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Abstract 

The Swedish tax on income for persons who are unlimited liable to tax is based on his 

domicile and double taxation treaties between Sweden and other countries are based on his 

residence. In order to determine a person’s tax liability, the dwelling or home is of vital 

importance to determine where a person has his domicile and residence. 

For a person who has moved from Sweden, to be unlimited tax liable here, there must be 

an essential link. This link can be through previous residence in Sweden, the person is not a 

permanent residence in a foreign country, in possession of housing for year-around-use or 

in possession of house property. 

Sweden has concluded double tax agreements with other countries for the reason to 

prevent double taxation on the same income. When a taxpayer may be regarded as a 

resident in two states, the situation must be resolved to avoid that double taxation will 

arise. This is resolved according to the OECD model convention. The person shall be 

deemed to be a resident in that state where he has “a permanent home available to him”. 

The person is considered domiciled in Sweden if he doesn’t show a lack of such essential 

link, to the Swedish tax authority (Skatteverket). To determine whether the dwelling is to 

be considered as an essential link or not, many different factors is taken into account such 

as type of dwelling, use of dwelling, economic value, location, etc. 

Case law can give guidance on how a situation shall be resolved. A possession of a previous 

permanent residence appears in the most cases to be regarded as a strong connection to 

Sweden for the person to be unlimited liable to tax. However, a year-around furnished 

house, which is not intended to be permanent, is not to be regarded as such a strong link. 

Neither a house intended for holiday use is to be considered to give any essential link. 
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Sammanfattning 

Sveriges inkomstskatteanspråk för obegränsat skattskyldiga grundas på bosättnings-

principen och de med andra länder ingångna dubbelbeskattningsavtal bygger på 

hemvistprincipen. Vid avgörandet av en persons skattskyldighet får bostaden eller hemmet 

en central betydelse för att avgöra vart en person anses ha sin bosättning och hemvist. 

För att en person som flyttat från Sverige ska vara obegränsat skattskyldighet här ska det 

finnas en väsentlig anknytning. Denna anknytning kan finnas genom tidigare bosättning i 

Sverige, att personen inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort, innehav av bostad för 

åretruntbruk eller innehav av fastighet i Sverige. 

Dubbelbeskattningsavtalen som Sverige har ingått med andra länder ska förhindra att skatt 

tas ut flera gånger på samma inkomst. När ett skattesubjekt anses vara bosatt i två stater 

måste detta lösas för att inte dubbelbeskattning ska uppstå, vilket sker med hjälp av 

OECD:s modellavtal. Personen ska då anses ha hemvist där denne har en bostad som 

”stadigvarande står till hans förfogande”. 

En person anses ha hemvist i Sverige om denne själv inte visar för skatteverket att sådan 

väsentlig anknytning inte finns. För att avgöra om bostaden utgör en väsentlig anknytning 

tas hänsyn till många olika faktorer så som typ av bostad, användningssätt, ekonomiskt 

värde, bostadens läge m.m. 

Genom rättspraxis ges det en vägledning om hur en situation ska bedömas. Ett innehav av 

tidigare permanentbostad tycks i de flesta fall anses utgöra en sådan stark anknytning till 

Sverige att den föranleder obegränsad skatskyldighet. Däremot är en åretruntinredd bostad, 

som inte har till syfte att vara permanent, inte att anses som en sådan stark anknytning. Inte 

heller ett fritidshus ges någon större tyngd vid bedömningen av om väsentlig anknytning 

föreligger. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En stats inkomstskatteanspråk kan grundas på två principer, bosättningsprincipen och 

källstatsprincipen. Med ökande rörlighet över gränser skulle det vara svårt att enbart 

använda sig av en princip och det är därför vanligt att de båda principerna används 

parallellt.1 Uteslutandet av en princip skulle kunna leda till skattekonkurrens och skatteflykt. 

Detta medför i sin tur att det kan uppstå en dubbelbeskattningssituation som kan slå hårt 

mot den enskilda. Det har därför utvecklats dubbelbeskattningsavtal mellan länder som för 

Sveriges del utgår från ett modellavtal framtaget av Organisation for Economic co-

operation and Development (OECD).2 

Svenskar flyttar i allt större utsträckning utomlands för permanent vistelse, men det betyder 

inte i sin tur att de tappar anknytningen till Sverige då de samtidigt ofta behåller sin bostad 

här. Oavsett om det är pensionärer eller arbetstagare som flyttar så kan det leda till en 

skatterättslig bosättning i båda dessa stater.3 Det faktum att en person behåller sin bostad 

vid flytt utomlands har stor betydelse för skattskyldigheten. I de skatteavtal som Sverige har 

avtalat med andra länder ska den avgörande betydelsen i första hand utgöras av vart 

personen ”har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande”.4 Bostaden är därför 

av central betydelse för skattskyldigheten. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad det blir för skatterättsliga konsekvenser för en 

person som flyttar från Sverige, men behåller sin bostad här. Ska personen då anses vara 

skattemässigt bosatt i båda länderna eller hur avgörs den skatterättsliga hemvisten vad gäller 

bosättning? För att utreda detta kommer svensk intern rätt, Inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL), att jämföras med OECD:s modellavtal vad gäller bostadsbegreppet. Det 

kommer också att utredas vilka kriterier som avgör om innehav av bostad efter flytt ska 

anses utgöra väsentlig anknytning till Sverige. 

                                                 
1 Källqvist, Jan och Höhlmark, Anders. Internationella skattehandboken, s. 18. 

2 Källqvist, Jan och Höhlmark, Anders. Internationella skattehandboken, s. 24. 

3 
Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 166. 

4
 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 166. 
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Utgångspunkten ligger i att fokusera på bostadens betydelse för att avgöra skatterättslig 

hemvist då svenskar flyttar till annan medlemsstat, men också till tredje land. Det kommer 

därvid inte läggas någon vikt vid immigranter som kommer till Sverige eller emigranter från 

medlemsstat eller tredje land till en annan medlemsstat eller tredje land.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen används en deskriptiv metod för att beskriva de väsentliga principer och 

begrepp samt lag som ligger till grund för en utredning av den skatterättsliga hemvisten. 

Det kommer även att göras en jämförelse mellan svensk intern rätt och de 

dubbelbeskattningsavtal som Sverige slutit med andra stater. 

Materialet som främst kommer ligga till grund för problemlösningen av frågeställningen är 

svensk intern rätt, IL, och dubbelbeskattningsavtal. För att begränsa omfattningen något 

kommer ingen hänsyn tas till något specifikt avtal utan istället kommer OECD:s 

modellavtal att granskas som en generalisering av svenska ingångna 

dubbelbeskattningsavtal. Även bakgrunden till dessa källor i form av propositioner och 

lagkommentarer kommer att ha stor betydelse för utredningen av rättsläget. Rättspraxis är 

också en högst relevant källa för att se hur domstolen har tagit ställning i olika situationer. 

Vidare kommer relevant doktrin på området att studeras, så väl som juridiska artiklar. En 

annan viktig och högst relevant källa i detta sammanhang, som dock får anses ha ett relativt 

lågt rättskällevärde, är Skatteverkets publikationer. 
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2 Bosättningsprincipen 

Som en följd av suveränitetsprincipen har stater rätt att ta ut skatt. Suveränitetsprincipen 

innebär att en stat är självständig gentemot andra stater och medför ett monopol på 

maktutövningen inom den egna staten framför allt vad gäller lagstiftning.5 Vad 

skatteanspråk sedan grundar sig på kan skilja sig åt genom olika principiella synsätt. Sverige 

bygger sitt skatteanspråk för obegränsat skattskyldiga på bosättningsprincipen liksom också 

de mellan Sverige och andra länder ingångna skatteavtalen bygger på hemvistprincipen för 

att kunna avgöra var ett skattesubjekt ska ha hemvist vid tillämpning av avtalen.6 

Hemvistprincipen innebär att beskattning av en person sker i den stat där personen har sitt 

skatterättsliga hemvist oavsett var inkomsten kommer ifrån.7 

Bosättningsprincipen (även kallad domicilprincipen) grundar sig på att alla som är bosatta i 

en stat ska beskattas där oavsett var inkomsten har sin källa.8 Det kan jämföras med 

källstatsprincipen som innebär att all inkomst som uppkommit i en stat ska beskattas där 

oavsett var personen är bosatt.9 Enligt bosättningsprincipen ska beskattning alltså ske där 

en person har sin bosättning oavsett om arbete utförs i ett annat land. Principen grundar 

sig på att beskattning ska ske i de bosattas land där man drar nytta av fördelar så som skola, 

sjukvård, rättsväsende o.s.v.10 

I Sverige tillämpas i första hand bosättningsprincipen som huvudregel vad gäller intern 

internationell skatterätt, vilket framgår av IL.11 Skattskyldigheten gäller då oavsett var 

inkomsten har sin källa.12 Det grundläggande för en i Sverige bosatt person (fysisk och 

juridisk) är därmed att beskattning sker på lika villkor oavsett källa.13 

                                                 
5 Påhlsson, Robert. Konstitutionell skatterätt, s. 46. 

6 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 166. 

7 Källqvist, Jan och Höhlmark, Anders. Internationella skattehandboken, s. 18. 

8 Påhlsson, Robert. Konstitutionell skatterätt, s. 61. 

9 Mattsson, Nils. Svensk internationell beskattning, s 18. 

10 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 521. 

11 IL 3 kap. 3 §. 

12 IL 3 kap. 8 §. 

13 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s 523. 



 

 
4 

För att avgöra en persons skattskyldighet medför bosättnings- och hemvistprincipen att 

skattesubjektets faktiska bostad eller hem blir centralt avgörande.14 Bostaden och hemmet 

spelar en viktig emotionell roll i människors liv och utgör ”an intensive link”15 i det land där 

en person anses ha sitt hem och bosättningen. Bostaden kan också utgöra den största eller 

en väsentlig del av personens förmögenhet och den får då både en stark personlig 

anknytning men också en anknytning av ekonomisk stor betydelse till det land där bostaden 

är belägen.16 

                                                 
14 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 166. 

15 Klaus Vogel, On double taxation conventions, s. 247. 

16 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 167. 
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3 Förhållande mellan intern rätt och skatteavtal 

3.1 Svensk intern rätt - IL 

3.1.1 Bosatt 

Det nuvarande bosättningsbegreppet motsvarar vad som i tidigare lagstiftning angavs som 

”egentligt bo och hemvist i Sverige”.17 Då reglerna ansågs vara otillräckliga kompletterades 

det med ytterligare bestämmelser vilket innebar en utökad beskattningsmakt, men också 

klarare regler när obegränsad skattskyldighet skulle anses föreligga.18 I svensk rätt grundas 

således den obegränsade inkomstskattskyldigheten på bosättningsprincipen och därmed blir 

bostaden det avgörande för var en person ska beskattas.19 Definitionen av begreppet 

”bosatt” i IL kan sägas motsvara det uttryck i folkbokföringslagen20 som säger att ”en 

person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller (...) kan antas 

regelmässigt tillbringa sin dygnsvila”.21 

Enligt statistik från OECD så är Sverige ett av de länder med högst skattetryck av 

organisationens medlemmar. En kraftig beskattning av fysiska personer i kombination med 

bosättningsprincipen kan öka stimulansen av utflyttning ur landet p.g.a. förmånligare 

beskattning i andra länder.22 I och med det höga skattetrycket i kombination med 

bosättningsprincipen har det bildats lagar som innebär att begreppet ”obegränsat 

skattskyldig” har utvidgats vilket kommer till uttryck i IL 3 kap. 3 § 1 st. 3 p. genom den så 

kallade femårsregeln23. 

3.1.2 Obegränsat och begränsat skattskyldiga 

För att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska personen vara bosatt här, stadigvarande 

vistas här, ha en väsentlig anknytning eller tidigare varit bosatt här enligt IL 3 kap. 3 § 1 st. 

                                                 
17 Kommunalskattelag (1928:370). 

18 Mattsson, Nils. Svensk internationell beskattningsrätt, s. 33. 

19 IL 3 kap 3 § 1 st. 1 p. 

20 Folkbokföringslag (1991:481). 

21 Folkbokföringslagen 7 § 1 st. 

22 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 546. 

23 IL 3 kap. 7 § 2 st. 
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och är man inte genom dessa regler obegränsat skattskyldig så är man begränsat 

skattskyldig, IL 3 kap. 17 §. 

3.1.3 Väsentlig anknytning 

3.1.3.1 Tidigare bosättning i Sverige 

Vid avgörande av väsentlig anknytning till Sverige ska tiden för den tidigare bosättningen 

här, innan flytten till utlandet, tas i beaktning enligt IL 3 kap. 7 § 1 st. 2 p. Denna regel i 

lagen är oftast aktuell för utländska medborgare som under en viss tid varit bosatta i 

Sverige där det får anses att desto lägre tid för bosättning i Sverige, desto starkare 

anknytning hit.24 

För personer som i hela sitt liv varit bosatta i Sverige och flyttar utomlands kan sägas att 

tiden för tidigare vistelse i Sverige har relativt liten betydelse vid en bedömning om 

väsentlig anknytning fortfarande föreligger efter flytt.25 

3.1.3.2 Varaktig bosättning på utländsk ort 

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses ha väsentlig 

anknytning hit ska beaktas om personen är varaktigt bosatt på viss utländsk ort, IL 3 kap. 7 

§ 1 st. 3 p. Vistelse på utländsk ort har en mer eller mindre indirekt betydelse för vart en 

person ska anses ha sin bosättning och därmed vad för anknytning den utflyttade har till 

sitt nya hemland. Enligt en utredning bör krävas att den utflyttade i det nya landet skaffar 

sig en fast bostad och om personen reser omkring eller flyttar ofta inom samma eller 

mellan flera länder så bör den starkaste anknytningen anses vara till Sverige.26 Det kan vara 

svårt att avgöra hur lång tid personen ska vara bosatt på en viss utländsk ort för att anses 

vara varaktig, men bostaden bör vara inrättad för permanent boende och där med ska den 

vara tillgänglig för åretruntbruk och bör användas permanent. Där emot krävs ingen lägsta 

standard på bostaden för att anses vara en permanent bostad.27 

3.1.3.3 Bostad för åretruntbruk 

Vidare nämns, i IL 3 kap. 7 § 1 st. 5 p., att ”om han har en bostad här som är inrättad för 

åretruntbruk”, där bostaden direkt används som en förutsättning för att avgöra om 

                                                 
24 Lagkommentar IL 3 kap. 7 §, Zeteo. 

25 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 169. 

26 Prop. 1966:127 s. 30 f. 

27 Lagkommentar IL 3 kap. 7 §, Zeteo. 
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personer som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit. Bostaden ska alltså 

vara inrättad för åretruntbruk och kan vara allt från en hyreslägenhet till en 

jordbruksfastighet.28 

En emigrerande svensk som behåller sin bostad i Sverige bör i de flesta fall anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige om bostaden i det fall är inrättad för åretruntbruk.29 Enligt 

rättspraxis spelar det ingen roll för den skattskyldige om den äger eller hyr bostaden, men 

det kan däremot spela stor roll vad det är för typ av bostad.30 

3.1.3.4 Fastighet 

För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger ska också begreppet fastighet tas i 

beaktning för att avgöra en i Sverige tidigare bosatt persons anknytning hit, IL 3 kap. 7 § 1 

st. 9 p. En fastighet kan ha olika karaktärer t.ex. i form av boende med en åretruntbostad 

eller sommarhus, men den kan också vara mer omfattande då det t.ex. bedrivs 

näringsverksamhet i form av jordbruksfastighet eller skogsbruk.31 Anknytningen till 

fastigheten kan vara så stark att den ensamt gör att den utflyttade har väsentlig anknytning 

till Sverige t.ex. då det rör fall av mer omfattande fastighetsförvaltning.32 En större 

jordbruksfastighet som används till fritidsändamål behöver inte resultera i väsentlig 

anknytning till Sverige.33 Då det gäller en obebyggd eller mindre fastighet som inte på 

samma sätt kräver någon förvaltning så kan den anses vara obetydlig för att ägaren ska 

anses ha väsentlig anknytning.34 

3.1.3.5 Femårsregeln 

Bevisbördan för att avgöra en persons väsentliga anknytning till Sverige ligger hos 

skattesubjektet under fem år från den dag då personen har rest från Sverige. Denne anses 

då ha väsentlig anknytning hit om han inte visar att sådan anknytning inte föreligger. 

Femårsregeln gäller för svenska medborgare eller personer som under minst tio år varit 

bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige vilket framgår av IL 3 kap. 7 § 2 st. Det innebär 

                                                 
28 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 547. 

29 Källqvist Jan och Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken, s. 56. 

30 RÅ 1975 not. 909 

31 Lagkommentar IL 3 kap. 7 §, Zeteo. 

32 RÅ 1989 ref. 103. 

33 RÅ 2003 not. 210. 

34 Lagkommentar IL 3 kap. 7 §, Zeteo. 
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alltså att om personen inte kan påvisa att väsentlig anknytning saknas så anses han bosatt 

här, men enligt dåvarande departementschefen så torde det inte bli aktuellt att framlägga 

sådan bevisning för den som saknade eller hade ringa anknytning till Sverige om inte 

Skatteverket ifrågasätter en persons väsentliga anknytning.35 Efter utgången av det femte 

året läggs istället bevisbördan hos skatteverket som ska visa att anknytningen till Sverige 

finns kvar.36 

3.2 Dubbelbeskattningsavtal – OECD 

3.2.1 Hemvist – artikel 4 

När en person flyttar till ett land, med vilket Sverige har ingått skatteavtal, och inte längre 

anses ha väsentlig anknytning hit så ska personen beskattas som om den är ”icke bosatt” 

här.37 Sveriges beskattningsanspråk begränsas då till beskattning som har sin källa eller 

annan anknytning hit. Beroende på dubbelbeskattningsavtalets innehåll så kan denna 

beskattningsrätt begränsas ytterligare. Uppkommer däremot den situationen att väsentlig 

anknytning kvarstår i ursprungslandet och skattesubjektet samtidigt anses bosatt i den nya 

staten uppstår en dubbel bosättning. Dubbelbeskattningsavtalet kan i en sådan situation 

inte fungera så som tänkt och ländernas interna rätt, vad gäller den dubbla bosättningen, 

måste där med brytas för att avgöra vilken av de båda staterna som ska anses som 

hemvist.38 Ett sådant avgörande sker med hjälp av dubbelbeskattningsavtalet och ”the 

residence tie-breaker” (”tie-breaker”-regel).39 

Vid en konflikt mellan två länder om hur beskattningsrätten ska fördelas dem emellan är 

hemvistfrågan av avgörande betydelse när man tillämpar ett dubbelbeskattningsavtal. I 

första hand måste frågan om dubbel hemvist lösas när personen har hemvist i båda staterna 

enligt medlemsstaternas interna lagstiftning. Det kan vara en komplicerad situation när det i 

internationella sammanhang skiljer på begreppen ”bosättning” och ”hemvist”. I 

dubbelbeskattningsavtalen talar man om ”hemvist” medan man i svensk intern rätt 

                                                 
35 Lagkommentar IL 3 kap. 7 §, Zeteo. 

36 IL 3 kap. 7 § 2 st. 

37 OECD:s modellavtal art. 4 p. 2. 

38 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 2. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 213 f. 

39 OECD:s modellavtal art. 4 p. 2. 
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använder uttrycket ”bosättning”.40 I första hand avgörs frågan om vart en person anses ha 

hemvist i en av staterna med utgångspunkt i det landets interna lagstiftning.41 

I OECD:s modellavtal avgörs var en person har hemvist.42 Vid tolkning av avtalet används 

uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” vilket innebär att en person är 

skattskyldig i en stat p.g.a. hemvist, bosättning o.s.v.43 Om en person kan anses ha hemvist i 

båda staterna måste en särskiljning göras för att avgöra i vilken stat som personen skal 

anses ha hemvist.44 Modellavtalet anger sedan fyra punkter som ska gås igenom i tur och 

ordning för att bestämma hemvisten.45 Enligt den första punkten ska hemviststat avgöras 

genom att fastställa vart personen har en bostad som ”stadigvarande står till förfogande”.46 

3.2.2 Definitioner 

3.2.2.1 Permanent home 

Hemvistbegreppet i modellavtalet ger en förmån till den avtalsslutande stat där personen 

har en bostad som ”stadigvarande står till hans förfogande” (”permanent home”), vilket i 

sin tur skulle kunna vara tillräkligt för att lösa problemet när en person har en bostad i en 

avtalsslutande stat och endast befunnit sig i den andra staten under en viss tid.47 

3.2.2.2 ”Permanent” 

Såtillvida det förekommer en konflikt mellan de båda ländernas interna lagstiftning ska med 

tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet bosättningen vara den plats där personen äger 

eller innehar en bostad. Bostaden ska då stå till ”stadigvarande förfogande” (”permanent”) 

vilket innebär att personen måste ha inrett och ha till avsikt att behålla den för 

stadigvarande bruk. Det i jämförelse med att endast inneha en bostad på en viss plats under 

                                                 
40 SOU 1997:75 s. 116. 

41 SOU 1997:75 s. 119. 

42 OECD:s modellavtal, art 4. 

43 OECD: s modellavtal, art. 4 p. 1. 

44 OECD: s modellavtal, art. 4 p. 2. 

45 OECD: s modellavtal art. 4 p. 2 a-d. 

46 OECD: s modellavtal art. 4 p. 2 a. 

47 Kommentarer till OECD:s modellavtal art. 4. 
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sådana förhållanden att det är uppenbart att vistelsen är avsedd att vara under en kortare 

tid.48 

En bostad är permanent endast om den enskilde har till avsikt att den ska vara det och även 

håller bostaden tillgänglig för permanent användning och i förhållande till storleken och 

bekvämligheter måste hemmet nå upp till en viss standard som motsvarar den 

skattskyldiges levnadsstandard.49 

Begreppet permanent behöver inte innebära att man äger eller innehar en bostad utan kan 

snarare kopplas till ett tidsbegrepp där användningen av bostaden är det väsentliga (”using 

of the home as such”) och i detta sammanhang bör permanent förstås i en objektiv mening 

och därmed vara motsatsen till ”under en begränsad period” (”for a limited period”).50 

Således ansåg den franska domstolen Conseil d’État att en bostad inte kunde anses vara 

permanent i ett fall där en vän hade lånat ut sitt hus till den skattskyldige under en del av 

året (”for part of the year”).51 Danska Landsskatteretten fastslog att ett sommarhus inte var 

en permanent bostad då det inte var certifierat för åretruntbruk och inte heller värdet eller 

storleken på huset var av betydelse.52 

Vidare kan sägas att oavsett om en semesterlägenhet eller annan typ av semesterbostad 

faller under begreppet ”permanent bostad” saknar det rättslig betydelse utom i de fall då 

det utgör hemvist eller bosättning enligt nationell rätt. 

Bostaden ska vara ordnad så till vida att den är kontinuerligt tillgänglig hela tiden. För att 

bostaden ska vara ”tillgänglig” förutsätts det att en kontroll över disponeringen av bostaden 

föreligger (”actual power of disposition”) och omfattar både den boendes rätt men också 

ägarens eller hyresgästens rätt att bestämma över förfogandet av bostaden.53 I motsats till 

detta så har längden på vistelsen i bostaden inte någon eller endast ringa betydelse.54 

                                                 
48 Kommentarer till OECD:s modellavtal art. 4. 

49 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 247. 

50 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 247. 

51 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 247. 

52 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 247 f. 

53 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 248. 

54 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 248. 
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3.2.2.3 ”Home” 

Angående begreppet ”bostad” (”home”) i art. 4 bör det observeras att alla typer av 

bostäder bör tas i beaktning så som hus, hyres- eller bostadsrätt och även vid hyra av ett 

möblerat rum. Det görs ingen skillnad på vad för typ av bostad det handlar om utan vad 

gäller bostaden så är varaktigheten det som är väsentligt. Den ska finnas tillgänglig när som 

helst och inte endast under en begränsad tid av en anledning som gör det nödvändigt att 

vara kortvarigt, t.ex. resor för nöjes skull, affärsresor, studieresor m.m.55 

                                                 
55 Kommentarer till OECD:s modellavtal art. 4. 
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4 Bostaden 

4.1 Bosättningsutredning – skatteverket 

När det blivit känt för skatteverket att en svensk person permanent flyttat utomlands 

skickas det ut en förfrågan om bosättningsförhållanden m.m.56 Huvudregeln enligt 

bosättningsprincipen i skattelagstiftningen är att en person anses ha sin skatterättsliga 

hemvist i Sverige om personen inte själv visar att den väsentliga anknytningen till det andra 

landet är starkare.57 

I blanketten ska lämnas svar på 15 frågor där fråga tre direkt handlar om bostaden.58 Fråga 

fem behandlar hyra och innehav av bostad, fastighet eller bostadsrätt i annat land än 

Sverige. Det som är relevant i det här fallet är typ av bostad, var bostaden är belägen, 

storleken på bostaden och under vilken tid bostaden har disponerats.59 Vidare ska lämnas 

upplysningar om bostad i Sverige efter utflyttningen och kompletteras med upplysningar 

vad gäller typ av bostad, var bostaden är belägen och bostadens storlek. Bostadens 

lämplighet för åretruntbruk ska också avgöras och varför i så fall den inte är det, om 

bostaden hyrs ut och i så fall under vilken tid. Slutligen lämnas uppgifter om bostaden är 

såld eller överlåten och tidpunkt för detta.60 I den sista frågan som behandlar fastighet ska 

det anges uppgifter om eventuellt ägande av fastighet i Sverige där karaktären på 

fastigheten ska uppges, dess beteckning och i vilken kommun fastigheten är belägen.61 

Även flera av de andra frågorna i formuläret kan indirekt kopplas till bosättningen och 

bostaden där det ska lämnas information om senaste bostadsadressen i Sverige, flytt av 

bohag från Sverige till utlandet, tider för bosättning och stadigvarande vistelse i Sverige 

samt vart familjemedlemmarna är bosatta.62 Tiden för bosättningen utomlands är också av 

                                                 
56 RSV 2704. 

57 RSV 2704 s. 1. 

58 RSV 2704 s. 2-3. 

59 RSV 2704 s. 2 p. 5 a-d. 

60 RSV 2704 s. 2 p. 7 a-f. 

61 RSV 2704 s. 3 p. 12. 

62 RSV 2704 s. 1-2. 
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betydelse och de omständigheter som anses bindande till den nya bosättningsorten t.ex. 

innehav av bostad eller fastighet.63 

4.2 Skatteverkets ställningstagande – Innehav av tidigare 

permanentbostad 

Skatteverket har i ett ställningstagande tagit ställning till den väsentliga anknytningen p.g.a. 

innehav av tidigare permanentbostad i Sverige.64 Det är inte ovanligt att den enda 

kvarvarande anknytningsfaktorn av betydelse, ur ett skattemässigt perspektiv, efter flytt 

från Sverige är en tidigare permanentbostad. Frågan som skatteverket då ställer sig är hur 

länge en sådan anknytning till Sverige ska anses vara väsentlig.65 

I IL finns fastställt vad som utgör väsentlig anknytning och vad som ska beaktas efter det 

att en person har flyttat från Sverige och om det där med föreligger väsentlig anknytning 

efter flytt.66 Anknytningsfaktorerna följer ingen inbördes rangordning i den ordning de 

kommer men har genom praxis fått olika stor betydelse vid avgöranden och det framgår 

inte heller under hur lång tid en anknytning kan anses föreligga.67 

Ett fritidshus för åretruntbruk i ett storstadsområde, med ett betydande taxeringsvärde, 

medför inte automatiskt att en väsentlig anknytning föreligger. Inte heller ett nyförvärv av 

en fritidsbostad, i samma område som den tidigare permanentbostaden, medför någon 

väsentlig anknytning.68 

Varaktigheten av vistelsen utomlands påverkar bedömningen av om bostaden kan anses 

vara en väsentlig anknytning, vilket innebär att det finns en bortre tidsgräns då, trots en 

bostad i Sverige, väsentlig anknytning inte längre kan anses föreligga.69 En skattskyldig som 

flyttat till Indonesien har behållit sin tidigare permanentbostad i Sverige och ansågs därmed 

obegränsat skattskyldig.70 Med hänsyn till bostaden, mannens tidigare hemvist i Sverige och 

                                                 
63 RSV 2704 s. 2. 

64 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08. Dnr. 131 687505-07/111. 

65 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08, 2 st. 

66 IL 3 kap. 7 § 1 st. 

67 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08, 3 st. 

68 RÅ 1992 not. 367 och RÅ 1997 not. 197. 

69 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08, 6 st. 

70 RÅ 2002 ref. 70. 
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med beaktande av den tid han vistats utomlands (fem år), ansågs han fortfarande ha 

väsentlig anknytning till Sverige.71 

Det Regeringsrätten gör är inte att ifrågasätta personens egentliga bo och hemvist 

utomlands, utan den väsentliga anknytningen till Sverige där bl.a. tiden för tidigare hemvist 

i Sverige har varit betydande.72 Även bibehållandet av tidigare permanentbostad är av stor 

vikt vid en sådan bedömning.73 

Regeringsrätten har i sin bedömning vägt in den tid som familjen spenderat utomlands, 

vilket vid det aktuella inkomståret är mer än fem år.74 Det medför i sin tur att ett innehav av 

en tidigare permanentbostad i Sverige kan anses som en väsentlig anknytning även efter de 

fem år från flytt, men vad gäller praxis gällande åretruntinredda bostäder i 

storstadsområden med ett betydande taxeringsvärde så har dessa inte ansets vara av sådan 

väsentlig anknytning ens innan utgången av det femte året.75 

Enligt skatteverket ska väsentlig anknytning inte föreligga då endast tidigare 

permanentbostad finns kvar efter fem år från flytt och vid det sjätte året ska väsentlig 

anknytning då inte längre anses finnas.76 Å andra sidan poängteras det även att den tidigare 

permanentbostaden inte alltid ska sakna betydelse efter utgången av det femte året då det 

finns situationer då den tidigare bostaden faktiskt har betydelse.77 

4.3 Väsentlig anknytning 

Syftet med skatteverkets bosättningsutredning är att avgöra om det fortfarande efter 

utflyttningen finns en ”väsentlig anknytning” till Sverige. För att skatteverket rent 

skattemässigt ska godkänna en utflyttning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda och 

dessa krav uppställs för att motverka skenutflyttningar.78 Det är alltså den väsentliga 

anknytningen till Sverige som måste vara obetydlig vid flytt och skulle en sådan anknytning 

                                                 
71 RÅ 2002 ref. 70. 

72 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08, 7 st. 

73 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08, 7 st. 

74 RÅ 2002 ref. 70. 

75 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08, 8 st. 

76 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08, 8 st. 

77 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08, 9 st. 

78 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 167 f. 
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fortfarande finnas trots att den skattskyldige har flyttat utomland så är personen obegränsat 

skattskyldig i Sverige.79 

Enligt femårsregeln är det den skattskyldige som, under fem år från den dag då personen 

flyttat, har bevisbördan att väsentlig anknytning inte föreligger. Omvänt gäller att det då att 

efter fem år är skatteverket som har bevisbördan att eventuell väsentlig anknytning 

föreligger.80  Skattskyldigheten kan där med vara obegränsad om personen inte aktivt visar 

på att begränsad skattskyldighet föreligger. Det kan dock finnas situationer där det är mer 

förmånligt att inte anses vara utflyttad (trots utflyttning från Sverige) och därmed beskattas 

enligt svensk lag.81 

I de fall då man har en låg inkomst och avdragsgilla kostnader i förvärvskällor är höga, t.ex. 

räntekostnader, kan det vara mer förmånligt att bli beskattad i Sverige. Underskottet i 

inkomstslaget kapital kan då avräknas med 30 % mot skatt på inkomst av tjänst. Då den 

skattskyldig troligtvis inte har några inkomster av detta slag i Sverige kan avräkning istället 

ske mot svensk fastighetsskatt, vilken då ofta hänför sig till den bostad som personen har 

valt att behålla i Sverige.82 Har den skattskyldige dessutom köpt en ny bostad utomlands 

kan även räntor som är hänförlig till den nya bostaden dras av i den svenska deklarationen. 

Det kan då leda till att det kan göras ett dubbelt avdrag för sådana räntekostnader då dessa 

sannolika även är avdragsgilla i utflyttningslandet, vilket i sin tur kan leda till att den 

sammanlagda skattereduktionen blir större än räntekostnaderna.83 Finns det då ett 

dubbelbeskattningsavtal mellan dessa två länder så är ränteintäkterna troligtvis skattefria i 

Sverige och befrias där med från skatt på ränteinkomst samtidigt som avdrag får göras för 

räntekostnader.84 

                                                 
79 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 167 f. 

80 IL 3 kap. 7 § 2 st. 

81 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 167 f. 

82 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 168. 

83 Sundgren, Petter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning, Del 1. Skattenytt Nr. 4, 2007, s. 168. 

84 OECD: s modellavtal art. 11. 
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Som tidigare nämnt så gäller det att beakta alla de kriterier som nämns om ”väsentlig 

anknytning” och flera av dessa berör både direkt och indirekt ”bostaden” både i Sverige 

men också i det land till där utflyttning har skett. 85 

4.4 Bostaden som väsentlig anknytning? 

4.4.1 Typ av bostad 

Det ska enligt rättspraxis inte spela någon roll för skattskyldigheten om personen äger eller 

hyr bostaden.86 

Det finns många fall där den skattskyldige som har flyttat utomlands har behållit sin bostad 

i Sverige och därmed ansets ha en sådan väsentlig anknytning som medför obegränsad 

skattskyldighet. En man som flyttade utomlands med sin familj behöll sin tidigare bostad i 

Sverige som då hade varit permanent och det ansågs vara det främsta skälet till en väsentlig 

anknytning.87 

I ett liknande fall har dock utgången blivit en annan där en norsk medborgare vid 

återflyttning till Norge inte har ansetts ha väsentlig anknytning till Sverige trots innehavet 

av en permanentbostad i Sverige.88 Vid utflyttning hade mannen och hans svenska hustru 

avyttrat bostaden och därefter hade hustrun köpt en ny villafastighet avsedd som fritidshus. 

Det gjordes en samlad bedömning där Skatterättsnämnden uttalade att personen var norsk 

medborgare, en ny permanentbostad hade införskaffats i Norge, inga ekonomiska 

engagemang fanns kvar i Sverige och bostaden skulle endast användas under en begränsad 

tid varje år. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden.89 

Skatteverket har i ett ställningstagande sagt att en tidigare permanentbostad inte får anses 

som väsentlig anknytning efter fem år från utflyttningsåret om bostaden då är den enda 

kvarvarande anknytningsfaktorn till Sverige.90 

                                                 
85 IL 3 kap. 7 §. 

86 RÅ 1975 not 909. 

87 RÅ 2002 not 70. 

88 RÅ 1997 not 197. 

89 RÅ 1997 not 197. 

90 Skatteverkets ställningstagande 2008-04-08. 
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4.4.2  Funktion och användningssätt 

Regeringsrätten har i ett antal fall slagit fast att när en utflyttad person köper en bostad för 

tillfälliga besök i Sverige ska inte detta ensamt leda till att personen återfår väsentlig 

anknytning.91 En person som sedan många år är utflyttad från Sverige och med avsikt att 

införskaffa ett boende kan inte anses ha bosättning här enbart genom en lägenhet eller 

fritidshus och där med återuppkommer ingen väsentlig anknytning till Sverige.92 

Typen av bostad kan i vissa fall få avgörande betydelse för skattskyldigheten. Det har t.ex. 

slagits fast att ett fritidshus inte ensamt kan ge en sådan väsentlig anknytning som krävs för 

att bli obegränsat skattskyldig.93 Detta trots att bostaden kan vara inrättad som 

åretruntbostad. Däremot kan en bostad av denna typ i kombination med andra kriterier ge 

en sådan anknytning som medför obegränsad skattskyldighet.94 

Även en bostadsrättslägenhet kan anses ha för obetydlig koppling för skattskyldigheten. 

Två makar som under lång tid varit utomlandsbosatta saknade näst intill anknytning till 

Sverige förutom medborgarskap. Ett förärv av en bostadsrättslägenhet ansågs i det fallet 

inte skapa en sådan väsentlig anknytning för att bli obegränsat skattskyldig.95 

Trots en starkare anknytning till ett annat land kan en person anses ha väsentlig anknytning 

och vara bosatt i Sverige.96 I situationer där många faktorer spelar in kan bostaden ha en 

stor betydelse, även om den inte ensamt är avgörande. En familj med bo och hemvist i 

USA hade anknytning till Sverige genom flera fastigheter. Mannens innehav av en 

jordbruksfastighet och där med åretruntbostad ansågs vara av väsentlig anknytning 

tillsammans med att han och hustrun ägde varsin sommarstuga i Sverige. Även deras två 

omyndiga barn äger delar av två liknande fastigheter. Tillsammans med andra faktorer och 

de fastigheter som innehas i Sverige anses familjen ha väsentlig anknytning hit.97 

                                                 
91 RÅ 1987 not 800 och 801, RÅ 1989 not 276. 

92 SOU 1997:75 s. 55. 

93 RÅ 1987 not 829. 

94 RÅ 1987 not 829. 

95 RÅ 1989 not 276. 

96 RÅ 1989 ref. 118. 

97 RÅ 1989 ref. 118. 
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Om den skattskyldige efter flytt från Sverige behåller sin tidigare permanentbostad anses 

detta som ett tydligt tecken på att den skattskyldige inte velat bryta banden med Sverige 

och att den tidigare bostaden sedan bara används som semesterbostad under kortare 

perioder spelar i allmänhet ingen roll.98 

Skulle däremot en person behålla sin bostad i Sverige vid flytt för att sedan hyra ut den 

skulle detta sakna betydelse och regelmässig väsentlig anknytning skulle ändå föreligga. Det 

saknar även betydelse om bostaden förfogas över genom ägande, hyra eller annan typ av 

förfoganderätt.99 

En skattskyldig hade tillsammans med sin hustru flyttat till Spanien där de bodde i en 

lägenhet ägd av den skattskyldige. Makarnas tidigare permanentbostad i Sverige som ägdes 

av hustrun låg ute till försäljning och var under tiden uthyrd till utomstående.100 Enligt 

regeringsrättens bedömning så ansågs mannen ha sådan väsentlig anknytning till Sverige så 

till vida att han ansågs bosatt här till följd av hustruns fastighetsinnehav.101 Det faktum att 

villan var uthyrd gjorde alltså ingen skillnad för mannens anknytning till bostaden. 

I ett annat fall där den skattskyldige hade flyttat till Spanien hade han tidigare haft en 

herrgård som stadigvarande bostad i Sverige.102 Herrgården hyrde han från bolaget där han 

själv hade varit VD. Vid flytt från Sverige hade hyresrätten övergått till mannens son. 

Bedömningen i fallet blev sådan att bostaden ansågs stå till den skattskyldiges förfogande i 

samma utsträckning efter flytt från Sverige som före flytten. Mannen hade inte visat att han 

inte hade väsentlig anknytning till Sverige.103 Det framgår alltså att bostaden, för att ha 

betydelse i liknande fall, måste kunna disponeras stadigvarande och en bostad som tidigare 

använts som permanentbostad ger en tillräckligt stark anknytning till Sverige. 

En annan bedömning gjordes i ett förhandsbesked där makarna flyttade till Spanien.104 

P.g.a. omständigheter som förelåg under flytten bestämde sig hustrun för att under en 

                                                 
98 SOU 1997:75 s. 55. 

99 SOU 1997:75 s. 54. 

100 RÅ 1974 A 738. 

101 RÅ 1974 A 738. 

102 RÅ 1975 Aa 909. 

103 RÅ 1975 Aa 909. 

104 RÅ 1985 Aa 164. 



 

 
19 

övergångsperiod stanna kvar i Sverige och införskaffade då en lägenhet efter det att 

mannen flyttat, vilken hon sedan behöll efter att också hon flyttat till Spanien. Anledningen 

var att hon p.g.a. hälsoskäl troligtvis hade anledning att återkomma till Sverige. 

Riksskatteverket ansåg att hyresrätten skulle anses vara makarnas gemensamma 

permanentbostad men med anledning av kvinnans angivna skäl så ansågs de inte ha 

väsentlig anknytning genom bostaden i Sverige.105 

4.4.3  Ekonomiskt värde 

Ett högt ekonomiskt värde på bostaden behöver inte i sig ha en betydande roll för den 

obegränsade skattskyldigheten.106 En person som flyttat till och där med bosatt sig i USA 

hade kvar anknytning till Sverige genom en fritidsfastighet, vilken i och för sig var inrättad 

för åretruntbruk, till ett värde av 7-10 milj. kr. Regeringsrätten slog fast i sin dom att trots 

det relativt höga värdet så kunde det inte ensamt utgöra en sådan avgörande faktor för att 

personen skulle bli obegränsat skattskyldig i Sverige.107 

En fastighet som förutom att den utgör ett stort ekonomiskt värde också genererar intäkter 

kan ha betydelse för bostadsbegreppet. En man bosatt i Storbritannien hade en 

jordbruksfastighet i Sverige och övervägde att förvärva ytterligare en fastighet.108 

Fastigheten hade ett marknadsvärde på ca 20 miljoner kronor och ändamålet med köpet 

var att tillbringa tid under ett fåtal veckor årligen för rekreation och fritidsändamål. 

Fastigheten kunde antas inbringa över en halv miljon kronor per år då de bostäder som 

finns där skulle hyras ut och mark arrenderas. Skötsel och annat skulle till största del att 

skötas av inhyrd personal. Regeringsrätten ansåg inte, gjord på samma bedömning som 

Skatterättsnämnden,109 att väsentlig anknytning förelåg till följd av införskaffande av 

jordbruksfastigheten.110 

I ett annat rättsfall där utgången blev en annan hade det ekonomiska värdet en viss 

betydelse.111 En svensk person som var bosatt i USA ägde 50 % i ett handelsbolag. För 12,6 

                                                 
105 RÅ 1985 Aa 164. 

106 RÅ 1992 not 367. 

107 RÅ 1992 not 367. 

108 RÅ 2003 not. 210. 

109 Förhandsbesked meddelat: 2003-06-24. 

110 RÅ 2003 not. 210. 

111 RÅ 1989 ref. 103. 
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miljoner kronor förvärvades en fastighet vilken gav hyresintäkter på närmare 4 miljoner 

kronor. Mannen ägde dessutom 75 % av andelarna i ett annat handelsbolag som i sin tur 

ägde fastigheter för omkring 775 000 kronor. Hustrun och makarnas gemensamma barn 

ägde dessutom en fritidsfastighet som vintertid saknar vatten och är belägen ett par 

kilometer från allmän väg. Vid de förhållanden som förelåg ansåg regeringsrätten att 

mannen hade väsentlig anknytning till Sverige p.g.a. fastigheterna och dess värde. Han 

ansågs alltså vara bosatt i Sverige enligt svensk intern rätt.112 

4.4.4  Tillgänglighet 

Läget på bostaden är en bedömningsfråga som måste tas hänsyn till. För att en bostad ska 

vara till för ”åretruntbruk” anses att den ska vara så kommunikationsmässigt belägen att 

den kan användas utan hinder och bebos året om.113 En fastighet i storstadsmiljö där läget 

inte har någon betydande roll för huruvida den är lättillgänglig eller ej kan vara svår att 

jämföra med en fjällstuga. En sådan stuga bör rimligtvis vara vinterbonad och får då anses 

vara lämplig för åretruntbruk, men kommunikationen till stugan kan vara desto mer 

varierande under året. Likaså kan ett fritidshus på en ö vara svårtillgänglig under vissa delar 

av året även om den kan vara utrustad för åretruntbruk.114 

Ett innehav av en fritidsbostad kan i de flesta fall normalt inte ensamt anses vara en 

väsentlig anknytning.115 En bosättning kan alltså inte enbart grundas på ett innehav av en 

fritidbostad som är inrättad för åretruntbruk.116 

4.4.5  Läge och klassificering 

Ett fritidshus bör inte vid avgörande av väsentlig anknytning tillmätas någon större 

betydelse vid en sammanvägd bedömning.117 Dock bör hänsyn tas till en bostad som är 

klassificerad som fritidshus om det ligger i ett attraktivt område och där till är inrättat som 

                                                 
112 RÅ 1989 ref. 103. 

113 Prop. 1984/85:175 s. 28. 

114 Prop. 1984/85:175 s. 28. 

115 RÅ 1974 ref. 97, RÅ 1987 not. 829 och RÅ 1992 not. 367. 

116 Bet. 1984/85:Sku59 s.14. 

117 Prop. 1984/85:175 s.13. 
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åretruntbostad, vilket bör få ökad betydelse för den sammanvägda bedömningen då det i IL 

står att ”bostad i Sverige inrättad för åretruntbruk”118 ska vara av betydelse.119 

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked120 avgjort olika bostäders betydelse där t.ex. en 

enrumslägenhet som var avsedd att användas som fritidsbostad inte utgjorde väsentlig 

anknytning.121 Även en större jordbruksfastighet som också den var avsedd att användas 

som fritidsändamål utgjorde inte tillräcklig väsentlig anknytning enligt 

skatterättsnämnden.122 

4.4.6  Förvärv av ny bostad 

Förvärv av ny bostad kan i vissa fall ge upphov till väsentlig anknytning vilket fastställs av 

regeringsrätten efter ett förhandsavgörande av Skatterättsnämnden.123 Efter att ha varit 

utomlands bosatta under en längre tid flyttar makarna till Sverige där mannen under en 

begränsad period ska arbeta. Uppdraget blev något längre än väntat och avsikten var sedan 

att flytta tillbaka till sin bostad i ett annat land. Efter flytt kom mannen att ha 

styrelseuppdrag i både svenska och utländska bolag och makan, som inte hade någon 

anställning, var styrelseledamot i ett utländskt bolag. Vid flytten avsåg de att sälja sin 

bostadsrättslägenhet för att sedan köpa en ny som skulle användas vid tillfälliga besök. De 

ägde även en fritidsfastighet som används som sommarbostad. Av tidigare rättspraxis 

framgår att det faktum att tidigare permanentbostad behålls efter flytt till utlandet väger 

tungt vid en bedömning om väsentlig anknytning föreligger.124 Regeringsrättens gör 

bedömningen att den nya bostadsrättslägenheten utgör en sådan anknytning som om 

permanentbostaden hade behållits vilket innebär att makarna ska anses ha väsentlig 

anknytning till Sverige efter flytt.125 

                                                 
118 IL 3 kap. 7 § 1 st. 5 p. 

119 Prop. 1984/85:175 s.13. 

120 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor 16 §. 

121 Förhandsbesked meddelat: 2002-09-19. 

122 Förhandsbesked meddelat: 2010-03-03 Dnr 142-09/D. 

123 Förhandsbesked meddelat 2010-09-10. Dnr. 213-10. 

124 Förhandsbesked meddelat 2010-09-10. Dnr. 213-10. 

125 Förhandsbesked meddelat 2010-09-10. Dnr. 213-10. 
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5 Analys - Skatterättsligt bosatt i två stater? 

Till att börja med bör påpekas att den i Sverige skatterättsliga principen om bosättning inte 

helt kan likställas med den i skatteavtalen så kallade hemvistprincipen. Det har delvis att 

göra med de språkliga skillnader som finns mellan dels svenska och engelska, men också i 

förhållande till tyska och franska. Oavsett vilken benämning man väljer att använda och 

vilken princip som ligger till grund för ett lands skatteanspråk så är skattesubjektets 

bosättning eller hemvist det centrala i avgörandet för skattskyldigheten och bostaden måste 

i de flesta fall anses vara en viktig del av en människas liv. 

För en person som flyttar utomlands kan det få betydande konsekvenser om denne anses 

vara obegränsat eller begränsat skattskyldig enlige svensk intern rätt och i vissa fall kan 

bostaden få en betydande roll i avgörandet av om väsentlig anknytning till Sverige 

föreligger. Skulle man följa folkbokföringslagens anvisningar om var en person anses vara 

bosatt så skulle det vara tämligen okomplicerat att avgöra detta även då personen i fråga 

skulle anses vara bosatt på flera orter då andra kriterier blir avgörande för bosättningen. Å 

andra sidan kan det mycket väl uppkomma situationer som enligt folkbokföringslagen kan 

vara svåra att bedöma. 

För att avgöra den väsentliga anknytningen till Sverige efter utflyttning är det flera punkter 

som både direkt och indirekt behandlar bostaden som anknytning till Sverige. Tiden för 

bosättning i Sverige kan variera mycket beroende på om personen är född och uppvuxen i 

Sverige eller om det är en utländsk medborgare som bott i Sverige under en begränsad 

period. I båda fallen bör man rimligtvis ha en anknytning till en bostad, men denna kan 

givetvis variera beroende på hur länge man varit bosatt i Sverige. Även varaktig bosättning 

på utländsk ort kan ge en anknytning till Sverige i form av tidigare permanentbostad eller 

nyförvärv av fritidsbostad vid eller efter flytten. Har personen en permanentbostad på viss 

utländsk ort kan det anses vara lättare att argumentera för att en tidigare permanentbostad 

eller fritidshus i Sverige inte ska anses ha en sådan väsentlig anknytning som gör att 

personen är obegränsat skattskyldig i Sverige. Å andra sidan kan en sådan bostad i större 

grad anses vara av väsentlig anknytning om personen inte har en permanentbostad på viss 

utländsk ort utan flyttar runt p.g.a. t.ex. arbete. 

Vidare anges bostad för åretruntbruk som en punkt i katalogen för att avgöra om väsentlig 

anknytning föreligger vilket kan innefatta allt från en lägenhet till en fastighet. En bostad 
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som är inrättad för åretruntbruk ger en mycket starkare anknytning än en sommarstuga 

eller annan säsongsbetonad bostad. 

I svensk intern rätt bedömer man dessa direkta och indirekta anknytningar till bostaden 

tillsammans med andra faktorer som påverkar en persons anknytning. Det till skillnad från 

Sveriges med andra länder ingångna dubbelbeskattningsavtal som utgår från OECD:s 

modellavtal där den direkta anknytningen till bostaden är den första punkten man ska ta 

hänsyn till när en dubbelbosättningssituation ska lösas. Att modellavtalets fokus på 

bostaden skiljer sig från svensk intern rätt kan ha att göra med att det anses att en persons 

bostad i ett land har en så stark anknytning vilket är av betydelse. I definitionen av 

”stadigvarande förfogande” (”permanent”) förtydligas att det är den enskildes avsikt som är 

av betydelse men också att längden på förfogandet av bostaden är viktigt. Även bostaden 

som sådan kan vara av vilken typ som helst där det istället är varaktigheten och 

tillgängligheten som är det väsentliga. Det torde vara rimligt då det är den faktiska 

användningen av bostaden som bör vara av betydelse och inte bara innehavet av en bostad. 

I skatteverkets bosättningsutredning ges ingen information om vilken och hur stor 

betydelse bostaden har för en utflyttad. En bedömning görs i varje enskilt fall men 

bostadens betydelse kan inte vara helt oväsentlig då den omnämns både direkt och indirekt 

i flera av punkterna. Det framgår av rättspraxis att bostaden ensamt kan utgöra en sådan 

stark anknytning till Sverige för att en person ska kunna bli obegränsat skattskyldig här. 

I rättspraxis finns det många olika situationer som har lett fram till olika svar, men det är 

svårt att dra några slutsatser då snarlika fall kan bedömas helt olika eller där olika fall får ett 

liknande slut. Ett innehav av en tidigare permanentbostad tycks i de flesta fall anses utgöra 

en sådan stark anknytning till Sverige som föranleder obegränsad skattskyldighet, medans 

en åretruntinredd bostad som inte har till syfte att vara permanent behöver inte ge någon 

sådan väsentlig anknytning. Tidsaspekten i femårsregeln kan också väga in då en 

permanentbostad enligt skatteverket inte får anses som en anknytningsfaktor efter fem år 

från flytt. Behåller den skattskyldige sin bostad vid flytt kan det också tolkas så som att 

personen inte vill bryta banden med Sverige och i ett sådant fall tycks det snarare vara 

personens avsikt att inte helt vilja slita sig från Sverige som är det avgörande i stället för att 

avgöra huruvida bostaden i sig ska utgöra den väsentliga anknytningen. 

Ett fritidshus, oavsett åretruntinrett eller ej, anses inte vara av något större betydelse vid en 

bedömning, vilket låter rimligt då det är förståligt om utflyttade svenskar önskar ha en 
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bostad i Sverige för tillfälliga besök. Innehav av fler än en bostad eller fastighet tycks också 

väga tyngre än i fall då endast en mindre bostad eller lägenhet innehas. 

Det kan också vara svårt att skilja på vad som är en permanentbostad och vad som ska 

anses vara en fritidsbostad då den senare kan vara inredd för åretruntbruk trots att den 

endast används under ett fåtal veckor per år till fritidsändamål. 

Närståendes innehav av en bostad kan spela en avgörande roll även för den skattskyldige 

som i många fall har ansets skattskyldig i Sverige p.g.a. maka, make, men också barns, 

innehav av bostad. Det kan t.ex. bero på att bostaden står till den skattskyldiges förfogande 

i samma utsträckning som innan flytt, vilket i och för sig även en fritidsfastighet skulle 

gjort. En bedömning där den skattskyldiges väsentliga anknytning till Sverige indirekt 

kopplas ihop med en bostad som innehas av någon annan torde ge relativt liten anknytning 

i förhållande till en bostad som ägs av den skattskyldige själv. Finns det däremot skäl som 

försvarar ett innehav av bostad efter flytt anses begränsad skattskyldighet föreligga vilket 

verkar rimligt då personer som kan tänkas behöva besöka Sverige regelbundet, p.g.a. vissa 

omständigheter, inte ska bli obegränsat skattskyldiga. 

Ett högt ekonomiskt värde på bostaden eller fastigheten gör inte i sig att det föreligger 

väsentlig anknytning oavsett om det handlar om en stor jordbruksfastighet eller en centralt 

belägen lägenhet, som dock används för fritidsändamål. Värdet på en fastighet kan dock 

vara mer eller mindre avgörande i samband med andra omständigheter som om fastigheten 

t.ex. ger intäkter. 
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6 Slutsats 

En person som har till avsikt att bosätta sig utomlands kan inte automatiskt räkna med att 

bli begränsat skattskyldig i Sverige vid flytt då denna behåller en bostad här. Eftersom 

skatteanspråket i första hand avgörs av varje lands interna rätt så har vartdera land rätt att 

avgöra bosättningen med interna lagar och det uppstår då problem inte minst för den 

skattskyldige. 

I svensk intern rätt framgår det inte klart och tydligt i vilka situationer obegränsad 

respektive begränsad skattskyldighet föreligger vid omständigheten att en bostad innehas i 

Sverige. Det skulle vara svårt att utreda i vilka situationer, när en utflyttad behåller bostad i 

Sverige, obegränsad skattskyldighet föreligger. Varje enskilt fall skiljer sig mer eller mindre 

från varandra beroende på vad det är för typ av bostad, värde, tillgänglighet m.m. Kanske 

kunde ett något mer lättillgängligt förhandsbesked eller utredning av skatteverket vara en 

lösning som gör det lättare för skattskyldiga att få besked vad som gäller vid flytt. 

Då bostadsbegreppet skiljer sig åt mellan olika länder och även mellan svensk intern rätt 

och OECD:s dubbelbeskattningsavtal kan det vara svårt att avgöra hur det kommer 

tillämpas beroende på vilka regler som gäller. Kanske bör det, specifikt vid situationer där 

personer flyttar utomlands och behåller en bostad i Sverige, finnas mer samspelta regler för 

att kunna bedöma på ett likvärdigt sätt med båda svensk intern rätt och 

dubbelbeskattningsavtal. 

Då bostaden skapar problem vad gäller den väsentliga anknytningen till Sverige efter flytt 

så skulle istället större vikt kunna läggas vid den stadigvarande vistelsen i Sverige och göra 

en bedömning utefter det och i så fall ta bort bostaden som rekvisit vid bedömningen av 

väsentlig anknytning. Regler liknande folkbokföringslagen om var en person anses vara 

bosatt skulle kunna vara en lösning och då tillämpas på situationer där personer flyttar från 

Sverige och därmed fokusera på var den skattskyldige har närmast anknytning genom sin 

vistelse och inte ge bostaden en avgörande betydelse. 
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