. 8 § 2 st. hade karaktär av undantagsregel i förhållande till nuvarande IL 12 kap. 

8 § 1 st. redan enligt äldre rättspraxis. Denna karaktär av undantagsregel framstår som sär-

skilt tydlig med hänsyn till att det enligt äldre rättspraxis synes ha krävts relativt mycket för 

att bygg- och anläggningsregeln skulle bli tillämplig. Det synes med andra ord ha varit 

fråga om en viss restriktivitet vad gäller att tillämpa undantagsregeln ifråga. På senare tid är 

emellertid en viss uppluckring av denna restriktivitet att notera. Denna utveckling torde ha 

fått sin början i och med RÅ 2007 ref. 72.  

2.3 Tendenser i rättspraxis – uppluckrad restriktivitet genom en för-

ändrad tjänsteställebedömning 

2.3.1 RÅ 2007 ref. 72  

2.3.1.1 Rättsfråga och omständigheterna i målet 

I RÅ 2007 ref. 72 var fråga om de ersättningar som ett bolag hade utbetalt, och som av 

bolaget betecknats som rese- och traktamentsersättning, rätteligen skulle anses som lön och 

därmed ingå i underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter. Avgörande för bedömningen var 

alltså, precis som i äldre rättspraxis, hur bestämmelserna i punkten 3 av anvisningarna till 
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33 § KSL, sedermera IL 12 kap. 8 §, skulle tolkas. Vissa justeringar av KSL hade visserlig-

en hunnit ske, se avsnitt 2.3.1.2 nedan.  

 Omständigheterna i målet var följande: Ett bolag bedrev verksamhet inom bemannings-

branschen. Verksamheten bestod i att tillhandahålla personal för årlig genomgång av kärn-

kraftverk, s.k. strålskyddsarbetare. Arbetet utfördes främst under sommarhalvåret då kraft-

verken successivt ställdes av för årlig revision. Strålskyddsarbetarna arbetade vid Sveriges 

fyra olika kärnkraftverk. Samtliga av dem arbetade huvudsakligen vid ett eller två kärn-

kraftverk under ett år, även tre och fyra kärnkraftverk förekom också. År efter år återkom 

de till samma arbetsplatser. Av strålskyddsarbetarna var vissa fast anställda och andra 

objektanställda. De fast anställda var bl.a. arbetsledare vid respektive kärnkraftverk. 

2.3.1.2 Förändrad lydelse av punkten 3 av anvisningarna till 33 § KSL och införandet av IL 

Vissa ändringar hade skett i punkten 3 av anvisningarna till 33 § KSL i jämförelse med hur 

det såg ut vid tidpunkten för RÅ 1975 ref. 67 I–III. Dessa ändringar bestod i en justering 

såtillvida att man nu angav att den vanliga verksamhetsorten utgjordes av ett område inom 

50 km från den skattskyldiges tjänsteställe.48 Begreppet tjänsteställe förekom nu alltså för 

första gången i KSL49.  

 Därmed var dock inte längre själva orten för arbetsplatsen (tjänstestället) synonymt med 

vanlig verksamhetsort enligt huvudregeln på det sätt som uttryckts i RÅ 1975 ref. 67 I–III, 

se tidigare avsnitt 2.2.1. Som en följd av detta kom även den allmänna regleringen respek-

tive bygg- och anläggningsregeln att formuleras på ett något annorlunda sätt i punkten 3 av 

anvisningarna till 33 § KSL. Fråga var dock enbart om en mindre justering och inte om 

någon större materiell förändring eftersom både den allmänna regleringen och bygg- och 

anläggningsregeln fortsatte att tillämpas på motsvarande vis, om än i en något modifierad 

lydelse. Mer om införandet av begreppet tjänsteställe följer i avsnitt 3.3.1. 

 Att märka är vidare att IL hade hunnit införas vid tidpunkten för avgörandena i 

kammarrätten respektive HFD.50 KSL hade då alltså upphävts i sin helhet och ersatts av IL. 

                                                 
48 Dessa ändringar av KSL framgår av både länsrättens och kammarrättens avgörande i RÅ 2007 ref. 72. 
49 SOU 1999:94 s 106. 
50 Detta framgår bl.a. av kammarrättens avgörande i RÅ 2007 ref. 72.  
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Mer om införandet av IL följer i avsnitt 3.6.1. Frågan om vad som utgjorde den vanliga 

verksamhetsorten hade därmed också ersatts av vad som var att anse som den enskildes 

tjänsteställe enligt IL 12 kap. 8 §.  

2.3.1.3 Undre instansers avgöranden och en skrivelse från Skatteverket 

 Länsrätten uttalade att de fast anställda strålskyddsarbetarna fick anses ha sin vanliga 

verksamhetsort vid det kärnkraftverk där respektive anställd fullgjort huvuddelen av sitt 

arbete. De objektanställda fick å sin sida anses ha sin verksamhetsort på det kärnkraftverk 

där huvuddelen av arbetet utförts under året. Den vanliga verksamhetsorten skulle med 

andra ord fastställas med en tillämpning av huvudregeln. Utgången motiverades i generella 

termer med att strålskyddsarbetarnas arbetsförhållanden inte kunde jämställas med vad som 

råder inom byggnads- och anläggningsbranschen eftersom de återkommer till samma 

arbetsplats varje år.   

 Utgången avseende de fast anställda motiverades med att det av utredningen i målet fick 

anses framgå att fem av de fast anställda hade fullgjort huvuddelen av sitt arbete vid ett och 

samma kärnkraftverk. Den vanliga verksamhetsorten för dem fick därmed anses belägen på 

respektive kärnkraftverk. De övriga två som under ett enstaka år hade arbetat fler dagar på 

en annan plats än under föregående år kunde inte enbart av den anledningen anses ha bytt 

tjänsteställe. Utgången avseende de objektanställda motiverades med att bedömningen av 

vad som var att anse som vanlig verksamhetsort skulle göras utifrån varje säsong. Bolagets 

utbetalda ersättningar ansågs därvid rätteligen utgöra lön och skulle därmed ingå i 

underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter. 

 Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning, dvs. tjänstestället skulle fastställas 

enligt huvudregeln utifrån olika tidsramar beroende på om fråga var om tillsvidareanställd 

respektive visstidsanställd strålskyddspersonal. Utgången motiverades med att det av 

entydig kammarrättspraxis fick anses framgå att arbetsförhållandena för anställda hos 

branschföretag, som erbjuder kärnkraftsföretagen strålskydds- och saneringsuppdrag, inte 

kunde jämställas med de villkor som gäller för vissa arbetstagare inom byggnads- och 

anläggningsbranschen, vilka ansågs ha bostaden som tjänsteställe. Detta ansågs gälla 
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oavsett anställningsform. Bolagets utbetalda ersättningar ansågs därvid rätteligen utgöra lön 

och skulle därmed ingå i underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter. 

 Av intresse i sammanhanget är att Skatteverket, till stöd för sin ståndpunkt i kammar-

rätten, åberopat innehållet i en central skrivelse från verket. Bakgrunden till skrivelsen 

angavs vara att förhållandena på arbetsmarknaden  

genomgått stora förändringar, som ställt krav på en ökad flexibilitet på arbetskraften, vilket 

medfört en förändring av anställningsformerna i arbetslivet.  

 I skrivelsen hade Skatteverket intagit ståndpunkten att bostaden var att anse som 

tjänsteställe för vissa fast anställda inom bemanningsbranschen, bl.a. strålskyddsbranschen. 

Förutsättningarna för en sådan bedömning var dock att arbetsplatserna hela tiden växlade 

samt att arbetstagaren hela tiden stod till arbetsgivarens förfogande, även under uppehåll i 

uppdragen. Ytterligare en förutsättning var att den anställde inte skulle anses ha tjänste-

ställe hos bemanningsföretaget.  

 Skatteverket var alltså av uppfattningen i kammarrätten att bolagets tillsvidareanställda 

skulle anses ha bostaden som tjänsteställe och att underlaget för arbetsgivaravgifter därvid 

skulle sättas ned med motsvarande belopp. Mot denna bakgrund överklagade Skatteverket 

till HFD.  

2.3.1.4 Avgörande i högsta instans och två principiella uttalanden  

HFD instämde med Skatteverkets bedömning och ansåg därvid, till skillnad från länsrätten 

och kammarrätten, att bostaden utgjorde tjänsteställe för bolagets tillsvidareanställda. 

Utgången motiverades i ett första led med att det av utredningen i målet fick anses framgå 

att bolaget bedrev sin verksamhet under villkor som var att anse som jämförliga med vad 

som gäller för byggnads- och anläggningsbranschen. Omständigheten att uppdragen kunde 

återkomma flera år i rad medförde inte någon annan bedömning. I ett andra led gjorde HFD 

två principiella uttalanden avseende bygg- och anläggningsregelns generella tillämplighet. 

Det första uttalandet tar sikte på bygg- och anläggningsregelns förhållande till den mer 

allmänna regleringen vad gäller att fastställa den anställdes tjänsteställe: 
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”Den aktuella bestämmelsen om tjänsteställe för anställda inom byggnads- och anläggningsbranschen eller 

därmed jämförliga branscher har enligt Regeringsrättens mening karaktär av undantagsregel för situationer 

där en anställds arbetsvillkor är sådana att ett tjänsteställe inte kan fastställas i enlighet med någon av de 

närmast föregående bestämmelserna.” 

 

Det andra uttalandet tar sikte på hur tjänsteställebedömningen bör göras i de fall den an-

ställde är tillsvidareanställd respektive tidsbegränsat anställd: 

 

”Regeln, [dvs. bygg- och anläggningsregeln] bör därför tillämpas när en anställd inom ramen för en och 

samma anställning utför arbete på flera olika platser och det därmed, sett över en längre tid, föreligger 

svårigheter att avgöra var en anställd har sitt tjänsteställe. I sådana fall bör bostaden anses som tjänsteställe. 

Om den anställde i allt väsentligt har arbetet förlagt till samma arbetsplats, bör däremot denna arbetsplats 

anses som tjänsteställe, även om arbetet för kortare perioder bedrivits på andra platser.  

 

För arbetstagare som är anställda för viss tid eller för ett visst projekt får tjänstestället bestämmas med hän-

syn till förhållandena vid den aktuella anställningen. Om arbetet under hela anställningstiden i allt väsentligt 

är förlagt till samma arbetsplats, blir denna arbetsplats att anse som tjänsteställe. Växlar däremot arbets-

platserna, bör även i dessa fall bostaden anses som tjänsteställe.” 

 

Bolagets underlag för arbetsgivaravgifter sattes därvid ned med ett belopp motsvarande 

utbetald ersättning till de fast anställda strålskyddsarbetarna.  

2.3.1.5  IL 12 kap. 8 § 2 st. – ej fråga om särskild bestämmelse avseende viss bransch 

Av RÅ 2007 ref. 72 framgår bygg- och anläggningsregelns generella tillämplighet tydligt 

på så sätt att fråga inte är om en bestämmelse avseende viss bransch, utan om en be-

stämmelse som tar sikte på anställda med särskilda arbetsvillkor. Av lagtext framgår visser-

ligen att bestämmelsen även omfattar liknande branscher. Det stadgandet syftar alltså på 

arbetsvillkoren i liknande branscher och inte de liknande branscherna som sådana. Genom 

avgörandet gavs också exempel på en sådan liknande bransch eftersom strålskydds-

branschens arbetsvillkor ansågs jämförliga med vad som gäller inom och bygg- och 

anläggningsbranschen.  

 HFD uttalanden med avseende på den generella tillämpligheten torde ha lett till en viss 

utökning av den krets som anses omfattas av bygg- och anläggningsregeln på så sätt att 
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fråga inte bara är om rörläggare, svetsare och vägarbetare, utan även om anställda i andra 

branscher med liknande arbetsvillkor. 

2.3.1.6 En delvis förändrad tjänsteställebedömning och dess innebörd 

Vad gäller själva tjänsteställebedömningen så torde den delvis ha förändrats i och med RÅ 

2007 ref. 72. Detta eftersom det är möjligt att konstatera att kravet på att det svårligen ska 

gå att fastställa tjänstestället, såtillvida att arbetsplatserna växlar, såsom var fallet i RÅ 

1976 ref. 158 IV, eller att även i de fall arbetsplatserna växlar, i vart fall avseende den ena 

anställningen, tjänstestället likväl ska bedömas enligt huvudregeln, såsom i RÅ 1976 ref. 

158 III, synes ha mildrats i och med RÅ 2007 ref. 72. I vart fall synes det ha modifierats.  

 En alternativ utgång i RÅ 2007 ref. 72, vilken delvis hade varit i linje med utgången i 

länsrätten, hade ju kunnat vara att fastställa tjänstestället för de som huvudsakligen arbetat 

vid ett kärnkraftverk till det kärnkraftverket. Därefter  man hade kunnat tillämpa bygg- och 

anläggningsregeln enbart avseende de strålskyddare som i någon mån haft växlande arbets-

platser, dvs. de som arbetat vid tre till fyra kärnkraftverk. Bara denna senare kategori skulle 

alltså ha fått bostaden som tjänsteställe. HFD synes dock inte ha fäst någon avgörande 

betydelse vid om de fast anställda strålskyddsarbetarna faktiskt haft växlande arbetsplatser 

eller inte.   

 Istället synes HFD ha valt en utgång baserat på rättsprinciper om hur tjänsteställe-

bedömningen bör göras i det fall den anställde är tillsvidareanställd respektive tidsbegränsat 

anställd och i målet ifråga enbart ansett IL 12 kap. 8 § 2 st. tillämplig för de tillsvidare-

anställda och inte för de tidsbegränsat anställda i bolaget.   

 De tillsvidareanställda som bara arbetat vid ett kärnkraftverk, utan att ha haft växlande 

arbetsplatser, gynnades med andra ord i målet av sin anställningsform eftersom tjänste-

ställebedömningen sker i ett längre perspektiv för en tillsvidareanställd i jämförelse med en 

tidsbegränsat anställd, se vidare avsnitt 2.3.1.7 nedan.  

 Bostaden kan alltså, med hänsyn till de av HFD uttalade principerna, komma att utgöra 

tjänsteställe för en tillsvidareanställd trots att denne inte haft växlande arbetsplatser, en 

utgång som dock inte torde vara möjlig avseende en tidsbegränsat anställd. På så sätt har 

kravet på att det svårligen ska gå att fastställa tjänstestället modifierats genom RÅ 2007 ref. 
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72. Detta eftersom fokus i svårighetsbedömningen synes har skiftats från att bedöma om 

arbetsplatserna de facto har växlat till att avgöra om det inom ramen för respektive an-

ställningsform föreligger svårigheter att fastställa tjänstestället.  

2.3.1.7 Särskilt om olika tidsramar utifrån anställningsform  

Att notera är att tidsramarna i tjänsteställebedömningen skiljer sig åt relativt mycket ber-

oende på anställningsform. I det fall fråga är om en tillsvidareanställning bör svårigheterna 

ses ”över en längre tid”. Skatteverket har i ett ställningstagande angett som sin tolkning på 

detta kriterium en tidshorisont på cirka två år.51  

 Detta är att jämföra med tidsperspektivet ”med hänsyn till förhållandena vid den 

aktuella anställningen” för en tidsbegränsat anställd. En tidsperiod som enligt Skatte-

verkets tolkning är identisk med förhållandena under anställningen ifråga. Den anställdes 

förhållanden före och efter den aktuella anställningen påverkar alltså inte bedömningen.52  

2.3.1.8 Samspelet mellan rättstillämparen och lagstiftaren – särskilt om tjänsteställebedömningen 

i IL 12 kap. 8 § utifrån ett legalitetsperspektiv  

Därutöver är det intressant att notera att HFD genom RÅ 2007 ref. 72 tog intryck av, vad 

Skatteverket ansåg vara ändrade förhållanden på arbetsmarknaden, så till den grad att de 

kom att ändra tolkning och tillämpning av tjänsteställebedömningen i enlighet med 

Skatteverkets bedömning. Med hänsyn till att legalitetsprincipen gör sig särskilt gällande på 

skatterättens område hade det måhända varit än mer önskvärt att denna, något extensiva 

tolkning och tillämpning av IL 12 kap. 8 §, framgick även av lagtext och inte bara av 

rättspraxis. 

 

 

 

                                                 
51 Skatteverket dnr 131 436185-15/111 s 4. 
52 Skatteverket dnr 131 436185-15/111, s 4 f. 
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2.3.2 RÅ 2008 not. 45 

2.3.2.1 Paulin om tendenser i rättspraxis 

Paulin är av uppfattningen att praxis på senare tid har luckrats upp.53 Denna uppfattning 

torde utgöra vidare belägg för den tendens i rättspraxis som tidigare konstaterats ha fått sin 

början i och med RÅ 2007 ref. 72.  

 Som exempel på denna uppluckring anger Paulin dock RÅ 2008 not. 45.54 RÅ 2008 not. 

45 är emellertid ett mycket snarlikt mål i förhållande till RÅ 2007 ref. 72.  

2.3.2.2 Rättsfråga och omständigheterna i målet 

Frågan i RÅ 2008 not. 45 rörde de ersättningar som en strålskyddsarbetare erhållit, och som 

av arbetsgivaren betecknats som traktaments- och bilersättning, rätteligen skulle anses som 

lön och därmed tas upp som inkomst av tjänst. Avgörande för bedömningen var alltså 

återigen var den anställde skulle anses ha sitt tjänsteställe. Av omständigheterna i målet 

framgick att en strålskyddsarbetare under år 2001 hade varit tillsvidareanställd av ett 

bemanningsföretag som tillhandahöll personal för årlig genomgång av kärnkraftverk. Inom 

ramen för sin anställning hade strålskyddsarbetaren utfört arbete vid fyra olika kärnkraft-

verk, både i Sverige och utomlands. 

2.3.2.3 Avgörande i respektive instans 

Både länsrätten och kammarrätten ansåg att strålskyddsarbetaren fick anses ha sitt 

tjänsteställe vid det kärnkraftverk där denne utfört huvuddelen av sitt arbete, dvs. förordade 

en tillämpning av huvudregeln i IL 12 kap 8 § 1 st. Den erhållna ersättningen ansågs alltså 

utgöra lön och skulle därmed tas upp som inkomst av tjänst.  

HFD var emellertid av en annan uppfattning och ansåg att strålskyddsarbetarens fick anses 

ha sitt tjänsteställe i bostaden. Utgången i målet motiverades med att HFD i RÅ 2007 ref. 

72 kommit fram till att IL 12 kap. 8 § 2 st. var att tillämpa även för strålskyddsbranschen. 

Vidare uttalades att HFD i samma mål fastslagit att bestämmelsen med avseende på 

                                                 
53 Paulin InfoTorg Juridik ANALYS 10/2 2011. 
54 Paulin InfoTorg Juridik ANALYS 10/2 2011. 
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tillsvidareanställda var att tillämpa i de fall det, sett över en längre tid, föreligger svårighet-

er att avgöra var den anställde har sitt tjänsteställe. Och i det avseendet menade HFD att 

strålskyddsarbetaren fick anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. Erhållna traktaments- och 

bilersättningar skulle därvid inte tas upp till beskattning.  

2.3.2.4 Analys av avgörandet i högsta instans mot bakgrund av RÅ 2007 ref. 72 – de olika tids-

perspektiven blir avgörande 

HFD ansåg alltså med hänsyn till RÅ 2007 ref. 72 att det förelåg svårigheter att fastställa 

den anställdes tjänsteställe vid fyra olika arbetsplatser under ett års tid. Utgången i målet 

torde följa av att HFD vanligtvis följer sin egen praxis och att RÅ 2007 ref. 72 ännu inte 

hade kommit när målet var uppe i länsrätten respektive kammarrätten. Emellertid är det 

intressant att notera att, trots att det, såsom både länsrätten och kammarrätten hävdat, synes 

ha varit möjligt att fastställa den anställdes tjänsteställe till ett av kärnkraftverken, så ansåg 

HFD att bostaden skulle utgöra tjänsteställe. Detta torde vara en följd av HFDs uttalanden i 

RÅ 2007 ref. 72 om de olika tidsperspektiven i tjänsteställebedömningen beroende på 

anställningsform.  

2.3.3 HFD 2013 ref. 19 II 

2.3.3.1 Nörklit och Ondrasek Olofsson om tendenser i rättspraxis  

Att praxis luckrats upp såtillvida att kravet på växlande arbetsplatser har kommit att sättas 

relativt lågt efter RÅ 2007 ref. 72 har konstaterats av Nörklit och Ondrasek Olofsson. Som 

exempel anger de HFD 2013 ref.19 II.55 Den närmre innebörden av detta förhållande 

kommer att analyseras nedan i avsnitt 2.3.3.4. Innan dess ska målet i sin helhet behandlas. 

2.3.3.2 Rättsfråga och omständigheterna i målet 

I HFD 2013 ref. 19 II var fråga om åtta av bolagets anställda skulle anses ha haft sina 

tjänsteställen hos respektive kundföretag eller i bostaden. Frågan var av avgörande be-

tydelse för om den ersättning, som av bolaget betecknats som reseersättning, skulle anses 

                                                 
55 Nörklit, Ondrasek Olofsson SN 2015 s 297. 
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som lön och därmed ingå i underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter eller inte. 

 Omständigheterna i målet var följande: Ett bolag bedrev konsultverksamhet inom elektr-

onik och el och hade fast anställda elektriker som utförde uppdrag hos olika kunder. Ingen 

elektriker var anställd i syfte att arbeta hos en specifik kund. Längden på uppdragen kunde 

variera från någon månad till något år. De faktiska arbetsförhållandena för respektive 

elektriker varierade: TC, som började sin anställning år 2004, hade bytt arbetsplats sju 

gånger före utgången av år 2008. HI hade under åren 2006–2008 arbetat på fyra olika arbet-

splatser. AI började år 2007 och hade fram till utgången av år 2008 haft fem olika arbets-

platser. JH, som också började under år 2007, hade under samma tidperiod haft tre arbets-

platser. PR, som var anställd sedan år 2004, hade under år 2008 avslutat ett längre uppdrag 

hos en kund och påbörjade under det sista kvartalet ett nytt kortare uppdrag hos en annan 

kund. NB, KK och TL, som började sin anställning hos bolaget år 2008, hade däremot inte 

bytt arbetsplats.  

2.3.3.3 Avgörande i kammarrätten och HFD 

Kammarrätten ansåg att arbetsplatserna, för respektive anställd, inte varierat i den grad att 

det under det aktuella beskattningsåret skulle anses ha haft sitt tjänsteställe i bostaden. 

Bolagets utbetalda reseersättningar ansågs därvid utgöra lön och skulle därmed ingå i 

underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter. 

  HFD var emellertid av en annan uppfattning och ansåg att samtliga elektriker fick anses 

ha sitt tjänsteställe i bostaden. Utgången motiverades i ett första led med att bolagets verk-

samhet vid en sammantagen bedömning fick anses bedriven under villkor som var att jäm-

ställa med byggnads- och anläggningsbranschen, dvs. IL 12 kap. 8 § 2 st. var att tillämpa 

även för elektriker. I ett andra led konstaterade HFD, med hänvisning till RÅ 2007 ref. 72, 

att bestämmelsen med avseende på tillsvidareanställda var att tillämpa i de fall det, sett över 

en längre tid, föreligger svårigheter att avgöra var den anställde har sitt tjänsteställe. Och i 

det avseendet ansåg HFD att fem av de tillsvidareanställda elektrikernas arbetsplatser hade 

växlat på ett sådant sätt att det förelåg svårigheter att avgöra var elektrikerna haft sina 

respektive tjänsteställen. Elektrikerna fick därför anses ha sitt tjänsteställe i bostaden.  
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Tre av de tillsvidareanställda elektrikerna, som alla anställts under år 2008, hade däremot 

inte bytt arbetsplats. HFD hävdade dock att det inte kunde antas annat än att de i likhet med 

övriga elektriker anställts i syfte att utföra tidsbegränsade uppdrag hos olika kunder. 

Bostaden fick därmed anses utgöra tjänsteställe även för dem. Bolagets underlag för 

arbetsgivaravgifter sattes därvid ned med ett belopp motsvarande utbetald reseersättning.  

2.3.3.4 Analys av avgörandet i HFD mot bakgrund av RÅ 2007 ref. 72 – tjänsteställebedömning-

en närmar sig en presumtiv bedömning  

Längden på uppdragen i elektrikerfallet varierade från någon månad till något år. Även ett 

uppdrag på något år ansågs alltså konstituera att den anställde ifråga hade växlande arbets-

platser eftersom även de tre elektriker som inte hade bytt arbetsplats under år 2008 också 

fick anses ha bostaden som tjänsteställe.  

 Återigen hade en alternativ utgång kunnat vara att tillämpa huvudregeln avseende de tre 

elektrikerna där det faktiskt inte förelåg några svårigheter att fastställa tjänstestället ifråga. 

Men istället blev en sådan, nästintill presumtiv bedömning, som HFD förordade i RÅ 2007 

ref.72, avgörande i målet:    

 

”Då det inte kan antas annat än att de i likhet med övriga elektriker har anställts för att utföra 

tidsbegränsade uppdrag hos olika kunder ska bostaden anses som tjänsteställe även för dem.”  

 

Det synes därvid nästan som om HFD utförde tjänsteställebedömningen gruppvis baserat på 

anställningsform snarare än genom en individuell prövning av de faktiska förhållandena.  

2.3.4 Sammanfattande analys och slutsatser 

Vad gäller tendenser i rättspraxis går det sammanfattningsvis alltså att konstatera att kravet 

på att det svårligen ska gå att fastställa tjänstestället har modifierats från att utgöra en 

faktisk bedömning av arbetsförhållandena, såsom i RÅ 1976 ref. 158 IV, till en presumtiv 

bedömning av arbetsförhållandena, närmst RÅ 2008 not. 45 och HFD 2013 ref. 19 II. En 

uppluckrad restriktivitet i tjänsteställebedömningen har med andra ord skett genom en del-

vis förändrad tolkning och tillämpning av IL 12 kap. 8 §. En förändring som alltså tog sin 

början genom RÅ 2007 ref. 72.  
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Vad särskilt gäller förhållandet mellan den allmänna regleringen i IL 12 kap. 8 § 1 st. och 

bygg- och anläggningsregeln i IL 12 kap. 8 § 2 st. är det måhända t.o.m. så att 2 st. karaktär 

av undantagsregel var än mer uttalad i äldre rättspraxis i jämförelse med vad som anses 

följa av senare rättspraxis, jämför härvid avsnitt 2.2 med avsnitt 2.3. 

 Att tjänsteställe ska fastställas för varje anställning eller uppdrag för sig är emellertid 

något som följer redan av äldre rättspraxis på tjänsteställeområdet, t.ex. RÅ 82 Aa 175.  

Ytterligare en tendens i rättspraxis ska nu därför behandlas – anställningens betydelse i 

tjänsteställebedömningen sett över tid.  

2.4 Tendenser i rättspraxis – anställningens betydelse i tjänsteställe-

bedömningen sett över tid 

2.4.1 Inledning  

Att märka innan behandlingen av RÅ 82 Aa 175 tar vid är att punkten 3 av anvisningarna 

till 33 § KSL alltjämt var gällande vid tidpunkten för målet ifråga. Motsvarande förhållande 

gäller även avseende R79 1:93 som följer i avsnitt 2.4.3. Återigen byter vi nu alltså tillbaka 

till begreppet vanliga verksamhetsorten, istället för begreppet tjänsteställe enligt IL 12 kap. 

8 §, vid behandlingen av dessa två rättsfall enligt äldre rättspraxis. 

2.4.2 RÅ 82 Aa 175 

2.4.2.1 Målet i sin helhet – avgörande i högsta instans 

I RÅ 82 Aa 175 var fråga om den vanliga verksamhetsorten och omständigheterna i målet 

var följande: Ö var anställd av Marmaverket Rör & Svets AB, som hade omkring 15 an-

ställda. Bolaget hade lokaler i en f.d. industribyggnad som låg i Lynäs, 8,5 km från Marma-

verken. Lokalerna utnyttjades i första hand som förråd för arbetsmaterial och de anställda 

kunde även använda lokalen för att reparera sina arbetsverktyg. Arbetsmaterial fanns dock 

vanligtvis till hands ute på arbetsplatserna.  

 Bolaget fick sina uppdrag både på anbud och på löpande räkning och de både ägarna 

skötte fördelningen av arbetsuppgifterna. Ö hade under åren 1974–1976 arbetat 249, 193 

och 168 dagar i Marmaverken. Han hade även arbetat under kortare perioder på andra orter, 

varefter han återupptagit arbetet i Marmaverken.  
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HFD uttalade att Marmaverken var att anse som den vanliga verksamhetsorten. Utgången 

motiverades med att det av utredningen i målet fick anses framgå att Ö haft sin huvud-

sakliga arbetsplats i Marmaverken, varvid denna ort fick anses som hans vanliga verksam-

hetsort. 

2.4.2.2 Analys av avgörandet i högsta instans – särskilt om det sätt på vilket anställningen till-

mäts betydelse  

Av målet ifråga framgår alltså att även i de fall den anställdes arbetsplatser växlat mellan 

olika orter, så bör den vanliga verksamhetsorten bestämmas med utgångspunkt i den ort, 

där den anställde huvudsakligen arbetat under året. Detta gäller alltså även i de fall den 

anställde under kortare perioder arbetat på andra orter.  

 Enligt kammarrätten i Jönköpings dom, 2005-07-05, som föregick RÅ 2007 ref. 72, 

framgår vidare mot bakgrund av RÅ 82 Aa 175 att begreppet ”huvuddelen av sitt arbete” i 

lagtext inte bör ges någon annan tolkning än att en anställd bara kan ha ett tjänsteställe hos 

en och samma arbetsgivare. Och i det fall den anställde ska tjänstgöra på två arbetsplatser 

för samma arbetsgivare så har den anställde i så fall sitt tjänsteställe på den ort där han 

arbetat flest dagar.  

 Att det är tolkningen av IL 12 kap. 8 § 1 st. som kommenteras i kammarrättens dom och 

inte huvudregeln, vilken alltså var gällande vid tidpunkten för RÅ 82 Aa 175, beror på att  

IL då hade införts och KSL upphävts. Detta förtar dock inte värdet av kammarrättens ana-

lys, se tidigare avsnitt 2.2.1.5. 

 Av RÅ 82 Aa 175 framgår däremot inget om olika tidsperspektiv i tjänsteställe-

bedömningen beroende på anställningsform. Inte heller framgår något om en presumtiv 

tjänsteställebedömning. Att antalet arbetsdagar i Marmaverken specificeras visar snarare på 

att det är den faktiska bedömningen som är avgörande. Angivna rättsprinciper med 

avseende har med andra ord tillkommit senare, se åter RÅ 2007 ref. 72. 

 Även R79 1:93 visar på att tjänsteställe ska bestämmas för varje anställning för sig 

såtillvida att den som utför arbete åt flera arbets- eller uppdragsgivare på olika ställen där-

med också anses ha flera tjänsteställen. Märk dock att den vanliga verksamhetsorten var 
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nyckelbegreppet vid tidpunkten för avgörandet och inte tjänsteställebegreppet enligt IL 12 

kap. 8 §. Innebörden av avgörandet är likväl densamma.  

2.4.3 R79 1:93 

2.4.3.1 Målet i sin helhet – avgörande i högsta instans 

I R79 1:93 var fråga om den vanliga verksamhetsorten och omständigheterna i målet var 

följande: CP var yrkesmusiker och bosatt i Skara. Under beskattningsåret hade han arbetat 

för ett flertal olika organisationer, företag och enskilda personer. Arbetet hade utförts på ett 

stort antal olika orter. Majoriteten av uppdragen omfattade endagsframträdanden. Inget av 

uppdragen hade varat längre än fem dagar i rad.  

 HFD ansåg att CPs resor till och från de olika uppdragsplatserna var att anse som arbets-

resor. CPs resor kunde därmed inte anses som resor i tjänsten. De i uppdragsavtalen an-

givna arbetsplatserna (tjänsteställena) var med andra ord att anse som vanlig verk-

samhetsort i respektive uppdrag.  

2.4.3.2 Användningen av samma rättsprincip i nyare praxis  

Även i nyare praxis förekommer uttalanden om att ett tjänsteställe ska bestämmas för varje 

anställning eller uppdrag för sig. I de fall principen framhålls är det dock oftast fråga om 

fastställande av tjänsteställe avseende tillfälliga uppdragstagare, dvs. tidsbegränsat an-

ställda. HFD 2013 ref 19 I är av särskilt intresse i det sammanhanget. 

2.4.4 HFD 2013 ref. 19 I 

2.4.4.1 Rättsfråga och omständigheterna i målet  

I HFD 2013 ref.19 I var fråga om en uppdragstagare skulle anses ha sitt tjänsteställe i 

bostaden eller på de olika platser där tolkuppdragen utförts. Frågan var av avgörande 

betydelse för om uppdragstagarens resor skulle anses som tjänsteresor eller som 

arbetsresor. Omständigheterna i målet var följande: FA hade under flera år arbetat som tolk 

och tolkuppdragen hade förmedlats till henne genom en eller flera tolkförmedlingar. 

Uppdragen hade utförts åt olika tillfälliga arbetsgivare i Göteborgs kommun och i grann-

kommunerna. FA hade företagit bilresor mellan bostaden och de olika platser där upp-



39 

 

dragen utförts. I bostaden hade FA förberett och skött det administrativa arbete som upp-

dragen medförde. 

2.4.4.2 Förvaltningsrättens avgörande 

Förvaltningsrätten uttalade att FA fick anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. Utgången 

motiverades i ett första led med en hänvisning till RÅ 2007 ref. 72 avseende IL 12 kap. 8 § 

2 st. karaktär av undantagsregel i de fall arbetsvillkoren är sådana att ett tjänsteställe inte 

kan fastställas i enlighet med IL 12 kap. 8 § 1 st. Vidare uttalade FR att det av samma mål 

fick anses följa att IL 12 kap. 8 § 2 st. var att tillämpa i de fall en anställd, inom ramen för 

en och samma anställning, utförde arbete på flera platser och därmed, sett över en längre 

tid, föreligger svårigheter att avgöra var den anställde har sitt tjänsteställe.  

 I ett andra led konstaterades att FA var anställd av en särskild tolkförmedling och 

arbetade som uppdragstagare. Vidare konstaterades att det inte fanns några uppgifter i mål-

et som kunde visa att FA utfört huvuddelen av sitt arbete på en viss plats, att hon hämtat 

eller lämnat arbetsmaterial på någon särskild plats eller att hon förberett och avslutat dagen 

på någon särskild plats. FR ansåg därvid att det, sett över en längre tid, förelåg svårigheter 

att fastställa tjänstestället till en viss plats. Med hänsyn till arbetsförhållandena fick FA 

därför anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. FAs resor till och från de olika tolkuppdragen 

ansågs därvid som tjänsteresor. 

2.4.4.3 Analys av undre instansers tolkning och tillämpning av IL 12 kap. 8 § mot bakgrund av 

RÅ 2007 ref. 72 – anställningsformen utgör ingen begränsning 

Av intresse i utgången är att FR tolkat HFDs uttalanden i RÅ 2007 ref. 72 på så sätt att 

uttrycket ”[…]inom ramen för en och samma anställning[…]” ansågs omfatta samtliga 

former av anställningar, inte bara tillsvidareanställning. FA var ju uttalat uppdragstagare 

och inte tillsvidareanställd. Även kammarrätten instämde i FR bedömning. Båda under-

instanserna förordade alltså denna tolkning av RÅ 2007 ref.72 vad gäller tillämpligheten av 

IL 12 kap. 8 § 2 st.  

 



40 

 

2.4.4.4 Högsta förvaltningsdomstolen avgörande  

HFD var emellertid av annan uppfattning och ansåg att FA fick anses ha sitt tjänsteställe på 

de olika platser där tolkuppdragen utförts. Utgången i målet motiverades i ett första led med 

ett uttalande om att ett tjänsteställe ska bestämmas för varje anställning eller uppdrag för 

sig, varvid en hänvisning till R79 1:93 skedde. Vidare uttalades vad som ansågs följa av 

den allmänna regleringen i IL 12 kap. 8 § 1 st. till följd av det angivna förhållandet: 

 

”I allmänhet är tjänstestället den plats där arbetet i respektive anställning eller uppdrag utförs men om 

huvuddelen av detta utförs i bostaden utgör den tjänstestället.” 

 

I ett andra led konstaterade HFD att IL 12 kap. 8 § innehåller särskilda bestämmelser om att 

bostaden ska utgöra tjänsteställe för vissa uppräknade yrkeskategorier, såsom t.ex. 

nämndemän. Någon lagreglering avseende tolkars tjänsteställen konstaterades emellertid 

inte ha införts, även om saken hade diskuterats vid tidpunkten för införandet av de särskilda 

bestämmelserna avseende nämndemän. HFD ansåg det därmed inte finnas några andra 

alternativ än att tillämpa den allmänna regleringen i IL 12 kap. 8 § 1 st. på det sätt som 

angetts.  

 Och mot bakgrund av annat inte framkommit än att uppdragen huvudsakligen utförts hos 

uppdragsgivarna ansåg HFD därför, i ett sista led, att FA fick anses ha sitt tjänsteställe på 

de olika platser där uppdragen utförts. Det faktum att vissa arbetsuppgifter hade utförts i 

bostaden medförde inte någon annan bedömning. FAs resor till och från de olika tolk-

uppdragen ansågs därvid som arbetsresor. 

2.4.4.5 En analys av avgörandet i HFD – en tillämpning av principer från äldre rättspraxis i 

kombination med en oklar lydelse leder till begränsad tillämplighet av IL 12 kap. 8 § 2 st. 

HFDs domskäl är att betrakta som en uppmaning till lagstiftaren i det avseendet att HFD 

inte anser sig ha möjlighet att tillämpa regleringen i IL 12 kap. 8 § 2–3 st., vad gäller 

uppdragstagare med tillfälliga arbets- och  uppdragsgivare, såsom tolkar, om inte lagstiftar-

en ser till att ändra regleringen genom lagstiftning. 
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Även om såväl förvaltningsrätten som kammarrättens tolkning av RÅ 2007 ref. 72 i HFD 

2013 ref. 19 I utgör ett intressant perspektiv på tillämpningen av IL 12 kap. 8 § 2 st. på så 

sätt att man bortser från anställningsformen och istället ser till de faktiska omständlig-

heterna i tjänsteställebedömningen så torde denna tolknings- och tillämpningsfråga, i vart 

fall enligt praxis, redan vara avgjord genom utgången i HFD.   

 Av HFDs domskäl framgår ju, med hänsyn till lydelsen av IL 12 kap. 8 §, att IL 12 kap. 

8 § 1 st. är att tillämpa avseende tillfälliga uppdragstagare. Vidare framgår att särskild vikt 

ska fästas vid det förhållandet att ett tjänsteställe ska bestämmas för varje anställning eller 

uppdrag för sig. 

 Att denna tolknings- och tillämpningsfråga avseende IL 12 kap. 8 § 2 st. tillämplighet 

torde vara avgjord genom HFDs uttalanden i HFD 2013 ref 19 I, i vart fall i högsta instans, 

stärks av utgången i ett senare HFD-avgörande, det s.k. Idrottsdomaravgörandet.56 Detta 

eftersom IL 12 kap. 8 § 2 st. eventuella tillämplighet överhuvudtaget inte kommenteras i 

HFDs domskäl. Avgörande blev istället en tillämpning av den allmänna regleringen i IL 12 

kap. 8 § 1 st. utifrån det förhållandet att ett tjänsteställe ska bestämmas för varje anställning 

eller uppdrag för sig.  

2.4.5 Idrottsdomaravgörandet 

2.4.5.1 Rättsfråga och omständigheterna i målet 

I Idrottsdomaravgörandet57var återigen fråga om en tillfällig uppdragstagare skulle anses ha 

sitt tjänsteställe i bostaden eller på de olika platser där uppdragen utförts. Frågan var av 

avgörande betydelse för om uppdragstagarens resor skulle anses som tjänsteresor eller som 

arbetsresor.  

 Omständigheterna i målet var följande: AA var ishockeydomare och hade uppdrag på 

riks- och distriktsnivå. Uppdragen hade förmedlats till honom av Svenska Ishockey-

förbundet. Det var de lokala föreningarna som betalade och som slutligen stod för ersätt-

ningen för de olika uppdragen vid de olika föreningarnas matcher. I bostaden studerade han 

regler, förvarade utrustning, tränade, förberedde resor, samordnade domarteamet och upp-
                                                 
56 Mål nr 7004-7007-14. 
57 Mål nr 7004-7007-14. 
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rättade anmälningar till bestraffning samt rapporterade händelser i samband med match-

erna. 

2.4.5.2 Avgörande i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen 

Kammarrätten uttalade att AA fick anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. Utgången 

motiverades med att AA, utifrån vad som framkommit, fick anses ha utfört domar-

uppdragen i egenskap av uppdragstagare åt Svenska Ishockeyförbundet. Vidare uttalades 

att det faktum att uppdragen utförts på flera olika ställen medförde att det, sett över en 

längre tid, fick anses föreligga svårigheter att avgöra var AA hade sitt tjänsteställe. AA fick 

därmed anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. AAs resor till och från de olika domar-

uppdragen ansågs därvid som tjänsteresor. 

 HFD var emellertid av annan uppfattning och ansåg att AA fick anses ha sitt tjänsteställe 

på de olika platser i respektive uppdrag där matcherna hade spelats, dvs. där 

domaruppdragen hade utförts. Utgången i målet motiverades i ett första led med att HFD i 

HFD 2013 ref.19 I hade fastslagit att ett tjänsteställe ska bestämmas för varje anställning 

eller uppdrag för sig och att den som utför arbete åt flera arbets- eller uppdragsgivare på 

olika ställen därmed kan ha flera tjänsteställen. Vidare uttalades vad som därav fick anses 

följa vid en tillämpning av den allmänna regleringen i IL 12 kap. 8§ 1 st.  

 I ett andra led uttalade HFD att det av utredningen i målet fick anses framgå att AA 

utfört domaruppdragen i egenskap av uppdragstagare åt de olika föreningarna. Vidare ansåg 

HFD att, även om AA utfört visst arbete i bostaden, så hade uppdragen huvudsakligen 

utförts under matcherna, varvid AA fick anses ha sitt tjänsteställe på de olika platser i 

respektive uppdrag där matcherna hade spelats. AAs resor till och från de olika 

domaruppdragen ansågs därvid som arbetsresor. 

2.4.6 Sammantagen analys av Idrottsdomaravgörandet och HFD 2013 ref. 19 I 

Idrottsdomaravgörandet och HFD 2013 ref. 19 I visar tydligt på hur rättsprincipen, att ett 

tjänsteställe ska bedömas för varje anställning eller uppdrag för sig, felaktigt slår igenom i 

de fall en tillämpning av IL 12 kap. 8 § 1 st. är det enda alternativet och drabbar tillfälliga 

uppdragstagare såtillvida att de typiskt sett anse ha sitt tjänsteställe ute på respektive 

uppdrag, snarare än i bostaden. Detta är alltså en följd av att HFD i HFD 2013 ref. 19 I 
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konstaterat att det finns några andra alternativ än att tillämpa den allmänna regleringen i IL 

12 kap. 8 § 1 st. gällande tillfälliga uppdragstagare med hänsyn till ordalydelsen av IL 12 

kap. 8 §. 

2.4.7 Anställningsformens markanta betydelse i tjänsteställebedömningen leder till orättvisa 

Att det förhåller sig på det sätt som angetts i avsnitt 2.4.6 avseende tillfälliga uppdrags-

tagare, dvs. tidsbegränsat anställda, framstår som något orättvist i jämförelse med vad som 

gäller avseende fast anställda. Vad gäller tillämpligheten av IL 12 kap. 8 § 2 st. avseende 

tillsvidareanställda gäller ju alltjämt den tidsram i tjänsteställebedömningen som HFD ut-

talade i RÅ 2007 ref. 72 och som tydligt kom till uttryck i RÅ 2008 not. 45 och HFD 2013 

ref.19 II, där t.o.m. de tillsvidareanställda elektriker som under ett års tid inte bytt ar-

betsplats likväl fick sitt tjänsteställe fastställt till bostaden.  

 Dessa skillnader i tjänsteställebedömningen innebär att den som är tillsvidareanställd för 

att typiskt sett utföra tillfälliga uppdrag i regel kommer att få sitt tjänsteställe fastställt till 

bostaden. Den som är på motsvarande vis utför tillfälliga uppdrag i egenskap av tillfällig 

uppdragstagare kommer däremot sällan att få sitt tjänsteställe fastställt till bostaden, om 

inte merparten av arbetet konstateras ha utförts där. Detta eftersom tjänsteställebedömning-

en i det senare fallet är begränsad till en tillämpning av IL 12 kap. 8 § 1 st.  

2.5 Sammanfattning rättspraxis historiska utveckling och  konsekvens-

erna för nuvarande rättsläge 

Sammanfattningsvis förhåller det sig alltså så att de över tid har skett en uppluckring vad 

gäller kravet på att det svårligen ska gå att fastställa tjänstestället till fördel för tillsvidare-

anställda. Vad gäller tillfälliga uppdragstagare eller tidsbegränsat anställda synes det där-

emot, om möjligt, ha blivit än svårare att få bostaden fastställd som tjänsteställe. 

 Konsekvensen av dessa skillnader i tjänsteställebedömningen blir att två personer som 

har samma typ av arbetsuppgifter, men som hos t.ex. två olika bemanningsföretag har två 

olika former av anställning, får två helt olika beskattningsmässiga situationer, något som 
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måste framstå som ett olikformigt rättsläge. Att detta faktiskt blir effekten av nuvarande 

rättsläge har också uttalats i doktrin58, vilket ytterligare torde stödja denna tes.  

2.6 Rättspraxis historiska utveckling utifrån skatterättsliga principer 

om legalitet och likformighet 

2.6.1 Rättspraxis inverkan på rättsläget  

Av den ovan angivna redogörelsen för den historiska utvecklingen i praxis torde det 

sammantaget, ur ett likformighets- och rättssäkerhetsperspektiv, vara problematiskt att 

praxis i så stor utsträckning har fått komma att leda rättsutvecklingen vad gäller fastställ-

ande av tjänsteställe. Detta särskilt som lagtext inte är helt klar.  

 Måhända är det ur ett legalitetsperspektiv godtagbart att låta praxis avgöra vad som vad 

som avses med liknande branscher i IL 12 kap. 8 § 2 st. såtillvida att strålskyddsbranschen, 

liksom även elektriker nu anses arbeta under jämförliga förhållanden.  

 Att däremot låta praxis styra rättsutvecklingen så till den grad att tillämpligheten av IL 

12 kap. 8 § 2 st. begränsas för vissa skattskyldiga samtidigt som den i viss mån underlättas 

för andra skattskyldiga enbart med hänsyn till den skattskyldiges anställningsform torde 

däremot vara att anse som en väl extensiv tolkning och därmed diskutabelt ur ett legalitets-

perspektiv. Vidare torde det vara diskutabelt ur ett likformighetsperspektiv med hänsyn till 

kravet i RF 1 kap. 9 § på att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin rättstillämpning 

ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.  

2.6.2 Gränserna för rättstillämparens handlingsutrymme 

Visserligen torde det vara välkommet att domstolarna i viss mån tar intryck av ändrade 

samhällsförhållanden och ändrar tolkning och tillämpning av lagtext därefter, såsom HFD 

gjorde i RÅ 2007 ref. 72 genom att ta intryck av ändrade förhållanden på arbetsmarknaden, 

men i den mån tolkning och tillämpning blir alltför extensiv torde en ändring av lagtext 

likväl vara att föredra, särskilt på skatterättens område.  

                                                 
58 Nörklit, Ondrasek Olofsson SN 2015 s 298 f. 
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Att notera är att rättstillämparen till viss del synes finna sig begränsad av sitt handlings-

utrymme. Som konstaterats anser sig ju inte rättstillämparen kunna tillämpa något annat än 

IL 12 kap. 8 § 1 st. vad gäller tillfälliga uppdragstagare såsom t.ex. tolkar, utan vidare 

lagstöd59. Detta förhållande torde förvisso vara sant vad gäller IL 12 kap. 8 § 3 st. Vad 

gäller tillämpligheten av IL 12 kap. 8 § 2 st. torde det dock snarare vara fråga om bunden-

het inför sin egen praxis60, den praxis som ovan angivits vara diskutabel utifrån ett likform-

ighetsperspektiv. Det begränsade handlingsutrymmet synes alltså delvis utgöra en fiktion, 

något som måhända talar än mer för att en ändring av lagtext vore att föredra.  

 Typiskt sett torde också lagstiftaren vara bättre lämpad att göra vissa avväganden mellan 

olika intressen och ändamål etc. i lagtext än rättstillämparen som många gånger tillämpar 

ett mer problemlösningsorienterat förhållningssätt i sin rättsskapande verksamhet i domstol. 

2.6.3 Övergång till lagtext inverkan på rättsläget  

Vad särskilt gäller lagtexts inverkan på rättsläget torde regleringen i IL 12 kap. 8 §  3–4 st. 

avseende vissa yrkeskategorier, med typiskt sett tillfälliga uppdrag inom offentlig sektor, 

såsom t.ex. nämndemän framstå som särskilt orättvis och olikformig såtillvida att en 

särbehandling av offentlig sektor sker i förhållande till privat sektor med avseende på 

tillfälliga uppdragstagare. Med en tillämpning av den särskilda regleringen i IL 12 kap. 8 § 

3–4 st. anses ju nämligen bostaden alltid utgöra tjänsteställe för dessa särskilt angivna 

tillfälliga uppdragstagare inom offentlig sektor. Detta är alltså att jämföra med det rättsläge 

som råder för tillfälliga uppdragstagare i privat sektor där möjligheterna att få bostaden 

fastställt som tjänsteställe är klart begränsade. 

 Det torde därvid vara intressant att veta vad lagstiftaren ansett motivera denna särskilda 

reglering för offentliga uppdragstagare. För att ta reda på lagstiftarens fulla avsikter torde 

återigen behöva se tillbaka historiskt, bl.a. vad gäller införandet av nuvarande IL 12 kap. 8 

§ respektive nuvarande bestämmelser om tyst kvittning. Var lagstiftarens avsikt rentav att 

ge vissa grupper en förmånligare skattemässig behandling eller vilka var de egentliga moti-

ven när bestämmelserna ifråga infördes? 

                                                 
59 Se vidare avsnitt 2.4.4.5. 
60 Se avsnitt 2.3.1 och framåt. 
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3 Bestämmelsernas införande och lagstiftarens av-

sikter – en behandling av lagtext över tid 

3.1 Inledning 

Bestämmelserna om tjänsteställe respektive bestämmelserna om tyst kvittning har varit 

föremål för ett antal historiska omvälvningar. I vissa fall har det enbart varit fråga om 

överföring av lagtext från ett regelverk till ett annat, medan de i andra fall handlat om större 

materiella förändringar i befintligt regelverk. Syftet med en behandling av lagtext över tid, 

som en del av lagstiftarens avsikter i ett samlat avsnitt 3, är att utöka läsarens förståelse för 

vad som skett med respektive reglering över tid för att sedermera kunna föra ett mer be-

fogat resonemang de lege ferenda gällande bestämmelserna ifråga i avsnitt 4.  

 Samtliga delavsnitt nedan, avsnitt 3.3–3.6, är rubriksatta utifrån hur den nuvarande lag-

stiftningen ser ut samt följer en kronologisk ordning. Tanken är med andra ord att respek-

tive delavsnitt ska spegla vad som historiskt sett har lett fram till de nuvarande bestämmel-

serna om tjänsteställe respektive tyst kvittning. 

3.2 Bakgrund till skattereformen  

Av allmänna synpunkter på reformen framgår att den dåvarande KSL hade stora brister i 

systematik och överskådlighet. Regelverket hade även varit föremål för ett oändligt antal 

ändringar. Lagstiftaren såg det därför som mycket angeläget att skatteförfattningarna skulle 

moderniseras. Det konstaterades därvid att det hade varit av stort värde om en lagteknisk 

modernisering hade kunnat genomföras samtidigt som en materiell reform.61 

 En sådan lösning ansåg man dock vara allt för tidskrävande. Det skulle dessutom för-

dröja genomförandet av reformen, något man inte ansåg försvarbart. Lagstiftaren angav 

därför att man hade för avsikt att göra en särskild översyn av skatteförfattningarna i lag-

tekniskt hänseende efter det att den materiella delen av reformen genomförts.62 Denna lag-

                                                 
61 Prop. 1989/90:110 s 294 f. 
62 Prop. 1989/90:110 s 294 f. 
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tekniska reform med avseende på tjänsteställeregleringen kom sedermera att genomföras 

genom införandet av IL63, se vidare avsnitt 3.5. 

3.3 Skattereformens första del 

3.3.1 Införandet av nuvarande IL 12 kap. 8 § 1-2 st.  

3.3.1.1 Begreppet tjänsteställe introduceras i KSL 

Den nuvarande utformningen av bestämmelserna om tjänsteställe i IL 12 kap. 8 § 1–2 st. 

tillkom som ett led i skattereformen genom en lagändring av dåvarande punkten 3 av an-

visningarna till 33 § KSL som trädde ikraft 1/7 år 1990. Någon styckesindelning hade då 

ännu inte skett, utan de båda styckena fördes alltså in i ett och samma sammanhängande 

stycke i KSL.64 Det var alltså genom denna lagändring som begreppet tjänsteställe för 

första gången kom att användas i KSL. Syftet med införandet av begreppet var att det skulle 

tjäna som utgångspunkt i bedömningen av vad som utgjorde den skattskyldiges vanliga 

verksamhetsort.65 

3.3.1.2 Svårigheter att fastställa lagstiftarens avsikter 

Vad som nämnts i avsnitt 3.3.1.1 är i princip det enda som går att utläsa av förarbets-

uttalanden vad gäller införandet av begreppet tjänsteställe. Ändringen av dåvarande punkt-

en 3 av anvisningarna till 33 § KSL är nämligen mycket sparsamt kommenterad i den all-

männa motiveringen. Specialmotiveringen hänvisar i sin tur bara tillbaka till den allmänna 

motiveringen.66  

 Orsaken till detta uppges vara att bestämmelserna i praktiken redan hade tillämpats 

sedan tidigare eftersom Riksskatteverket hade utfärdat anvisningar med motsvarande inne-

börd.67 Att det förhåller sig på det viset försvårar givetvis uppgiften att utröna lagstiftarens 

                                                 
63 Se prop. 1999/00:2 del 1 s 468. 
64 Prop. 1989/90:110 s 115. 
65 SOU 1999:94 s 106. 
66 Prop. 1989/90:110 s 679. 
67 SOU 1999:94 s 106. 
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fulla avsikter med införandet av nuvarande IL 12 kap. 8§ 1–2 st. i KSL. Förarbetsut-

talanden vad gäller beskattning av arbetsinkomster torde emellertid kunna tjäna till viss 

ledning i syfte att utröna vad lagstiftaren hade i åtanke vid tidpunkten för införandet av be-

stämmelserna ifråga.  

3.3.1.3 Beskattning av arbetsinkomster – åtgärder och ändringar i anledning av skattereformen  

Vad gäller beskattning av arbetsinkomster uttalades att ett av huvudsyftena med skatte-

reformen var att skapa en neutral beskattning av arbetsinkomster. Vidare uttalades att en 

sådan beskattning kräver att all typ av ersättning för arbetsinsatser så långt som möjligt 

beskattas på ett likformigt sätt, utan undantag eller undervärdering av vissa förmåner.68  

 För att åstadkomma detta avsåg lagstiftaren undersöka möjligheterna att slopa vissa sär-

regler som fanns avseende vissa typer av inkomster. Genom detta förhållningssätt antogs att 

skattesystemet skulle uppfattas som mer rättvist än vad som var fallet vid tidpunkten för 

skattereformen. I det dåvarande skattesystemet ansågs nämligen finnas åtskilliga undantag 

från en neutral beskattning.69   

 Vidare ansågs det vara ett problem att bestämmelserna avseende beskattning av trakta-

mente och andra kostnadsersättningar gav utrymme för dolda, obeskattade löneförmåner 

genom att avdrag medgavs med ett belopp motsvarande vad som utbetalts i ersättning, även 

i de fall ersättningen översteg den verkliga kostnaden eller fördyringen.70 Vissa ändringar, 

bl.a. avseende behandlingen av kostnadsersättningar, lades därför fram.71 Mer om dessa 

ändringar i avsnitt 3.3.2 nedan. 

3.3.1.4 Lagstiftarens avsikter vid tidpunkten för införandet 

Någon avsikt att ge vissa grupper en förmånligare skattemässig behandling synes med 

andra ord inte ha funnits vid tidpunkten för införandet av de nuvarande bestämmelserna om 

tjänsteställe i IL 12 kap. 8 § 1–2 st. i den dåvarande punkten 3 av anvisningarna till 33 § 

                                                 
68 Prop. 1989/90:110 s 304 f. 
69 Prop.1989/90:110 s 304. 
70 Prop. 1989/90:110 s 304. 
71 Prop. 1989/90:110 s 304 ff. 
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KSL. Intentionerna hos lagstiftaren synes snarare ha varit de motsatta med hänsyn till att 

vikten av såväl en neutral som likformig beskattning lyfts fram i förarbetsuttalanden vid 

tidpunkten för införandet av bestämmelserna om tjänsteställe i KSL. 

 Att märka är dock det undantag man kom att införa i lagtext avseende bygg- och 

anläggningsbranschen eller därmed jämförliga branscher. I det fallet ansågs alltså ett 

undantag eller en viss olikformighet motiverad. Av vilka skäl detta ansågs motiverat är 

dock oklart, mer än att bestämmelsen i praktiken hade tillämpats sedan tidigare, vilket 

måhända inte utgör skäl nog i de fall man har för avsikt att åstadkomma en neutral och 

likformig beskattning.  

3.3.2 Införandet av nuvarande bestämmelser om tyst kvittning  

3.3.2.1 Rättsläget vid tidpunkten för skattereformen – åtskillnad mellan privat och offentlig an-

ställning 

Vad gäller de nuvarande bestämmelserna om tyst kvittning i SFL och SAL så kan till en 

början konstateras att rättsläget till viss del var ett helt annat vid tidpunkten för skatter-

eformen i jämförelse med hur det ser ut idag.  

Vad gäller själva skatteplikten avseende sådan ersättning som utgetts för  ökade levnads-

kostnader gjordes nämligen åtskillnad i beskattningshänseende mellan statlig och privat 

anställning. Av den dåvarande punkten 4 av anvisningarna till 32 § KSL följde nämligen att 

erhållen traktamentsersättning vid resa i tjänsten inte skulle tas upp som intäkt av tjänst i de 

fall det var fråga om statlig anställning. Ersättningen utgjorde med andra ord inte skatte-

pliktig inkomst. Undantagsbestämmelser fanns dock i de fall resan inte hade varit förenad 

med övernattning samt avseende resekostnader. De kostnader som traktamentsersättningen 

var avsedd att täcka fick inte heller dras av, även om ersättningen inte räckte till att täcka 

kostnaderna. Principen gällde visserligen när ersättningen ifråga var avsedd att täcka 

utgifterna.72   

                                                 
72 SOU 1999:94 s 134. 
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I de fall traktamentsersättningen istället var avsedd att utgöra ett mindre bidrag i syfte att 

täcka kostnaderna skulle ersättningen däremot tas upp som intäkt i sin helhet och kostnad-

erna dras av, även om dessa översteg ersättningen.73  

 I de fall det var fråga om privat anställning skulle traktamentsersättningen däremot   

enligt samma punkten 4 av anvisningarna till 32 § KSL tas upp såsom intäkt och de om-

kostnader som ersättningen var avsedd att täcka skulle dras av såsom omkostnad i  an-

ställningen eller uppdraget. Överskjutande del av de kostnader som översteg ersättningen 

skulle dras av från intäkten tjänst i övrigt. Undantagsbestämmelser fanns dock i de fall res-

an inte hade varit förenad med övernattning. 74 

 Motsvarande bestämmelser vad som ska tas upp som intäkt för privat anställda gällde 

även för statligt anställda i de fall fråga var om traktamentsersättning vid resa i tjänsten som 

inte varit förenad med övernattning och resekostnadsersättning.75  

 Vad gäller redovisningen av utbetald respektive erhållen ersättning fanns, fram till 1990 

års taxering, bestämmelser om tyst kvittning i taxeringslagen (1956:623)(TL). Av 25 § TL 

följde nämligen att den skattskyldige i självdeklarationen skulle ta upp de intäkter och de 

avdrag som varit att hänföra till respektive förvärvskälla, dock att ersättning, som enligt 

bestämmelserna i 37 § 1 mom. 1. g) TL inte behövde tas upp i kontrolluppgiften, inte heller 

behövde tas upp i deklarationen som intäkt. Bestämmelsen ifråga tog dock enbart sikte på 

privat anställda och den tysta kvittningen avsåg bara ersättning upp till vissa i 37 § 1 mom. 

1. g) TL särskilt angivna belopp eller antal dagar.76  

3.3.2.2 Ändringar i KSL i anledning av skattereformen  

Åtskillnaden i beskattningshänseende mellan statlig och privat anställning, i enlighet med 

punkten 4 av anvisningarna till 32 § KSL, kom att upphöra genom skattereformen. Detta 

eftersom man ansåg att beskattningsbestämmelserna borde vara lika för både privatan-

ställda och offentligt anställda. Av likformighetsskäl kom man att införa en ordning där 

                                                 
73 SOU 1999:94 s 134. 
74 SOU 1999:94 s 134. 
75 SOU 1999:94 s 134. 
76 SOU 1999:94 s 135 och prop. 1990/91:5 s 96. 
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kostnadsersättningar, oaktat statlig eller privat anställning, skulle tas upp som skattepliktig 

inkomst och där avdrag medgavs för uppkomna kostnader.77  

3.3.2.3 I kölvattnet av skattereformen – LSK införs och en översyn av densamma företas 

I kölvattnet av skattereformen upphävdes även sedermera TL och ersattes av två nya lagar,   

den nya taxeringslagen (1990:324)(NTL) och lagen (1990:325) om självdeklaration och 

kontrolluppgift (LSK).78 LSK berörde dock fortsatt bara privatanställda. För offentligt 

anställda var det tillräckligt att arbetsgivaren genom en kryssmarkering på kontrollupp-

giften angav att traktamentsersättning utgått.79 Efter skattereformens genomförande konsta-

terades det emellertid finnas ett stort behov av ändringar och anpassningar på taxerings- 

och uppbördsområdena. Detta eftersom bl.a. förfarandefrågor avseende t.ex. kontrollupp-

giftsskyldighet eller deklarationsskyldighet av olika skäl lämnats åt sidan i samband med 

skattereformen i syfte att tas upp i ett senare sammanhang.80  

 I samband med viss översyn av LSK  konstaterades det därvid att skattereformen hade 

medfört vissa förenklingar av traktamentsbestämmelserna, något som bl.a. inneburit, vid 

fall av tjänsteresa med övernattning, att avdrag medgavs för merkostnader och för måltider 

och småutgifter i de fall avdraget motsvarade uppburet traktamente och i de fall 

traktamentet höll sig inom vissa beloppsramar. Den införda beloppsramen eller avdrags-

schablonen uppgick till 150 kr per dag under förutsättning att tjänsteresan inte varade läng-

re än tre månader. Vidare konstaterades att kostnadsersättningar för offentligt anställda 

hade blivit skattepliktiga.81  

 Dessa förenklade traktamentsregler menade man, hade skapat förutsättningar för att för-

enkla redovisningen av utbetald traktamentsersättning. Förutsättningar som möjliggjorde 

                                                 
77 Prop. 1989/90:110 s 344 och SOU 1999:94 s 134. 
78 Prop. 1990/91:5 s 73. 
79 Prop. 1990/91:5 s 96. 
80 Prop. 1990/91:5 s 73. 
81 Prop. 1990/91:5 s 96. 
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samma typ av redovisning för samtliga uppgiftsskyldiga, utan åtskillnad ifråga om privat 

respektive offentlig arbetsgivare.82  

 Mot angiven bakgrund föreslogs således i propositionen att det för samtliga uppgifts-

skyldiga skulle vara tillräckligt att arbetsgivaren på kontrolluppgiften angav att trakta-

mentsersättning utbetalts. Uppburna ersättningar motsvarande schablonbeloppets och mot 

dem svarande avdrag skulle inte behöva redovisas i den anställdes självdeklaration, utan en 

tyst kvittning kunde med andra ord ske.83  

 I det fall det utbetalda beloppet däremot översteg schablonbeloppet skulle både arbets-

givaravgifter tas ut liksom preliminärskatteavdrag innehållas avseende det överskjutande 

beloppet. Det föreslogs därvid att överskjutande del skulle redovisas för sig i kontroll-

uppgiften.84 Vidare föreslogs att reseersättning som understeg eller motsvarade schablon-

beloppet inte skulle behöva redovisas i den skattskyldiges deklaration. Tillräckligt var att 

arbetsgivaren i kontrolluppgift hade angett att sådan ersättning hade utbetalts.85  

 Inte heller behövde den skattskyldige i självdeklarationen redovisa kostnadsersättning 

vid tjänsteresa avseende faktisk logiutgift, utan tillräckligt var att arbetsgivaren i kontroll-

uppgift angett att sådan kostnadsersättning utbetalts. Samma typ av redovisning föreslogs 

även gälla avseende kostnadsersättning för resa i tjänsten med allmänt kommunikations-

medel, hyrbil eller taxi.86  

3.3.2.4 Ändringar i LSK – en likformig skattemässig behandling fullbordas 

Propositionens förslag, vilket genomfördes genom ändringar i LSK 3 kap. 5 § 1 st. p. 4 och 

LSK 2 kap. 14 §87 trädde ikraft 1/1 år 1991 genom SFS 1990:1136. Genom dessa ändringar 

i LSK fullbordades alltså en likformig skattemässig behandling av såväl privat som 

offentligt anställdas kostnadsersättningar. Detta eftersom möjligheten till tyst kvittning 

                                                 
82 Prop. 1990/91:5 s 96 f. 
83 Prop. 1990/91:5 s 97. 
84 Prop. 1990/91:5 s 97 
85 Prop. 1990/91:5 s 96. 
86 Prop. 1990/91:5 s 96. 
87 Se prop. 1990/91:5 s 13 och 24 f. 
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mellan utbetald traktamentsersättning, logiersättning och reseersättning och den i KSL 

angivna avdragsrätten infördes generellt. Tillräckligt skulle alltså vara, för såväl privat som 

offentligt anställda, att arbetsgivaren genom en kryssmarkering på kontrolluppgiften angav 

att viss typ av kostnadsersättning utgått.   

 LSK kom att upphöra 1/1 år 2002 genom SFS 2001:1227 och ersattes av en ny lag 

(2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgift, vilken i sin tur upphörde att gälla 

1/12 år 2012 genom SFS 2011:1244. Idag åtfinns motsvarande, men något modifierade 

bestämmelser, i 15 kap. 10 § SFL. Innebörden av bestämmelserna synes likväl vara den-

samma.  

3.3.2.5 Lagstiftarens avsikter vid tidpunkten för införandet 

Det är intressant att notera att lagstiftaren vid tidpunkten för skattereformen och strax 

därefter värdesatte skatterättsliga principer, såsom likformighet och neutralitet, så till den 

grad att det kom att utgöra övervägande motiv till flertalet ändringar i då gällande skatte-

författningar. 

 Likformighet synes ju t.ex. ha varit motiv till både införandet av skatteplikt avseende 

kostnadsersättningar för offentligt anställda och till att tyst kvittning mellan utbetald 

kostnadsersättning och den i KSL angivna avdragsrätten infördes generellt oaktat om fråga 

var om privat eller offentlig anställning. Någon avsikt att ge vissa grupper en förmånliga 

skattemässig behandling synes med andra ord inte ha funnits vid tidpunkten för införandet 

av de nuvarande bestämmelserna om tyst kvittning. 

 Mot bakgrund av att likformighet och neutralitet synes ha präglat den första delen av 

skattereformen, vid vilken tidpunkt de nuvarande bestämmelserna om tjänsteställe i IL 12 

kap. 8 § 1 st. och 2 st. alltså infördes, är frågan hur det kom sig att undantagsbestämmelser 

bit för bit kom att införas i den dåvarande punkten 3 av anvisningarna till 33 § KSL avse-

ende vissa offentliga uppdragstagare88. Vad var orsaken till detta? Vilka var motiven bak-

om dessa undantagsbestämmelser?  

                                                 
88 Prop. 1993/94:90 s 14, prop. 1996/97:133 s 13, prop. 1997/98:134 s 14. 
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3.4 Införandet av nuvarande IL 12 kap. 8 § 3 st.  

3.4.1 Införande av undantag avseende reservofficer  

3.4.1.1 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen  

Den 23/1 år 1992 tillsattes en särskild utredare i syfte att se över reglerna i inkomstslaget 

tjänst.89 Problem av administrativ art hade nämligen uppmärksammats avseende de nya 

reglerna gällande traktamente och andra kostnadsersättningar. Syftet med översynen i 

denna del var alltså att åstadkomma enklare, mer lättillämpade regler så att administrativt 

krångel och olikformig regeltillämpning kunde minimeras för både arbetsgivare och en-

skilda.90Av utredningen framgår också att ett flertal olika intresseorganisationer framfört 

kritik mot samt önskat ändringar av de nya bestämmelserna.91 

 Sveriges Reservofficersförbund (SROF) hade t.ex. framfört önskemål om att det i lag-

stiftningen skulle göras undantag för yrkesgruppen ifråga på så sätt att bostaden skulle 

anses utgöra tjänsteställe. Detta i syfte att uppnå skattefrihet avseende reservofficerarnas 

ersättning för resa, traktamente och logiutgifter i samband med tjänstgöring. Den rådande 

situation upplevdes nämligen som olikformig såtillvida att arbetsvillkoren för yrkesofficer 

och reservofficer var lika i fält, men olika vad gäller förmåner.92  

 Orsaken till skillnaden i förmåner var att yrkesofficerarna ägnade 90 procent av sin 

arbetstid åt annan verksamhet, varför tjänsteställets placering inte utgjorde något problem 

för dem, vilket däremot var fallet för reservofficerarna som tillfälligt tjänstgjorde i fält. 

SROF befarade därför att den rådande tolkningen av tjänsteställets placering för reserv-

officer skulle leda till att flertalet reservofficer inte skulle motiveras att tjänstgöra. Detta 

eftersom de numera själva fick bära kostnaden för ökade levnadskostnader i samband med 

sin tjänstgöring, ett förhållande som man menade var orättvist då de inte själva kunde styra 

över sin tjänstgöringsplats.93 Utredningen konstaterade därvid att liknande problem även 

                                                 
89 SOU 1993:44 s 2. 
90 SOU 1993:44 s 104. 
91 SOU 1993:44 s 105 ff. 
92 SOU 1993:44 s 105. 
93 SOU 1993:44 s 105. 
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hade uppmärksammats avseende tjänsteställets placering för statliga uppdragstagare, styr-

elseledamöter samt nämndemän med flera.  

 Vidare konstaterades att motsvarande kritik som den från SROF även hade framförts av 

Teatrarnas Riksförbund (TR) och Sveriges Radio-koncernens arbetsgivarorganisation 

(SRA).94 Kritiken bestod i att tillfälligt engagerade artister, musiker, skådespelare och andra 

uppdragstagare enligt rådande rättsläge ansågs ha sitt tjänsteställe på den plats där arbetet 

utfördes och inte i bostaden. TR önskade därvid att teater, musik- och mediabranschen 

skulle jämställas med bygg- och anläggningsbranschen i syfte att arbetstagarna inom ovan 

angivna branscher skulle anses ha sitt tjänsteställe i bostaden.95 Mot bakgrund av den ovan 

angivna kritiken konstaterades således att det fanns anledning att överväga om bestämmel-

serna på området borde ändras.96  

 Att notera är alltså att flertalet intresseorganisationer kom att påverka inriktningen på 

utredningens arbete såtillvida att den kritik som framförts till stor del kom att beaktas i 

översynen.  

3.4.1.2 Utredningens förslag –  arbetsresor och inställelseresor i fokus 

Kostnadsersättning i samband med tillfällig anställning eller uppdrag konstaterades emell-

ertid av utredningen vara en komplicerad fråga eftersom det fanns så pass många olika 

typer av arbeten och arbetssituationer som var av tillfällig karaktär.97 Några förändringar av 

bestämmelserna om tjänsteställe föreslogs därför inte i detta avseende. De förslag som kom 

att läggas fram tog istället sikte på andra närliggande frågor som bl.a. skillnaden i avdrags-

rätt mellan arbetsresor och inställelseresor.98  

 I utredningen föreslogs således att kostnader för resor inom Sverige i samband med 

tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag skulle vara avdragsgilla vid 

                                                 
94 SOU 1993:44 s 105 f. 
95 SOU 1993:44 s 105 f. 
96 SOU 1993:44 s 106. 
97 SOU 1993:44 s 107. 
98 SOU 1993:44 s 107 f. 
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inkomsttaxeringen samt att ersättning för sådana kostnader inte skulle ingå i underlaget för 

beräkning av preliminärskatt.99  

 Vad särskilt gällde reservofficerarnas situation menade man att det förelåg svårigheter 

att avgränsa deras resor till och från respektive arbetsplats i förhållande till övriga gruppers 

resor till och från arbetet. Vidare ansåg man det vara svårt att motivera en särbehandling av 

yrkesgruppen ifråga. Sammantaget menade man därför att det saknades skäl att vidta några 

åtgärder avseende reservofficerarnas situation.100  

 Sammanfattningsvis ansågs alltså några undantagsbestämmelser i bestämmelserna om 

tjänsteställe inte motiverade i utredningen varken avseende artister, reservofficer eller 

övriga offentliga uppdragstagare. Likformighetsaspekter liksom svårigheter att avgränsa 

eventuella undantagsbestämmelser synes därvid ha varit avgörande. I den efterföljande 

propositionen var man emellertid inte av samma uppfattning, i vart fall inte vad gäller 

reservofficerarnas situation.  

3.4.1.3 Lagstiftarens överväganden – särskilt om reservofficerarnas situation 

I likhet med utredningen ansåg lagstiftaren att övervägande skäl talade för att man borde 

införa en generell avdragsrätt för resekostnader i samband med inställelse till och lämnande 

av tjänst. Förslaget motiverades med att skillnaden i avdragsrätt för resor till och från 

arbetsplatsen och inställelseresor av flertalet skattskyldiga upplevdes som orättvis och 

dessutom blev särskilt markant ifråga om kortvariga arbeten där resekostnaden inte sällan 

utgjorde större delen av arvodet. Som exempel nämndes därvid artister.101  

 Vad särskilt gällde reservofficer föreslogs att en undantagsregel skulle införas så att 

deras tjänsteställe ansågs vara i bostaden.102 Förslaget motiverades med att reservofficer-

arnas resor i olika delar av landet oftast inte ryms inom begreppet inställelseresor, utan är 

av en annan karaktär. Lagstiftaren menade därför, med hänsyn till arbetets speciella art och 

yrkesgruppens situation, att det fanns särskilda skäl som motiverade en undantagsbestämm-

                                                 
99 SOU 1993:44 s 107. 
100 SOU 1993:44 s 108. 
101 Prop. 1993/94:40 s 47. 
102 Prop. 1993/94:90 s 46. 
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else för reservofficer som innebar att deras resor till och från respektive tjänstgöringsort var 

att anse som tjänsteresor och inte som resor till och från arbetet.103  

 Båda förslagen genomfördes genom SFS 1993:1515 och trädde ikraft 1/1 år 1994. 

Ändringarna infördes i punkten 3 av anvisningarna till 33§ KSL. Vid den här tidpunkten 

bestod alltså bestämmelserna om tjänsteställe av nuvarande IL 12 kap. 8 § 1–2 st. samt en 

undantagsbestämmelse avseende reservofficer motsvarande del av IL 12 kap. 8 § 3 st.  

3.4.1.4 Motiven bakom införandet och dess effekter – ett lapptäcksarbete inleds  

En undantagsbestämmelse avseende reservofficer infördes alltså i syfte att undanröja det 

faktum att deras resor oftast inte var att anse som inställelseresor. Varför det inte var 

tillräckligt med att resorna var att anse som arbetsresor, utan istället skulle anses som 

tjänsteresor, framgår inte annat än genom hänvisningar till arbetets speciella art och 

yrkesgruppens situation. Varför artister och musikers situation inte motiverade motsvarande 

undantagsbestämmelse i tjänsteställeregleringen framstår därvid som oklart. 

 Att konstatera är likväl att ett uppmärksammat problem på ett håll i lagstiftningen, i detta 

fall beskattning av ersättning för resekostnad, lösts på ett annat håll i lagstiftningen: i 

tjänsteställeregleringen. Genom denna lösning löstes dock inte bara det faktum att reserv-

officerarnas resor oftast inte var att anse som inställelseresor, utan reservofficerarnas rese-

ersättning blev därigenom också skattefri. Även logiersättning och traktamentsersättning 

blev därigenom skattefri för reservofficer. Inte heller behövde de ha någon beloppsgräns att 

förhålla sig till på det sätt som är fallet avseende arbetsresor och inställelseresor.  

 Genom denna lösning blev med andra ord den skattemässiga situationen för reservoffic-

er klart fördelaktigare för reservofficer än för övriga privata tillfälliga uppdragstagare, sås-

om artister och musiker. 

 Det underliggandet motivet bakom införandet av en undantagsbestämmelse i tjänste-

ställeregleringen var alltså att lösa problem på andra håll i skattelagstiftningen än i själva 

tjänsteställeregleringen.  

                                                 
103 Prop. 1993/94:90 s 48. 
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3.4.2 Införandet av undantag avseende nämndemän och liknande uppdragstagare  

3.4.2.1 Allmän bakgrund  och problematik 

Undantagsbestämmelsen avseende nämndemän, jurymän och andra liknande 

uppdragstagare i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, hyresnämnd eller 

arrendenämnd tillkom som ett led i en översyn av domstolsväsendet. Bl.a. menade man, 

mot bakgrund av kravet på att domstolsförfarandet skulle vara rationellt och effektivt, att 

det var angeläget att se till att nämndemannakåren var allsidigt sammansatt och speglade 

hela samhällets värderingar. Problem hade därvid uppmärksammats vad gäller rekrytering 

av yngre nämndemän på grund av för låga ersättningsnivåer och lagstiftaren såg det därför 

som angeläget att bestämmelserna gällande ersättning till nämndemän skulle ses över.104 

 En del av problematiken var att ersättningen i sig för låg, något som man avsåg att 

åtgärda genom justeringar i förordningen (1982:814) om ersättningen till nämndemän och 

vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. (FENAU).105 En annan del av 

problematiken var att man hade uppmärksammats på att det skedde en ojämlik beskattning 

av nämndemännens ersättning för resekostnader.106 Enligt dåvarande rättsläge ansågs 

nämligen nämndemän i tingsrätt, hovrätt och kammarrätt ha sitt tjänsteställe vid domstolen. 

Nämndemän i länsrätt ansågs däremot ha sitt tjänsteställe i bostaden eftersom de utförde 

visst förberedelsearbete där och därmed ansågs utföra huvuddelen av sitt arbete i bostad-

en.107  

 Med hänsyn till att avdragsmöjligheterna är mer begränsade avseende arbetsresor än 

avseende tjänsteresor menade lagstiftaren därvid att de dåvarande bestämmelserna kunde 

leda till att vissa nämndemän tvingades ådra sig kostnader för att kunna tjänstgöra, vilket 

ansågs oacceptabelt. Vidare ansågs det vara otillfredsställande att den skattemässiga be-

dömningen av nämndemännens resekostnader var olika. Lagstiftaren ansåg det därav finnas 

skäl att överväga rådande reglering.108  
                                                 
104 Prop. 1996/97:133 s 29. 
105 Prop. 1996/97:133 s 56. 
106 Prop. 1996/97:133 s 54. 
107 Prop. 1996/97:133 s 54. 
108 Prop. 1996/97:133 s 54 f. 
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3.4.2.2 Lagstiftarens överväganden vad gäller införandet av ett undantag  

Inledningsvis konstaterades att undantagsbestämmelser redan hade införts för vissa yrkes-

kategorier som verkade under speciella förhållanden, såsom arbetstagare inom bygg- och 

anläggningsbranschen samt reservofficer. Frågan var alltså om denna undantagskrets skulle 

utökas till att även omfatta nämndemän och liknande uppdragstagare.109  

 Efter en avvägning mellan å ena sidan de nackdelar som ett särskilt undantag från skatte-

rättsliga principer innebär och å andra sidan vikten av att nämndemannasystemet ges 

förutsättningar att fungera ändamålsenligt ansågs därvid ett undantag beträffande nämnde-

männens tjänsteställe vara att föredra. Detta eftersom det ansågs betydelsefullt att kunna re-

krytera nämndemän i hela domsagan och inte bara från den ort där domstolen var belägen. 

Vidare ansågs en geografisk spridning angelägen i syfte att främja den dömande verk-

samhetens lokala förankring. I propositionen föreslogs således en bestämmelse som skulle 

ange att tjänsteställe för nämndemän var bostaden. På så sätt skulle samtliga resor till och 

från respektive domstol komma att betraktas som tjänsteresor. 110 

 Bestämmelsen skulle enligt förslaget även omfatta andra liknande ledamöter i domstol 

vars uppdrag var att jämställa med nämndemannauppdrag. Därmed kom även jurymän i 

tryckfrihetsmål, andra ledamöter i arrende och hyresnämnd än ordföranden och särskilda 

ledamöter i allmän domstol och förvaltningsdomstol, dvs. i princip samtliga uppdragstagare 

som var berättigade till ersättning enligt FENAU, att omfattas av undantagsbestämmelsen 

ifråga.111 Tillräckligt underlag ansågs däremot inte finnas för att, såsom Domstolsverket 

föreslagit, låta undantagsbestämmelsen omfatta även domstolstolkar.112  

 Förslaget genomfördes genom SFS 1997:438 och trädde ikraft 1/9 år 1997, men 

tillämpades för tiden från och med 1/1 år 1997, vilket var den tidpunkt då de nya 

ersättningsreglerna enligt FENAU hade börjat gälla. Ändringar vad gäller den utökade 

undantagskretsen infördes i punkten 3 av anvisningarna till 33§ KSL. Vid den här tid-

                                                 
109 Prop. 1996/97:133 s 55. 
110 Prop. 1996/97:133 s 55. 
111 Prop. 1996/97:133 s 55. 
112 Prop. 1996/97:133 s 56. 
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punkten bestod alltså bestämmelserna om tjänsteställe av nuvarande IL 12 kap. 8 § 1–2 st. 

samt en undantagsbestämmelse avseende reservofficer och nämndemän samt liknande leda-

möter i domstol vars uppdrag var att jämställa med nämndemannauppdraget, motsvarande 

delar av IL 12 kap. 8 § 3 st.  

3.4.2.3 Motiven bakom införandet och dess effekter – en fortsatt analys 

En undantagsbestämmelse avseende nämndemän och andra liknande ledamöter i domstol 

vars uppdrag var att jämställa med nämndemannauppdrag, infördes alltså i syfte att undan-

röja en ojämlik beskattning av nämndemännens resekostnadsersättning. Den ojämlika be-

skattningen ansågs därvid problematisk utifrån nämndemannasystemets förutsättningar att 

fungera ändamålsenligt.  

 Att notera i samband med införandet är lagstiftarens fokus på skillnader i avdragsrätt. 

Vad gäller reservofficer var fokus på skillnaden mellan inställelseresor och arbetsresor. Vad 

gäller nämndemän var fokus istället på skillnaden mellan tjänsteresa och arbetsresa. Genom 

införandet av en undantagsbestämmelse i tjänsteställregleringen avseende nämndemän 

eliminerades dock inte bara skillnader i avdragsrätt, utan resekostnadsersättning till 

nämndemän blev därigenom även skattefri. Även logi- och traktamentsersättning blev där-

igenom skattefri.  

 Det går alltså återigen att se exempel på hur ett uppmärksammat problem på ett håll i 

lagstiftningen, i detta fall beskattning av ersättning för resekostnad, har lösts på ett annat 

håll i lagstiftningen: i tjänsteställeregleringen och vilka fördelaktiga konsekvenser det får 

den beskattningsmässiga situationen för en viss yrkesgrupp, i detta fall nämndemän.  

 Även vad gäller införandet av en undantagsbestämmelse för nämndemän och andra lik-

nande ledamöter i domstol vars uppdrag var att jämställa med nämndemannauppdrag, så 

var det underliggande motivet alltså att lösa problem på andra håll i skattelagstiftningen än i 

själva tjänsteställeregleringen.  

3.4.3 Likformighetsaspekter på införande av undantag för vissa offentliga uppdragstagare 

Ur ett likformighetsperspektiv synes det nästan som om lagstiftaren vid den här tidpunkten 

ansåg horisontell likformighet i beskattningen, dvs. reservofficer i förhållande till 
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yrkesofficer eller nämndemän sinsemellan, viktigare än vertikal likformighet, dvs. 

lagstiftaren i förhållande till samtliga skattskyldiga eller samtliga yrkesgrupper.  

 En relevant fråga torde därvid vara om det ur ett likformighetsperspektiv kan anses 

godtagbart att vissa offentliga uppdragstagare ska få åtnjuta t.ex. obegränsad skattefri 

resekostnadsersättning, medan motsvarande tillfälliga uppdragstagare inom privat sektor får 

nöja sig med avdragsrätt över vissa beloppsgränser enligt bestämmelserna om arbetsresor 

och inställelseresor avseende sina resekostnader. HFD 2013 ref.19 I torde härvid utgöra ett 

belysande exempel på situationen för tillfälliga uppdragstagare inom privat sektor. Målet 

ifråga torde även visa på hur avgörande det kom att bli för rättsläget att domstolstolkar 

aldrig kom att omfattas av undantagsbestämmelsen i den dåvarande punkten 3 av anvis-

ningarna till 33§ KSL. 

3.4.4 Införandet av undantag avseende skatteledamöter 

3.4.4.1 Allmän bakgrund och problematik 

Efter framställan från Riksskatteverket gällande tjänsteställets placering för skatteledamöter 

kom undantagskretsen i den dåvarande punkten 3 av anvisningarna till 33§ KSL att utökas 

till att omfatta även skatteledamöter.113 Återigen synes det alltså ha varit av betydelse med 

en stark företrädare med goda möjligheter att föra yrkesgruppens talan, såsom t.ex. SROF 

avseende reservofficer.   

 I den proposition som behandlade framställan konstaterades inledningsvis att ledamöter i 

skattenämnd sedan 1/1 år 1997 fick sin ersättning för sitt uppdrag enligt samma bestämmel-

ser som gäller för nämndemän, dvs. enligt FENAU. Det konstaterades dock finnas en 

skillnad domstolsledamöterna sinsemellan såtillvida att det fanns en särskild bestämmelse 

om tjänsteställets placering för nämndemän som innebar att deras tjänsteställe alltid skulle 

anses vara bostaden. En bestämmelse som alltså inte ansågs omfatta skatteledamöter.114  

 

 

                                                 
113 Prop. 1997/98:134 s 51. 
114 Prop. 1997/98:134 s 51 och 66. 
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3.4.4.2 Lagstiftarens överväganden – en medveten lagstiftare 

Det i avsnitt 3.4.4.1 angivna rättsförhållandet ansågs emellertid inte tillfredställande efter-

som lagstiftaren ansåg att de ekonomiska villkoren avseende uppdragets fullgörande borde 

vara lika för ledamot i skattenämnd och nämndeman i länsrätt. Lika, inte bara avseende 

arvode, utan även avseende möjligheten att få ersättning för resor till och från samman-

trädesorten. Det föreslogs därvid i propositionen att tjänsteställe för ledamöter i skatte-

nämnd, i likhet med vad som gällde för nämndemän i domstol, skulle vara bostaden. Ett 

förslag som man avsåg åstadkomma genom ett utökande av undantagskretsen i punkten 3 

av anvisningarna till 33 § KSL.115  

 Lagstiftaren var härvid medveten om att ändringarna skulle komma att få betydelse vad 

gäller arbetsgivarens skyldighet att göra skatteavdrag samt att betala sociala avgifter, dvs. 

innebar en lättnad i beskattningen för ledamöter i skattenämnd.116  

 Förslaget genomfördes genom SFS 1998:233 och trädde ikraft 1/7 år 1998, men tillämp-

ades för tiden från och med 1/1 år 1997, vilket var den tidpunkt då de nya ersättnings-

reglerna avseende ledamöter i skattenämnd hade börjat gälla. Vid den här tidpunkten bestod 

alltså bestämmelserna om tjänsteställe av nuvarande IL 12 kap. 8 § 1–2 st. samt hela IL 12 

kap. 8 § 3 st. exklusive undantaget avseende riksdagsledamöter.  

3.4.4.3 Motiven bakom införandet och dess effekter – särskilt om lagstiftarens moment 22 

En undantagsbestämmelse avseende uppdragstagare i skattenämnd infördes alltså i syfte att 

undanröja ojämlika möjligheter för ledamot i skattenämnd och nämndeman i länsrätt att få 

resekostnadsersättning. Tjänsteställeregleringen hade därvid konstaterats orsaka problem 

såtillvida att den resulterade i en förmånligare beskattning av resekostnadsersättningen 

ifråga. 

 Att notera i jämförelse med införandet av undantaget avseende reservofficer respektive 

nämndemän är att lagstiftaren denna gång synes ha varit fullt medveten om de 

skattemässiga konsekvenserna av ett utökande av undantagskretsen i tjänsteställereglering-

                                                 
115 Prop. 1997/98:134 s 67. 
116 Prop. 1997/98:134 s 70. 
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en. Inte minst uttalandet avseende sociala avgifter och arbetsgivaravgifter tyder på detta. 

Denna medvetenhet berodde måhända på att lagstiftaren på sätt och vis hamnat i en ond 

cirkel: roten till problemet stod nu att finna i undantagskretsen. De enda alternativen i syfte 

att lösa situationen torde därvid ha varit att antingen avskaffa undantaget för nämndemän 

och andra liknande ledamöter i domstol eller att utöka undantagskretsen i tjänsteställe-

regleringen, varvid det senare alternativet synes ha framstått som enklast.  

 Återigen kom alltså, i likhet med undantaget avseende reservofficer och nämndemän, 

den horisontella likformigheten i beskattningen att prioriteras i lagstiftningen på så sätt att 

man ansåg att de ekonomiska villkoren borde vara lika för ledamot i skattenämnd och 

nämndeman i länsrätt. Den vertikala likformigheten, i förhållandet lagstiftaren och samtliga 

skattskyldiga eller samtliga yrkesgrupper, mer precist motsvarande tillfälliga uppdrags-

tagare inom privat sektor, fick därmed ännu en gång styrka på foten.  

 Det underliggandet motiven bakom införandet av en undantagsbestämmelse i tjänste-

ställeregleringen avseende uppdragstagare i skattenämnd var alltså att lösa ojämlika möj-

ligheter för ledamot i skattenämnd och nämndeman i länsrätt att få resekostnadsersättning. 

En ojämlikhet som i sig bottnade i den dåvarande undantagskretsen i tjänsteställereglering-

en.  

 Undantagsbestämmelsen avseende uppdragstagare i skattenämnd kom emellertid att 

upphöra knappt tio år senare genom SFS 2016:3. Av den bakomliggande propositionen 

framgår att orsaken var att skattenämnderna inom fastighetstaxeringen skulle avskaffas. De 

beslut som tidigare fattats av skattenämnd skulle framöver istället fattas av tjänstemän på 

Skatteverket.117 Denna ändring avseende nuvarande IL 12 kap. 8 § 3 st. var med andra ord 

enbart en följd av skattenämndernas avskaffande.118  

3.4.5 Gemensam nämnare vad gäller införandet av nuvarande IL 12 kap. 8 § 3 st.  – ett full-

ändat lapptäcksarbete 

Det faktum att undantagsbestämmelsen avseende uppdragstagare i skattenämnd inte togs 

bort av likformighetsskäl, utan som en följd av att skattenämnderna i sig skulle avskaffas,  

                                                 
117 Prop. 2015/16:36 s 1. 
118 Prop. 2015/16:36 s 17. 
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visar på en avsaknad av en helhetssyn kring regleringen gällande tjänsteställe och den 

sammanhängande skattefriheten avseende vissa typer av kostnadsersättningar vid tjänste-

resa. Detta eftersom åtgärder och ändringar enbart vidtas utifrån orsaker utanför tjänste-

ställeregleringen.  

 Detta synes även ha varit fallet över tid, där flertalet offentliga yrkesgrupper steg för steg 

kom att omfattas av en undantagskrets av orsaker som låg utanför tjänsteställeregleringen 

ifråga, se avsnitt 3.4.1–3.4.2 ovan. Detta är ett förhållande som det finns anledning att åter-

komma till längre fram. 

 Två år efter att undantagsbestämmelsen avseende uppdragstagare i skattenämnd hade 

införts skedde den lagtekniska reformen av skattesystemet, skattereformens andra del.119  

3.5 Skattereformens andra del  

3.5.1 Överföring av lagtext från KSL till IL  

3.5.1.1 Tjänsteställeregleringen indelas i stycken 

Skattereformens andra del kom givetvis även att påverka tjänsteställeregleringen i då-

varande punkten 3 av anvisningarna till 33 § KSL även om det huvudsakligen var fråga om 

lagtekniska förändringar. 

 Av den bakomliggande propositionen framgår att dåvarande punkten 3 av anvisningarna 

till 33 § KSL överfördes i sin helhet med i vissa delar redaktionellt ändrad text till IL. Av-

sikten var dock inte att ändra något i sak.120  

 Vad som därvid avses med redaktionella ändringar är något oklart. Av förslaget till 

inkomstskattelag avseende IL 12 kap. 8 § framgår nämligen ingen styckesuppdelning, utan 

såväl huvudregel som undantagsbestämmelser satt ihop i ett och samma sammanhängande 

stycke.121 Att IL 12 kap. 8 § likväl, i samband med införandet av IL och SFS 1999:1229, 

kom att delas upp i tre olika stycken är dock ett faktum. 

                                                 
119 Prop. 1999/00:2 del 1 s 468. 
120 Prop. 1999/00:2 del 1 s 62 och 472 f och del 2 s 145 f. 
121 Prop. 1999/00:2 del 1 s 62. 
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3.5.1.2 Effekterna av en styckesindelning – särskilt utifrån ett legalitetsperspektiv 

Den ovan angivna uppdelningen torde än idag ha fått effekter på uppfattningen gällande hur 

tjänsteställeregleringen i IL 12 kap. 8 § bör tolkas. Det har t.ex. i avsnitt 1.3.1 konstaterats 

att det är lätt att få intrycket att 12 kap. 8 § 1 st. anger någon form av allmän reglering och 

att 12 kap. 8 § 2–4 st. utgör särskilda bestämmelser för viss bransch respektive vissa typer 

av yrkesgrupper, men att praxis har kommit att precisera tolkning och tillämpning av IL 12 

kap. 8 §  på så sätt att bestämmelserna delvis fått en annan innebörd än vad som framgår av 

själva ordalydelsen och utformningen av bestämmelserna ifråga.  

 Detta är givetvis ett förhållande som torde vara något olyckligt ur ett legalitetsper-

spektiv, men samtidigt något som synes ha varit nödvändigt såsom redaktionell ändring i 

samband med införandet av IL. Att praxis sedermera gått längre än så är en sak för sig. 

 Eftersom omständigheterna kring dessa redaktionella ändringar är något oklara är det i 

sammanhanget svårt att veta vad som var syftet med dessa ändringar. I viss mån torde det 

dock vara möjligt att hämta ledning från allmänna förarbetsuttalanden i samband med 

införandet av IL.  

3.5.1.3 Syftet med de redaktionella ändringarna utifrån allmänna förarbetsuttalanden 

Vad gäller lagförslagets allmänna inriktning och materiella frågor framgår också att 

lagstiftaren var medveten om risken för att omarbetningen av skattelagstiftningen eventuellt 

skulle medföra materiella ändringar. Det ansågs dock samtidigt vara en risk man var 

tvungen att ta i de fall en omarbetning skulle ske. Lagrådet angav vidare att överföringen av 

bestämmelserna skett med stor noggrannhet och på ett sådant sätt att risken för icke 

avsedda ändringar i rättsläget ansågs mycket liten.122  

 Någon materiell ändring av rättsläget torde dock inte de redaktionella ändringarna ha 

orsakat med tanke på att IL 12 kap. 8 § 2 st. utgjorde undantagsbestämmelse i förhållande 

till den allmänna regleringen i IL 12 kap. 8 § 1 st.  redan enligt äldre rättspraxis, se avsnitt 

2.2. Ändringarna utgör dock säkerligen en av förklaringarna till varför första anblick inte 

                                                 
122 Prop. 1999/00:2 del 1 s 473. 
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stämmer överens den egentliga innebörden av IL 12 kap. 8 § på det sätt som beskrivits i av-

snitt 1.3.1.  

 Vad gäller de mer strukturella delarna av lagförslaget angavs att syftet med reformen var 

att åstadkomma ett klarare, mer lättillgängligt regelsystem på inkomstbeskattningens 

område.123 Ett av de största problemen med KSL ansågs nämligen vara att paragraferna var 

långa, ibland indelade med moment och i vissa fall kompletterade av anvisningspunkter. 

För tydlighetens skull hade man därför i den nya lagen valt en indelning i kapitel och para-

grafer.124 Detta torde alltså utgöra förklaringen till varför punkten 3 av anvisningarna till 33 

§ KSL kom att inordnas i ett lagrum – IL 12 kap. 8 §.  

 Vad särskilt gäller språkliga frågor angavs att målet med reformen var att göra kompli-

cerade bestämmelser så lättlästa som möjligt och att man därför sökt undvika krånglig 

meningsuppbyggnad samt svårbegripliga ord. Som exempel angavs att man av dessa skäl i 

vissa fall brutit upp långa meningar i punktuppställningar, antingen i numrerade led eller 

som strecksatser.125 Måhända var det mot bakgrund av dessa motiv som lagstiftaren kom att 

dela in dåvarande punkten 3 av anvisningarna till 33 § KSL i olika stycken vid överföring-

en till IL. Närmre än så synes i vart fall inte var möjligt att komma vad gäller att fastställa 

orsakerna till eller syftet med de redaktionella ändringarna i dåvarande punkten 3 av anvis-

ningarna till 33 § KSL. 

3.6 Ändringar av nuvarande IL 12 kap. 8 § 3 st. samt införandet av IL 

12 kap. 8 § 4 st. 

3.6.1 Införandet av undantag avseende riksdagsledamöter  

3.6.1.1 Allmän bakgrund och lagstiftarens överväganden 

Införandet av undantagsbestämmelser avseende offentliga uppdragstagare slutade emeller-

tid inte efter införandet av IL. Ytterligare en yrkesgrupp skulle istället komma att omfattas 

av undantaget i IL 12 kap. 8 § 3 st. – riksdagsledamöter. Detta införande kommer dock bara 

                                                 
123 Prop. 1999/00:2 del 1 s 471. 
124 Prop. 1999/00:2 del 1 s 485. 
125 Prop. 1999/00:2 del 1 s 487. 



67 

 

att behandlas översiktligt eftersom regelverket för riksdagsledamöter vid ökade levnads-

kostnader delvis ser annorlunda ut i jämförelse med övriga skattskyldiga yrkesgrupper. Se 

bl.a. särskilda bestämmelser i IL 12 kap. 18 § 2 st. samt ytterligare bestämmelser i 4 kap. 1 

§ lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter (LEVRD), vari det 

anges att ledamotens bostad på hemorten utgör tjänsteställe.  

 Att konstatera är i vart fall att utökandet av undantagskretsen i IL 12 kap. 8 § 3 st. till-

kom som ett led i en översyn av de ekonomiska villkoren för riksdagsledamöter.126  

Som en del av översynen infördes en ny paragraf i IL – IL 12 kap. 6 a §, som kom att inne-

bära delvis ändrad grund för beräkning av avdrag för ökade levnadskostnader.127  

 Som en annan del av översynen kom lagstiftaren även att kodifiera i IL vad som redan 

följde av 4 kap. 1 § LEVRD. Resultatet blev att IL 12 kap. 8 § 3 st. även kom att omfatta 

riksdagsledamöter, dvs. bostaden utgör tjänsteställe. Vidare infördes ett nytt 4 st. till IL 12 

kap. 8 § i syfte att förtydliga att man med bostad avsåg den ordinarie bostaden på hemorten 

vad gäller riksdagsledamöter.128 Både ändringarna av IL 12 kap. 8 § och införandet av den 

nya paragrafen i IL 12 kap. 6 a § skedde genom SFS 2006:992.  

3.7 Sammanfattning bestämmelsernas införande och lagstiftarens av-

sikter samt konsekvenserna för nuvarande rättsläge  

3.7.1 Gemensamma nämnare vad gäller införandet av undantag  

En gemensam nämnare vad gäller införandet av samtliga undantag för vissa offentliga 

uppdragstagare i nuvarande IL 12 kap. 8 § 3–4 st., med undantag för uppdragstagare i 

skattenämnd, är alltså att undantagen införts utifrån orsaker utanför tjänsteställeregleringen 

ifråga. En avsaknad av en helhetssyn kring regleringen gällande tjänsteställe och den 

sammanhängande skattefriheten avseende vissa typer av kostnadsersättningar vid 

tjänsteresa synes med andra ord ha funnits efter första delen av skattereformen, i vart fall 

från år 1992 och framåt. 

                                                 
126 Framst. 2005/06:RS4 s 1. 
127 Framst. 2005/06:RS4 s 113. 
128 Framst. 2005/06:RS4 s 114. 
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Vidare synes utökandet av undantagskretsen historiskt sett ha styrts utifrån vad starka 

offentliga företrädare påtalat vara orättvisor i beskattningen, något som torde vara 

diskutabelt ur ett likformighetsperspektiv, inte minst med hänsyn till den diskriminering det 

torde innebära att uteslutande införa undantag avseende vissa offentliga uppdragstagare. Att 

särskilt nämna är de skattemässiga förhållandena för privata uppdragstagare som är verk-

samma under motsvarande eller liknande förhållanden som dessa offentliga uppdragstagare 

som omfattas av undantagskretsen, såsom t.ex. tolkar, idrottsdomare eller artister. 

3.7.2 Från likformighet och neutralitet till särbehandling – vad var den egentliga avsikten? 

Denna historiska utveckling av tjänsteställeregleringen, från år 1992 och framåt, är något 

förbryllande med hänsyn till att flertalet ändringar vad gäller beskattningen av 

kostnadsersättningar, i samband med skattereformens första del, syftade till att undanröja 

just skattemässiga skillnader mellan privat och offentligt anställda. Skillnader som inte 

torde ha minskat genom införandet av flertalet undantagsbestämmelser avseende vissa 

offentliga uppdragstagare med start år 1994. 

 En potentiell förklaring är just bristen på helhetssyn kring bestämmelserna om tjänste-

ställe och den sammanhängande skattefriheten avseende vissa typer av kostnadsersättningar 

vid tjänsteresa. Helhetssyn såtillvida att kännedom i flertalet fall synes ha saknats vad gäller 

konsekvenserna av att lösa problem genom ingrepp i tjänsteställeregleringen. Men även 

helhetssyn på så sätt att någon översyn inte företagits i syfte att se till helheten och funk-

tionssättet vad gäller bestämmelserna om tjänsteställe och den därvid sammanhängande 

skattefriheten avseende vissa typer av kostnadsersättningar i samband med tjänsteresa.  

 Det går med andra ord att konstatera att lagstiftaren saknat motiv att särbehandla vissa 

yrkesgrupper annat än att denne har velat lösa de problem som uppstått vad gäller resekost-

nadsersättning för vissa offentliga uppdragstagare. Fråga har alltså varit om ett lapptäcks-

arbete från lagstiftarens sida.  

 Vad gäller särbehandling av vissa former av anställning synes sådana intentioner alltså 

saknats helt. Denna tendens är med andra ord något som tillkommit genom senare praxis, se 

tidigare avsnitt 2.3.1 och framåt. 
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3.7.3 Konsekvenserna för nuvarande rättsläge  

Att inga ändringar sedermera företagits med avseende på tjänsteställeregleringen gör att 

rättsläget är detsamma år 2016 som år 2006, dvs. vid tidpunkten för införandet av det sista 

undantaget, se avsnitt 3.6. Därtill kommer givetvis den rättsutveckling som skett i rätts-

praxis. 

 Med tanke på avsaknaden av en aktiv lagstiftaren är det måhända inte så konstigt att 

rättspraxis har kommit att få styra rättsutvecklingen på tjänsteställeområdet på det sätt som 

angetts ovan i avsnitt 2.6.1. I mångt och mycket sammanfaller ju faktiskt tidpunkten för 

flera viktiga avgöranden med den tidpunkt då lagstiftaren också kom att stagnera i sin 

aktivitet. RÅ 2007 ref. 72 är ett exempel på detta, tätt följt av RÅ 2008 ref. 45, HFD 2013 

ref. 19 I och II samt Idrottdomaravgörandet i december år 2015.  

 Effekterna för nuvarande rättsläge vad gäller just införandet av undantagsbestämmelser 

avseende vissa offentliga uppdragstagare i IL 12 kap. 8§ 3–4 st. kvarstår emellertid, även 

om lagstiftarens avsikt historiskt sett inte var att särbehandla en viss yrkesgrupp eller viss 

form av anställning. Denna lagtext inverkan på rättsläget kommer att behandlas nedan  i 

avsnitt 3.8.1. 

3.8 Bestämmelsernas införande och lagstiftarens avsikter utifrån skatte-

rättsliga principer om legalitet och likformighet 

3.8.1 Lagtext inverkan på rättsläget 

Även om lagstiftarens avsikt inte varit att särbehandla vissa yrkesgrupper så kvarstår alltså 

det faktum att regleringen i IL 12 kap. 8 § 3–4 st. skapar skattemässiga fördelar för de 

offentliga uppdragstagare som alltid anses ha bostaden som tjänsteställe i jämförelse med 

de motsvarande privata uppdragstagare som istället är hänvisade till regleringen i IL 12 

kap. 8 § 1–2 st.129 Detta är ett förhållande som får anses som diskriminerande mot bakgrund 

av de krav som finns på lagstiftaren.130 Likformighetsprincipen anger ju som bekant att lik-

artade fall så långt som möjligt ska beskattas på ett likartat sätt vid utformningen av skatte-

                                                 
129 Om situationen för privata uppdragstagare se vidare avsnitt 3.4.3. 
130 Se tidigare avsnitt 1.3.2.3. 
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lagstiftning. Rättsläget, i vart fall vad gäller utformningen av lagtext, är med andra ord inte 

att anse som godtagbart. 

3.8.2 Brister från två håll och rättsläget 

Det allra mest problematiska torde härvid vara ett rättsläge som uppvisar brister från två 

håll, dvs. dels en olikformig lagstiftning och dels en rättstillämpare som över tid agerat 

diskutabelt utifrån de konstitutionella krav som finns på tolkning och tillämpning av skatte-

lag.131 

 Vad gäller rättstillämparen har det ju vid en genomgång av praxis historiska utveckling 

konstaterats att det skett en uppluckring vad gäller kravet på att det svårligen ska gå att 

fastställa tjänstestället till fördel för tillsvidareanställda, medan förhållandet synes vara det 

motsatta för tillfälliga uppdragstagare eller tidsbegränsat anställda.132 I praktiken synes 

tillämpligheten av IL 12 kap. 8 § 2 st. vara nästintill obefintlig vad gäller tillfälliga privata 

uppdragstagare133, vilket alltså är att jämföra med regleringen för vissa offentliga uppdrags-

tagare enligt IL 12 kap. 8 § 3–4 st. enligt vilken bostaden alltid är att anse om tjänsteställe. 

 Att rättsläget inte är att anse om tillfredställande utifrån skatterättsliga principer om 

legalitet och likformighet är härvid något som konstaterats både utifrån en historisk genom-

gång av praxis, se avsnitt 2, och utifrån en historisk genomgång av motiven bakom tjänste-

ställebestämmelserna och den därvid sammanhängande skattefriheten avseende vissa typer 

av kostnadsersättningar i samband med tjänsteresa, se avsnitt 3.  

 Frågan är då vilka förslag på lösningar som skulle framträda i det fall man faktiskt skulle 

företa en översyn av bestämmelserna om tjänsteställe och den därvid sammanhängande 

skattefriheten avseende vissa typer av kostnadsersättningar i samband med tjänsteresa. Har 

måhända någon sådan översyn redan företagits i modern tid? Finns det några andra intress-

anta framtidsperspektiv? 

 

 

                                                 
131 Se tidigare avsnitt 1.3.2. 
132 Om rättstillämparens diskutabla agerande se vidare avsnitt 2.6.1. 
133 Se avsnitt 2.4.4-2.4.5. 
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4 Framtidsperspektiv 

4.1 Utredningen om ökade levnadskostnader  

4.1.1 Allmän bakgrund  

Den enda utredning som tillsats efter första delen av skattereformen och som torde vara att 

likna vid en sådan översyn som efterfrågas i avsnitt 3.8.2 är Utredningen om ökade lev-

nadskostnader m.m.  

 Utredningen tillsattes år 1997 i syfte att överväga om bestämmelserna om tjänsteställe 

utgjorde en från beskattningssynpunkt lämplig skiljelinje mellan tjänsteresa och resor av 

annat slag eller om en annan avgränsning kunde eller borde göras. Vidare var man 

intresserad av att veta hur de dåvarande [och i stort sett alltjämt gällande] tjänsteställe-

bestämmelserna hade tillämpats i praktiken och vilka skattekonsekvenser de hade fått för 

olika yrkesgrupper.134  

4.1.2 De grundläggande bestämmelserna om tjänsteställe  

4.1.2.1 Generella konstateranden  

Inledningsvis konstaterades vilken inverkan det har på karaktären av de resor som en 

skattskyldig företar i det fall denne har sitt tjänsteställe i bostaden. Det konstaterades därvid 

att varje arbete som utförs för arbetsgivarens räkning utanför bostaden i ett sådant fall är att 

anse som en tjänsteresa, med tillägget att resan medför avdragsrätt för ökade 

levnadskostnader, först om vissa kriterier är uppfyllda.135  

 Därefter redogjordes för den generella uppfattningen gällande skattekonsekvenserna för 

olika yrkesgrupper. Utredningen uttalade härvid att bestämmelserna om tjänsteställe inte 

medförde några problem för merparten av de skattskyldiga. Dock medgav man att det fanns 

                                                 
134 SOU 1999:94 s 2 och 105. 
135 SOU 1999:94 s 108. 
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utrymme att framföra viss kritik mot bestämmelserna på så sätt att begreppet kunde 

uppfattas som konstlat eftersom det inte alltid avspeglade de verkliga förhållandena.136  

 Kritiken ansågs framstå särskilt tydligt avseende de yrkesgrupper som av olika 

anledningar har sitt tjänsteställe i bostaden, trots att huvuddelen av arbetet utfördes på 

annan plats. Det konstaterades därvid att införandet av undantagsbestämmelser delvis haft 

sin orsak i andra skatterättsliga bestämmelser än de som reglerar fastställande av tjänste-

ställe.137 Dessa uttalanden torde stärka de slutsatser som dragits ovan i avsnitt 3.7.1– 3.7.2. 

vad gäller motiven bakom införandet av flertalet undantagsbestämmelser i tjänsteställere-

gleringen. Vidare torde framförd kritik mot införandet av dessa bestämmelser och det 

sammanhängande rättsläget framstå som mer befogad138. 

4.1.2.2 Utredningens överväganden för framtiden 

Utredningen var dock av uppfattningen att det även fortsättningsvis skulle finnas behov av 

särskilda bestämmelser för vissa yrkesgrupper. Den stora fördelen med att förlägga tjänste-

stället till bostaden för dessa yrkesgrupper ansågs därvid vara att kostnaderna då var att 

anse som kostnader i tjänsten, något som i sin tur innebar att det inte krävdes några följd-

ändringar i andra bestämmelser. Någon fördel menade man alltså inte skulle vinnas genom 

att slopa begreppet tjänsteställe, tvärtom ansågs det vara en stor fördel att behålla begreppet 

ifråga. Däremot avsåg man att knyta begreppet tjänsteställe närmre begreppet tjänsteresa.139 

I dessa delar skiljer sig utredningen från författarens mening på så sätt att följdändringar i 

andra bestämmelser torde vara att föredra, t.ex. i de skatterättsligabestämmelser som kon-

staterats vara orsak till problemet, framför ett olikformigt rättsläge inom ramen för tjänste-

ställeregleringen. 

 Sammanfattningsvis föreslog utredningen alltså inte några förändringar avseende de 

grundläggande bestämmelserna om tjänsteställe utöver att begreppet tjänsteställe borde 

                                                 
136 SOU 1999:94 s 109. 
137 SOU 1999:94 s 109. 
138 Se vidare avsnitt 3.8. 
139 SOU 1999:94 s 109. 



73 

 

knytas närmre begreppet tjänsteresa.140 Som åtgärd i den riktningen föreslogs att det skulle 

införas en definition av begreppet tjänsteresa i IL 12 kap., en definition som skulle utgå 

från begreppet tjänsteställe.141 Förslaget avseende införandet av en definition kom dock al-

drig att genomföras i IL eftersom man i propositionen ansåg att de förslag som utredningen 

lagt fram krävde fler överväganden.142 

4.1.3 Mer om skattekonsekvenserna för olika yrkesgrupper 

4.1.3.1 Särskilt om konsekvenserna för arbetstagare med kortvariga arbeten och uppdrag 

Utredningen behandlade även skattekonsekvenserna för olika yrkesgrupper mer specifikt 

genom en genomgång av den skattemässiga situationen för tre olika typer av yrkesgrupper: 

distansarbetare, instruktörer inom frivillig försvarsutbildning samt arbetstagare med 

kortvariga arbeten och uppdrag.143 I sammanhanget framstår utredningens behandling av 

arbetstagare med kortvariga arbeten och uppdrag som särskilt intressant. 

 Vad gäller kortvariga arbeten konstaterades inledningsvis att de som tar kortvariga an-

ställningar och uppdrag på annan ort rör vitt skilda yrkesgrupper. Som exempel angavs mu-

siker, föredragshållare och kursledare.144 Att så är fallet än idag följer av rättspraxis, där de 

tillfälliga uppdragstagarna består av allt ifrån tolkar till idrottsdomare.145 

 Det konstaterades därefter att det förelåg en skillnad vid beskattning av utgivna 

kostnadsersättningar beroende på om uppdraget var att anse som tjänsteresa eller tillfälligt 

arbete. Tjänsteresa ansågs konsekvent vara fallet då uppdragstagaren bedrev sin verksamhet 

i aktiebolagsform.146 I övriga fall, dvs. i de fall då uppdragsförhållandet var direkt mellan 

uppdragsgivaren och skattskyldig, ansågs engagemangsplatsen ofta utgöra tjänsteställe var-

vid bestämmelserna om tillfälligt arbete istället tillämpades. Skillnaderna i beskattning be-

                                                 
140 SOU 1999:94 s 109. 
141 SOU 1999:94 s 111 f. 
142 Prop. 2002/03:123 s 9. 
143 SOU 1999:94 s 117. 
144 SOU 1999:94 s 121. 
145 Se HFD 2013 ref. 19 I och mål nr 7004-7007-14. 
146 SOU 1999:94 s 121 f. 
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stod i att den skattskyldige vid tillfälligt arbete bara under vissa förutsättningar hade rätt till 

avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete och rätt till 

avdrag för resekostnader enligt allmänna stadganden.147  

 Vidare konstaterades skillnader föreligga såtillvida att uppdragsgivaren var skyldig att 

betala sociala avgifter vid tillfälligt arbete, något som alltså inte var fallet vid tjänsteresa.148 

Att det förehåller sig på detta vis även enligt nuvarande rättsläge har konstaterats såväl i 

doktrin som indirekt vid tidigare genomgång av regelverket kring bestämmelserna om 

tjänsteställe.149 Samma problem som gjorde sig gällande då gör sig alltså alltjämt gällande 

idag. Det framstår därvid som mycket intressant att ta del av utredningens lösningsförslag 

vad gäller just denna yrkesgrupp. 

4.1.3.2 Utredningens överväganden – flera alternativa lösningsförslag 

Som ett alternativ till lösning föreslogs att bostaden skulle utgöra tjänsteställe även för 

denna yrkesgrupp, dvs. ett utökande av undantagskretsen i tjänsteställeregleringen. Ut-

redningen underströk emellertid problemet med att i ett sådant fall avgöra vilka yrkesgrupp-

er som  skulle omfattas av en sådan reglering. Detta eftersom man ansåg att det låg i sakens 

natur att det inte bara var musiker som var sysselsatta med kortvariga arbeten och 

uppdrag.150 En bestämmelse, som i likhet med undantaget för reservofficer och nämnde-

män, skulle komma att omfatta vissa yrkesgrupper ansågs därför inte var en lämplig lösning 

på problematiken. Det ansågs inte heller lämpligt att i lagstiftningen nämna särskilda 

branscher. Uppfattningen var istället att det måste vara den föreliggande situationen som 

sådan som medför att bostaden anses utgöra tjänsteställe.151  

 Dessa uttalanden torde tyda på en större medvetenhet avseende betydelsen av 

skatterättsliga principer såsom likformighet och neutralitet i skattelagstiftningen. En 

medvetenhet som inte synes ha funnits sedan första delen av skattereformen. Vidare synes 

                                                 
147 SOU 1999:94 s 123 
148 SOU 1999:94 s 123. 
149 Se Nörklit, Ondrasek Olofsson SN 2015 s 290 f och avsnitt 1.2.6 samt avsnitt 1.2.8. 
150 SOU 1999:94 s 123. 
151 SOU 1999:94 s 123. 
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förslaget om att det är den föreliggande situationen som bör vara  avgörande föredömligt 

utifrån ett likformighetsperspektiv såtillvida att den beskattningsmässiga situationen för den 

skattskyldige därigenom inte styrs utifrån varken yrkestillhörighet eller anställningsform.  

 Utredningens avsikt var dock inte att detta förhållande skulle gälla generellt, utan 

avsikten var att utforma en särskild bestämmelse för skattskyldiga med kortvarigt arbete 

eller uppdrag. I arbetet med att utforma denna bestämmelse, som alltså skulle ta sikte på 

den föreliggande situationen, stötte emellertid utredningen på problem på så sätt att 

gränsdragnings- och tillämpningsproblem antogs uppkomma, t.ex. avseende hur många 

dagar som skulle krävas för att fråga var om kortvarigt arbete eller uppdrag. Slutsatsen blev 

därför att de rådande principerna för fastställande av tjänsteställe skulle fortsätta att gälla. 

De kvarvarande beskattningskonsekvenserna avsågs istället komma till rätta med genom att 

vidta andra åtgärder.152 

 Åtgärderna bestod i att den avdragsbegränsning som då gällde för s.k. inställelseresor 

skulle slopas helt och att rätt till avdrag skulle föreligga även för resekostnader som 

understiger 7 000 kr per år. Vidare föreslogs att den ersättning som en uppdragstagare er-

håller av en uppdragsgivare i syfte att täcka resekostnader skulle vara skattefri. Förslaget 

var inte begränsat till att gälla enbart kortvariga uppdrag, utan omfattade alla inställelse-

resor.153 Utredningens förslag kom delvis att behandlas i propositionen Beskattning av 

vissa förmåner. Resterande delar av utredningens förslag ansågs kräva fler övervägand-

en.154  

4.1.4 Lagstiftarens behandling av utredningens förslag 

4.1.4.1 Överväganden gällande inställelseresor samt införandet av en ny bestämmelse 

I propositionen var man inte av uppfattningen att avdragsbegränsningen för inställelseresor 

skulle slopas helt. Däremot ansåg man att de dåvarande beskattningskonsekvenserna inte 

var tillfredsställande i de fall några andra skattepliktiga inkomster inte erhålls för arbetet än 

just betalning av arbets- och inställelseresor. Det föreslogs därför att en ny bestämmelse, IL 

                                                 
152 SOU 1999:94 s 124. 
153 SOU 1999:94 s 10. 
154 Prop. 2002/03:123 s 1 och 8. 
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12 kap. 26 a §, skulle införas med innebörden att förmån av särskild resa i samband med att 

den skattskyldige börjar eller slutar en tjänst, dvs. inställelseresa, inte skulle tas upp som 

intäkt i det fall situationen var den som beskrivits ovan. Motsvarande skulle även gälla resa 

mellan bostaden och arbetsplatsen, dvs. arbetsresa. I anledning av förslaget föreslogs även 

vissa följdändringar i IL 12 kap. 3 §.155 Förslaget infördes i sin helhet genom  

SFS 2003:745.  

 Införandet av den ovan angivna bestämmelsen torde ha varit av marginell betydelse för 

yrkesgruppen ifråga med hänsyn till att de som permanent sysselsätter sig med kortvariga 

arbeten och uppdrag normalt sett också får någon form av arvode för sitt arbete eller upp-

drag.  

 Sammantaget resulterade alltså översynen inte i särskilt många åtgärder vad gäller att 

förbättra situationen för arbetstagare med kortvariga arbeten och uppdrag, dvs. tillfälliga 

privata uppdragstagstagare. 

4.1.5 Utredningens betydelse för framtiden 

Utredningens förslag och slutsatser torde likväl vara av intresse i sammanhanget mot 

bakgrund av att rättsläget vad gäller tjänsteställebestämmelserna och den därvid samman-

hängande skattefriheten avseende vissa typer av kostnadsersättningar i samband med 

tjänsteresa i stort sett är detsamma då som nu156. Ett par av utredningens konstateranden 

bekräftar också de slutsatser som dragits i avsnitt 2 och 3, vilket stärker vad som hittills 

framkommit gällande rättsläget. 

 Att konstatera är samtidigt att vissa av utredningens slutsatser synes bristfälliga, såsom i 

avsnitt 4.1.2.2, där utredningen menar att det är en stor fördel att undantagsbestämmelserna 

i tjänsteställeregleringen behålls eftersom följdändringar då inte kommer krävas i andra 

bestämmelser.  

 Vidare synes det föreligga en dubbelhet i utredningens tankesätt, se t.ex. avsnitt 4.1.3.2, 

på så sätt att denna är medveten om de konstitutionella kraven på skattelagstiftningen vid 

                                                 
155 Prop. 2002/03:123 s 20 ff. 
156 Att märka är att undantaget avseende riksdagsledamöter hade ännu inte tillkommit och att praxis inte heller 

hunnit utvecklas på det sätt som är fallet enligt nuvarande rättsläge. 
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införande av nya bestämmelser, samtidigt som denne inte alls reflekterar över de avsteg 

från skatterättsliga principer om likformighet som det innebär att samtidigt ha kvar undan-

tagsbestämmelserna i nuvarande IL 12 kap. 8 § 3–4 st.  

 Det synes likväl ändå finnas vissa fruktbara uppslag i utredningen som det torde gå att 

använda sig av vid författandet av ett resonemang de lege ferenda. Ett av dem är det att det 

måste vara den föreliggande situationen som sådan som medför att den skattskyldiges 

bostad ska anses utgöra tjänsteställe. Mer om dessa uppslag i respektive avsnitt nedan. 

4.2 De lege ferenda  

4.2.1 Allmän bakgrund 

Att en översyn av bestämmelserna tjänsteställebestämmelserna och den därvid samman-

hängande skattefriheten avseende vissa typer av kostnadsersättningar i samband med 

tjänsteresa krävs med hänsyn till de konstitutionella krav som finns på skattelagstiftning 

och på rättstillämpare torde härvid te sig som givet utifrån de slutsatser som tidigare dragits 

om rättsläget i avsnitt 3.8.2. 

 Frågan är då vilka ändringar som bör företas i syfte att åstadkomma ett godtagbart rätts-

läge. En del i detta torde vara att se över och förtydliga tillämpligheten av IL 12 kap. 8 § 2 

st. En annan del torde vara att se över möjligheten att avskaffa IL 12 kap. 8 § 3 st. samt att 

anta särskilda bestämmelser gällande resekostnadsersättning i den delen av skattelagstif-

tningen sådana hör hemma.  

 Den första delen gällande dessa ändringar kommer att behandlas i avsnitt 4.2.2–4.2.3 

och den andra delen i efterföljande avsnitt 4.2.4–4.2.5. I ett sista avsnitt 4.2.6 kommer slut-

ligen ett par avslutande ord att föras fram de lege ferenda. 

4.2.2 Tolkning och tillämpning av IL 12 kap. 8 § 2 st.  

4.2.2.1 Förslag om generell tillämplighet oaktat anställningsform  

I utredningen framfördes bl.a. uppfattningen att det måste vara den föreliggande situationen 

som sådan som medför att bostaden anses utgöra tjänsteställe. Som ett led i den riktningen 

torde tillämpligheten av IL 12 kap. 8 § 2 st. inte behöva begränsas utifrån anställningsform 

på det sätt som skett i rättspraxis utan istället vara generellt tillämplig oavsett 
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anställningsform i de fall det föreligger faktiska svårigheter att fastställa den anställdes 

tjänsteställe mot bakgrund av dennes arbetsförhållanden. Detta eftersom den föreliggande 

situationen i båda fallen föranleder en tillämpning av IL 12 kap. 8 § 2 st.  

 Detta var också den tolkning och tillämpning av IL 12 kap. 8 § 2 st. som förordades i 

underinstansernas avgöranden i HFD 2013 ref. 19 I. Även kammarrätten förordade denna 

tolkning av IL 12 kap. 8 § 2 st. i Idrottsdomaravgörandet. En sådan generell tillämplighet 

av IL 12 kap. 8 § 2 st. har alltså redan visst stöd enligt nuvarande rättsläge, något som torde 

tillmäta tyngd till förslaget de lege ferenda. 

4.2.2.2 Uppfattningen i doktrin om anställningens betydelse de lege ferenda 

Även i doktrin har man ställt sig frågande till varför den skattskyldiges anställningsform 

tillmäts så stor betydelse vid fastställande av den anställdes tjänsteställe i IL 12 kap. 8 §. 

Detta särskilt som det inte finns något direkt stöd för en sådan tolkning i lagtext.157  

 Nörklit Ondrasek Olofsson har därvid framfört att vad som avses med begreppet ”an-

ställning” dessutom är något oklart. Inom ramen för en tillsvidareanställning är det t.ex. 

möjligt att ha anställda som arbetar enbart vid behov och som får ersättning per arbetad 

timme. Utifrån detta resonemang har de sedermera hävdat att en person kan vara tillsvidare-

anställd men arbeta under precis identiska förhållanden som en person som löpande har 

flera tidsbegränsade anställningar för samma arbetsgivare.158  

 Enligt deras erfarenhet är det också ofta så att de inblandade parterna inte alls känner till 

om det är fråga om en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. De har därför 

inte kunnat se några bärande skäl till varför skattskyldiga ska behandlas olika utifrån 

anställningsform, utan förordar istället att det, i vart fall vid beskattningen, bör vara de 

faktiska arbetsförhållandena som avgör var den skattskyldige ska anses ha sitt 

tjänsteställe.159 Denna uppfattning de lege ferenda, att det istället borde vara de faktiska 

förhållandena som avgör var den anställde har sitt tjänsteställe, synes vara i linje med vad 

som föreslagits ovan i avsnitt 4.2.2.1 och ger därvid ytterligare tyngd till förslaget ifråga. 

                                                 
157 Nörklit, Ondrasek Olofsson SN 2015 s 297. 
158 Nörklit, Ondrasek Olofsson SN 2015 s 297 f. 
159 Nörklit, Ondrasek Olofsson SN 2015 s 298. 
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4.2.2.3 Eventuella motsättningar i det fall en generell tillämplighet införs 

Orsaken till varför man i högsta instans har tillmätt anställningen så stor betydelse torde 

vara att man i tidig rättspraxis, se avsnitt 2.4.2–2.4.3, angett att ett tjänsteställe ska 

bestämmas för varje anställning eller uppdrag för sig. Tolkning och tillämpning var därvid  

inriktad på nuvarande IL 12 kap. 8 § 1 st. där naturligen någon form av ram måste sättas 

inom vilken t.ex. huvuddelen av arbetet ska anses ha utförts.  

 Detta behöver emellertid inte vara någon motsättning i det fall IL 12 kap. 8 § 2 st. görs 

generellt tillämplig oaktat anställningsform. Även vid en tillämpning av IL 12 kap. 8§ 1–2 

st., i ordningsföljden att 1 st. tillämpas i första hand för att sedermera hamna i 2 st. om 

arbetsförhållandena kräver detta, kommer ju någon form av tidsram att behövas sättas, där 

anställningen eller uppdraget ifråga torde vara att anse som en naturlig sådan.  

 Betänk t.ex. följande scenario: En tolkförmedling, TF, förmedlar uppdrag åt en tolk, T, 

inom ramen för en viss avtalsperiod, i detta fall två år. Det allra mest troliga utifrån 

uppdragsfördelningen föregående år är att T kommer att utföra flest uppdrag på orten A. T 

utför också flest uppdrag på orten A inom ramen för uppdragsförhållandet varför Ts 

tjänsteställe sedermera fastställs till orten A.  

 T utför dock även tolkuppdrag åt en annan tolkförmedling benämnd TFG. Även denna 

tolkförmedling förmedlar uppdrag åt T inom ramen för en avtalsperiod om två år. I detta 

fall är det dock svårt att på förhand säga vilken ort T kommer att utföra flest uppdrag.  

 Det visar sig också, framåt slutet av avtalsperioden, att T utfört uppdrag på så pass 

många olika orter att det föreligger svårigheter att fastställa Ts tjänsteställe. En tillämpning 

av IL 12 kap. 8 § 2 st. aktualiseras därför och bostaden fastställs som Ts tjänsteställe mot 

bakgrund av angivna arbetsförhållanden.  

 I scenariot fastställs alltså två olika tjänsteställen, vart och ett utifrån arbetsförhållandena 

i respektive uppdrags- eller anställningsförhållande, helt i enlighet med principen om att ett 

tjänsteställe ska bestämmas för varje anställning eller uppdrag för sig.  

 I HFD 2013 ref. 19 I ansåg sig emellertid HFD förhindrad att tillämpa någon annan be-

stämmelse än IL 12 kap. 8 § 1 st. utifrån ordalydelsen av IL 12 kap. 8 §. I syfte att åstad-

komma en ändring av rättsläget på det sätt som föreslagits i avsnitt 4.2.2.1 synes med andra 

ord även krävas en förtydligad lagstiftning. 
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4.2.3 Förtydligad lagstiftning avseende  IL 12 kap. 8 §  

4.2.3.1 Argument till varför regleringen bör förtydligas 

Det finnas flera skäl till varför ordalydelsen av IL 12 kap. 8 § bör förtydligas. Ett av dem är 

legalitetsaspekten såtillvida att en klar lagstiftning leder till ökad förutsebarhet. 

Förutsebarhet på så sätt att den enskilde då får bättre möjligheter att förutsäga var dennes 

tjänsteställe kommer att fastställas till, något som torde vara av stor betydelse mot bakgrund 

av de sammanhängande skattekonsekvenserna, se tidigare avsnitt 1.2.8.  

 Skillnaderna mellan ordalydelsen och innebörden av IL 12 kap. 8 §, torde därvid inte 

heller bli lika stora, utan lagstiftningen skulle i ett sådant fall på ett mycket tydligare sätt 

spegla rättsläget bl.a. vad gäller IL 12 kap. 8 § 2 st. förhållande till IL 12 kap. 8 § 1 st. samt 

tydligt ange tidsramarna vad gäller tjänsteställebedömningen, som enligt praxis hittills 

alltså ansetts vara varje anställning eller uppdrag för sig.  

 Framförallt är det ordalydelsen av IL 12 kap. 8 § 2 st. som behöver förtydligas. Ett 

förtydligande av vad som avses med liknande branscher i IL 12 kap. 8 § 2 st. torde därvid 

vara att anse som välkommet i syfte att åstadkomma ökad förutsebarhet.  

Vad gäller detta senare förhållande torde praxis emellertid ha hållit sig inom vad som kan 

anses som en godtagbar tolkning och tillämpning av IL 12 kap. 8  2 st., se tidigare avsnitt 

2.3.1.5 och  2.6.1. 

 Vad gäller rättsutvecklingen i övrigt avseende IL 12 kap. 8 § 2 st. synes praxis däremot, 

i vart fall i högsta instans, tillämpat en väl extensiv tolkning av lagrummet ifråga, något 

som torde göra det än mer påkallat med en förtydligad lagstiftning. Ett annat skäl till varför 

lagstiftningen bör förtydligas är med andra ord att det är nödvändigt i syfte att begränsa 

rättstillämparens handlingsutrymme.  

 Genom att ge rättstillämparen ett begränsat handlingsutrymme torde nämligen den olik-

formiga rättstillämpning som skett i högsta instans vad gäller tillämpligheten av IL 12 kap. 

8 § 2 st. att upphöra. Detta eftersom möjligheterna till en extensiv tolkning och tillämpning 

respektive en olikformig rättstillämpning begränsas kraftigt i de fall lagtext är klar.  
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4.2.3.2 Vad som bör framgå av ordalydelsen i IL 12 kap. 8 § 2 st.  

Exakt vad som bör framgå av ordalydelsen i IL 12 kap. 8 § 2 st. är en fråga för lagstiftaren 

att utreda, men det bör i vart fall tydligt framgå att fråga är om generellt tillämplig be-

stämmelse oaktat anställningsform som är att tillämpa i de fall de faktiska arbetsförhåll-

andena är sådana att det svårligen går att fastställa tjänstestället enligt IL 12 kap. 8 § 1 st., 

se vidare avsnitt 4.2.2.1 ovan.  

 Efter ett sådant förtydligande av lagtext torde det inte föreligga några som helst hinder 

för rättstillämparen att tillämpa något annat än IL 12 kap. 8 § 1 st. utifrån ordalydelsen av 

IL 12 kap. 8 §, i vart fall inte vad gäller IL 12 kap. 8 § 2 st.160 Åtgärder vad gäller rest-

erande delar av tjänsteställeregleringen, dvs. IL 12 kap. 8 § 3 st., kommer att behandlas 

nedan.   

4.2.4 IL 12 kap. 8 § 3 st. upphörande  

4.2.4.1 Argument till varför IL 12 kap. 8 § 3 st. bör upphöra  

Ytterligare en åtgärd i syfte att undanröja det olikformiga rättsläget vad gäller privata 

uppdragstagare är att avskaffa undantaget avseende vissa offentliga uppdragstagare i IL 12 

kap. 8 § 3 st. Detta eftersom det skulle resultera i att tjänsteställeregleringen i IL 12 kap. 8 § 

fullt ut utgick från verkliga förhållanden och inte innebar någon särbehandling av vissa 

offentliga uppdragstagare.  

 I utredningen framfördes ju också uppfattningen att det måste vara den föreliggande 

situationen som sådan som medför att bostaden anses utgöra tjänsteställe. Problem torde 

emellertid uppkomma såtillvida att såväl reservofficer som vissa nämndemän då kommer 

att förorsakas kostnader i samband med sin tjänstgöring, vilket lagstiftaren hittills ansett 

oacceptabelt. Detta förhållande går emellertid att lösa på så sätt att problemet regleras där 

det hör hemma, dvs. i de bestämmelser som reglerar beskattningen av resekostnadsersätt-

ning.  

                                                 
160 Jmf. tidigare avsnitt 2.4.6-2.4.7 om hur det förhåller sig enligt nuvarande rättsläge. 
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Att notera är att ett sådant upphävande inte omfattar riksdagsledamöter i IL 12 kap. 8 § 3–4 

st. mot bakgrund av att regelverket för riksdagsledamöter vid ökade levnadskostnader 

delvis ser annorlunda ut i jämförelse med övriga offentliga yrkesgrupper.161 

4.2.5 Beskattning av resekostnadsersättning  

4.2.5.1 Uppslag från Utredningen om ökade levnadskostnader  

Utredningen om ökade levnadskostnader föreslog också en sådan i lösning i avsnittet om 

beskattningskonsekvenser för den offentliga yrkesgruppen instruktörer inom frivillig 

försvarsutbildning. Utredningen hade då nämligen blivit uppmärksammad på att denna 

yrkesgrupp uppvisade stora likheter med reservofficer. Det konstaterades samtidigt att 

instruktörerna inte omfattades av den undantagsbestämmelse som innebar att resorna 

mellan bostaden och tjänstgöringsplatsen var att anse som tjänsteresor. Instruktörernas 

motsvarande resor var istället att anse som arbetsresor och eventuell reseersättning 

skattepliktig, något som innebar att skattekonsekvenserna för yrkesgrupper ifråga var 

beroende av avdragsmöjligheterna avseende arbetsresor.162  

 Som potentiell lösning framfördes därvid att beskattningskonsekvenserna skulle kunna 

undvikas genom att instruktörernas resor inte skulle omfattas av den avdragsbegränsning 

som gäller för arbetsresor.163  

4.2.5.2 Förslag om slopad avdragsbegränsning gällande arbetsresor för vissa offentliga 

uppdragstagare  

Motsvarande resonemang som det som fördes i utredningen torde vara möjligt att föra vad 

gäller reservofficer samt övriga offentliga uppdragstagare i det fall de inte längre kommer 

att omfattas av någon undantagsbestämmelse i IL 12 kap. 8 § 3 st. En potentiell lösning och 

ett förslag till en förändring av rättsläget är med andra ord att vissa offentliga uppdrags-

tagares resor inte omfattas av den avdragsbegränsning som gäller för arbetsresor enligt IL 

12 kap. 2 § 3 st. Detta eftersom vissa offentliga uppdragstagare då inte skulle förorsakas 

                                                 
161 Se tidigare avsnitt 3.6. 
162 SOU 1999:94 s 120. 
163 SOU 1999:94 s 121. 
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några kostnader i samband med sin tjänstgöring samtidigt som olikformigheten i lagtext 

skulle upphöra, se tidigare avsnitt 3.8.1.  

 Visserligen skulle det då återigen vara fråga om en undantagsbestämmelse, men följd-

ändringar i andra delar av skattelagstiftningen som tidigare konstaterats vara problemets 

hemvist164 är enligt författarens mening att föredra framför ett olikformigt rättsläge inom 

ramen för tjänsteställeregleringen i IL 12 kap. 8 §. Detta dels eftersom ett lapptäcksarbete 

inte är att anse som något eftersträvansvärt i lagstiftningssammanhang och dels eftersom 

skillnaderna i beskattningshänseende mellan jämförbara skattesubjekt därvid sammantaget 

torde bli mindre.  

 Det faktum att denna lösning även framförts i Utredningen om ökade levnadskostnader 

avseende annan offentlig uppdragstagargrupp torde även ge ytterligare tyngd till förslaget 

ifråga. 

4.2.6 Avslutande ord mot bakgrund av lagstiftarens avsikter och skatterättsliga principer 

Det faktum att lagstiftarens avsikt aldrig varit att särbehandla vissa yrkesgrupper annat än 

att denne har velat lösa de problem som uppstått vad gäller resekostnadsersättning för vissa 

offentliga uppdragstagare torde vidare tala för IL 12 kap. 8 § 3 st. upphörande.  

 Bestämmelsen ifråga har även ha spelat ut sin funktion i och med det lösningsförslag 

som presenterats ovan i avsnitt 4.2.5.2 och vad som för framtiden torde tillåtas att dominera 

bestämmelserna om tjänsteställe och den därvid sammanhängande skattefriheten avseende 

vissa typer av kostnadsersättningar vid tjänsteresa är istället den medvetenhet som 

lagstiftaren besatt under första delen av skattereformen.  

 Den medvetenhet om likformighet och neutralitet i beskattningen som vid tidpunkten för 

första delen av skattereformen resulterade i en likformig skattemässig behandling av såväl 

privat som offentligt anställdas kostnadsersättningar. Ett upphörande av IL 12 kap. 8 § 3 st. 

torde vara i linje med denna medvetenhet och skulle även läka den brist på helhetssyn som 

lagstiftaren sedermera kom att besitta från år 1992 och framåt.  

 En sådant upphörande är också mest förenligt med de krav som finns på lagstiftaren så-

tillvida att diskriminering av vissa skattskyldiga grupper i lagstiftningen, här tillfälliga pri-

                                                 
164 Se vidare avsnitt 4.1.2.1. 
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vata uppdragstagare, bör undvikas. Det skulle då inte heller längre vara tal om brister från 

två håll på det sätt som beskrivits ovan i avsnitt 3.8.2 och rättsläget skulle för framtiden 

vara att anse som godtagbart.  

 För framtiden är det med andra ord ytterst upp till lagstiftaren att överväga de ovan an-

givna förslagen de lege ferenda. 

 

 

5 Sammanfattning 

Bestämmelserna om tjänsteställe i IL 12 kap. 8 § är av stor skattemässig betydelse för både 

arbetsgivare som anställda i de fall kostnadsersättning utges. Regleringen har dock inte 

varit föremål för en översyn av lagstiftaren sedan år 1997 och rättspraxis har därför kommit 

att spela en stor roll för rättsutvecklingen.  

 Att rättspraxis leder rättsutvecklingen på ett område är inte att anse som något problem i 

de fall en reglering är klar. Regleringen gällande bestämmelserna om tjänsteställe är emell-

ertid inte klar. Detta i kombination med en relativt passiv lagstiftare har lett till problem 

utifrån ett konstitutionellt perspektiv, särskilt vad gäller legalitet och likformighet i beskatt-

ningen. 

 När det gäller lagstiftaren har detta tagit sig uttryck i att offentligt anställda uppdrags-

tagare med typiskt sett skiftande arbetsplatser, såsom reservofficer eller nämndemän, sär-

behandlas i förhållande till motsvarande privatanställda uppdragstagare med skiftande ar-

betsplatser, såsom tolkar eller idrottsdomare. Vad gäller rättspraxis har detta tagit sig ut-

tryck genom att det utvecklats en tendens att förfördela tidsbegränsat anställda framför mot-

svarande tillsvidareanställda arbetstagare. En rättstillämpning som i sig är diskutabel utifrån 

ett legalitetsperspektiv med hänsyn till ordalydelsen av IL 12 kap. 8 §.   

 Syftet med denna uppsats är att utreda och utvärdera rättsläget vad gäller bestämm-

elserna om tjänsteställe med dess nära koppling till bestämmelserna om tjänsteresa i IL 

samt tillhörande bestämmelser i SFL och SAL. En övergripande frågeställning är härvid om 

det nuvarande rättsläget kan anses godtagbart utifrån de konstitutionella krav som finns på 

skattelagstiftning och på rättstillämpare eller om bestämmelserna ifråga bör ses över. 
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Som en del i att utreda nuvarande rättsläge har konstaterats att den s.k. bygg- och an-

läggningsregeln eller nuvarande IL 12 kap. 8 § 2 st. hade karaktär av undantagsregel  redan 

enligt äldre rättspraxis. Vidare har konstaterats att kravet på att det svårligen ska gå att 

fastställa tjänstestället, för att undantagsregeln ska bli tillämplig, har modifierats från att 

utgöra en faktisk bedömning av arbetsförhållandena såsom i RÅ 1976 ref. 158 IV, till en 

presumtiv bedömning av arbetsförhållandena, närmst RÅ 2008 not. 45 och HFD 2013 ref. 

19 II.  

 Efter en genomgång av bestämmelsernas införande och lagstiftarens avsikter, i avsnitt 3, 

har sedermera konstaterats att fråga är om ett rättsläge som uppvisar brister från två håll, 

dvs. dels om en olikformig lagstiftning och dels om en rättstillämpare som över tid agerat 

diskutabelt utifrån de konstitutionella krav som finns på tolkning och tillämpning av skatte-

lag.  

 Särskilt problematiskt vad gäller rättstillämparens agerande har varit att det skett en 

uppluckring vad gäller kravet på att det svårligen ska gå att fastställa tjänstestället till fördel 

för tillsvidareanställda, medan förhållandet är det motsatta för tillfälliga uppdragstagare 

eller tidsbegränsat anställda. I praktiken har nämligen tillämpligheten av IL 12 kap. 8 § 2 st. 

avskurits helt avseende tillfälliga privata uppdragstagare. Detta är alltså att jämföra med 

situationen för vissa offentliga uppdragstagare vilka enligt IL 12 kap. 8 § 3–4 st. alltid  

anses ha bostaden som tjänsteställe. 

 Vad gäller den olikformiga lagstiftningen i IL 12 kap. 8 § 3–4 st. har konstaterats att  

lagstiftaren alltjämt saknat motiv att särbehandla vissa yrkesgrupper. Det underliggandet 

motivet har istället varit att lösa de problem som uppstått vad gäller beskattning av 

resekostnadsersättning för vissa offentliga uppdragstagare, problem som egentligen härrör 

på annat håll i skattelaglagstiftningen. Fråga har alltså varit om ett lapptäcksarbete från lag-

stiftarens sida. Oaktat dessa avsikter har sedermera konstaterats att de skattemässiga fördel-

ar som IL 12 kap. 8 § 3–4 för med sig är att anse som diskriminerande mot bakgrund av de 

krav som finns på lagstiftaren. Rättsläget är med andra ord inte att anse som godtagbart och 

bestämmelserna om tjänsteställe och den sammanhängande skattefriheten avseende vissa 

typer av kostnadsersättningar i samband med tjänsteresa bör därför ses över. 
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Som förslag för framtiden har därvid föreslagits det måste vara den föreliggande situa-

tionen som sådan som medför att bostaden anses utgöra tjänsteställe. Som ett led i detta bör 

tillämpligheten av IL 12 kap. 8 § 2 st. inte begränsas utifrån anställningsform, på det sätt 

som skett i rättspraxis, utan istället vara generellt tillämplig oavsett anställningsform i de 

fall det föreligger faktiska svårigheter att fastställa den anställdes tjänsteställe mot 

bakgrund av dennes arbetsförhållandena. I syfte att fullt ut undanröja potentiellt olikformig 

rättstillämpning har därvid föreslagits att denna generella tillämplighet på ett tydligt sätt bör 

framgå av lagtext. 

 Vidare har föreslagits att undantaget avseende vissa offentliga uppdragstagare i IL 12 

kap. 8 § 3 st. bör avskaffas i syfte att tjänsteställeregleringen i IL 12 kap. 8 § fullt ut ska ut-

gå från verkliga förhållanden och inte innebära någon särbehandling i förhållande till mot-

svarande privata uppdragstagare. Som lösning på problematiken gällande beskattningen av 

resekostnadsersättning avseende vissa offentliga uppdragstagare har även föreslagits att den 

avdragsbegränsning som gäller för arbetsresor enligt IL 12 kap. 2 § 3 st. ska slopas för vissa 

offentliga uppdragstagare.  

 Visserligen skulle det då återigen vara fråga om en undantagsbestämmelse, men 

följdändringar i de delar av skattelagstiftningen som konstaterats vara problemets hemvist 

är enligt författarens mening att föredra framför ett olikformigt rättsläge inom ramen för 

tjänsteställeregleringen i IL 12 kap. 8 §.  

 En upphörande av IL 12 kap. 8 § 3 st. skulle också vara mest förenligt med de krav som 

finns på lagstiftaren såtillvida att diskriminering av vissa skattskyldiga grupper i lagstift-

ningen bör undvikas. Givet att den generella tillämpligheten också införs så skulle det i ett 

sådant fall inte heller längre vara tal om brister från två håll och rättsläget skulle för fram-

tiden vara att anse som godtagbart. 
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