
 

 

 

 

 

 

 

Den nya expertskatten 
Innebär de nya reglerna en ökad förutsebarhet för personer i nyckelposition? 

Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) 

Författare:  Johan Bondeson 

Handledare:  Pernilla Rendahl 

Framläggningsdatum  2012-05-14 

Jönköping maj 2012 



 

 
i 

Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) 

Titel: Den nya expertskatten – Innebär de nya reglerna en ökad förutsebar-
 het för personer i nyckelposition? 

Författare: Johan Bondeson 

Handledare: Pernilla Rendahl 

Datum:  2012-05-14 

Ämnesord: Internationell skatterätt, individbeskattning, expertskatt, nyck-
 elpersoner, 11 kap. 22-23a §§ IL 

 

Sammanfattning 

Inom ramen för den svenska inkomstskattelagen finns en expertskatt som ger möjlighet 

för svenska företag att anställa utländska experter som kan beviljas skattelättnader. 2001 

infördes en expertskatt för experter, forskare och nyckelpersoner. Syftet med reglerna 

var att företag skulle kunna attrahera personer med spetskompetens och ge Sverige till-

gång till ny teknologi och kunskap. 

Expertskattereglerna kritiserades för att ha en bristande förutsebarhet, vilket innebar att 

företag inte visste när reglerna om expertskatt skulle bli tillämpliga. 2012 infördes regler 

som innebär att personer som tjänar över två prisbasbelopp per månad automatiskt är 

kvalificerade för expertskatt. Fortsättningsvis finns möjlighet att kvalificera sig för ex-

pertskatt enligt reglerna från 2001. Uppsatsen syftar till att besvara frågan om de nya 

reglerna från 2012 har ökat förutsebarheten för yrkeskategorin nyckelpersoner. I uppsat-

sen lyfts även fram viss problematik som finns trots den nya regeländringen från 2012. 

Lagstiftningen studeras för att se skillnaden mellan 2001 och 2012 års expertskatteregler. 

Genom förarbeten ses vilket syfte som finns med reglerna. Praxis från innan 2012 pre-

senteras och det analyseras om rättsfallet fått ett annat utfall med nuvarande regler. 

Om reglerna från 2012 studeras tillsammans med förarbeten ses att reglerna är mer ob-

jektiva och lättare att bedöma för ett företag. Det innebär att förutsebarheten för perso-

ner i nyckelposition har ökats genom att 2012 års expertskatteregler infördes. Fortfaran-

de finns problematik kvar kring expertskattereglerna. Det grundar sig i att reglerna från 

2001 och den nya regeln från 2012 ska tillämpas parallellt. Därmed finns stora skillnader 

för vad som krävs för att kvalificera sig för expertskatt. En alternativ lösning är svår att 

finna utan det mest fördelaktiga alternativet är att utveckla praxisen kring reglerna från 

2001. 
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Abstract 

Within the frame of the Swedish income taxation rules there are a tax for foreign ex-

perts which gives the possibility to give foreign experts tax reliefs. 2001 a tax for foreign 

experts were introduced to experts, researchers and key personnel. The purpose of the 

rules was to give the opportunity for Swedish companies to hire persons with front edge 

competence and persons who contribute with new technology and knowledge. 

The taxation rules for foreign experts were criticized for lacking predictability, which 

meant that companies didn’t know when the rules were applicable. 2012 new rules were 

introduced which meant that persons who had a salary exceeding two price base 

amounts were automatically qualified for tax for foreign experts. It is still possible to 

qualify for tax for foreign experts through the rules from 2001. This thesis aim to an-

swer whether the new rules has increased the predictability for key personnel. In the 

thesis some problems with the rules from 2012 is described. Legislation is studied to see 

the difference between the rules from 2001 and 2012. The rules preliminary work is 

studied to see the purpose of the rules. Case law from before 2012 is presented and is 

assayed to see if the cases could have another outcome with the present rules.  

If the rules from 2012 is studied and combined with preliminary work it can be con-

firmed that the rules are more objective and easier for companies to judge. It means that 

the predictability for key personnel has increased through the rules from 2012. The 

problems that still exist are mostly that the rules from 2001 and 2012 should be used 

simultaneously. That means that there is a difference between the rules for what is de-

manded to get qualified as a key personnel. Alternative solutions are hard to find. The 

most suitable one would be to develop the case law concerning the rules from 2001. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom ramen för den svenska skattelagstiftningen finns en möjlighet för utländska experter, 

forskare och andra nyckelpersoner att få skattelättnader. Bestämmelserna om dessa skatte-

lättnader stadgas i 11 kap. 22-23a §§ inkomstskattelagen (IL). Dessa regler brukar benäm-

nas som expertskatten. 

Expertskatten i sin nuvarande form har funnits i Sverige sedan 1 januari 2001. I jämförelse 

med andra länder hade Sverige en relativt hög skatt i inkomstslaget tjänst, varför svenska 

företag hade svårt att rekrytera personer med specialistkompetens. Införandet av reglerna 

var ett försök att underlätta för svenska arbetsgivare att anställa personal med höga kvalifi-

kationer och som hade en speciell kompetens inom ett visst område. Genom att inte kunna 

rekrytera utländsk kompetent personal, var svenska företag oroliga att halka efter i utveck-

lingen. Mot bakgrund av detta infördes expertskatten i Sverige.1 

Sedan expertskatten infördes i Sverige har den varit föremål för en del kritik. Kritiken har 

exempelvis handlat om att Sverige har en för hög beskattning i inkomstslaget tjänst och att 

det är orättvist att enbart utländska experter kan ta del av expertskatten. 2 Den allvarligaste 

kritiken har dock handlat om att expertskatten inte är tillräckligt förutsebar. Framförallt har 

detta gällt personer som har en nyckelposition i ett företag. Det innebär att företag i en re-

kryteringsprocess inte kunnat veta om expertskatten kan användas för en viss person. Detta 

på grund av att det har varit osäkert om denne anses leva upp till de krav som ställs på en 

expert, forskare eller nyckelperson i 11 kap. 22 § 1 st. IL.3 Osäkerheten kring reglerna har 

inneburit att användningen av expertskatten varit relativt småskalig och inte haft den effekt 

som önskades med lagstiftningen.4 

Den 1 januari 2012 ändrades reglerna kring expertskatten. Ändringen som gjordes var att i 

11 kap. 22 § IL skapades ett tredje stycke. I det tredje stycket stadgas att om ersättningen 

för arbetet överstiger två gånger det prisbasbelopp för det kalenderår då arbetet påbörjas, 

                                                 
1 Proposition 2000/01:12, s. 18. 

2 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 60.  

3 Fi2011/1936, s. 62. 

4 Fi2011/1936, s. 61. 
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ska 11 kap. 22 § 1 st. IL anses vara uppfylld. I 11 kap. 22 § 1 st. IL ställs ett antal rekvisit 

upp för att en person ska få anses som en expert, forskare eller nyckelperson. Det ordinarie 

prisbasbeloppet för 2012 är beräknat till 44 000 kronor.5 En beräkning av 11 kap. 22 § 3 st. 

IL innebär att en person som får en ersättning som är högre än 88 000 kronor i månaden 

omfattas av expertskatten. Genom bestämmelsen i 11 kap. 22 § 3 st. IL är expertskattens 

förutsebarhet tänkt att öka.  

1.2 Syfte och avgränsning 

I denna kandidatuppsats behandlas frågan huruvida den nya expertskatten innebär en ökad 

förutsebarhet för en person i nyckelposition. Syftet är att utreda om förutsebarheten har 

ökats genom ändringarna i 11 kap. 22-23a §§ IL. I uppsatsen undersöks om det trots lag-

ändringarna fortfarande finns problematik kvar angående förutsebarheten, samt om alter-

nativa lösningar till expertskattereglerna finns.  

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett förutsebarhetsperspektiv. När expertskattens förutse-

barhet har kritiserats har kritiken främst handlat om att förutsebarheten för personer i 

nyckelposition varit otillfredställande.6 I uppsatsen avses med begreppet förutsebarhet om 

det blir enklare för ett företag att redan i en rekryteringsprocess veta att expertskatten blir 

tillämplig. Är reglerna förutsebara i den mening att företagen själva vet när expertskatten 

faller in? 

Övriga yrkeskategorier förutom nyckelpersoner nämns endast i samband med att reglerna 

om expertskatt presenteras. I övrigt lämnas andra yrkeskategorier utanför uppsatsen. Inom 

dessa kategorier är inte förutsebarheten inte ett lika stort problem som för nyckelpersoner, 

varför denna avgränsning gjorts. 

Ytterligare avgränsningar för denna uppsats är att den endast berör expertskatten ur ett 

svenskt perspektiv. Därmed kommer övriga länders expertskatter att lämnas utanför upp-

satsen. En sådan internationell jämförelse är intressant men frågan blir alltför stor för en 

uppsats på den här nivån.   

                                                 
5 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. 

6 Proposition 2011/12:1, s. 243. 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen syftar till att besvara frågan om den nya expertskatten innebär en ökad förutse-

barhet för personer i nyckelposition. För att undersöka frågan kommer rättskällor användas 

i en rätthierarkisk ordning. Lagstiftning används för att se hur reglerna kring expertskatten 

ser ut. Lagstiftning är även viktig för att analysera om förutsebarheten har ökats för nyckel-

personer. Förarbeten används för att studera syften bakom expertskatten i sig och även vad 

den nya lagändringen har för syfte och hur den är tänkt att fungera. Genom att studera 

praxis ses hur domstolarna har tolkat och tillämpat expertskatten. Genom att jämföra prax-

is med förarbeten och nuvarande lagstiftning analyseras om rättsfallet fått ett annat utfall än 

tidigare. En sådan analys ger vägledning huruvida förutsebarheten för nyckelpersoner har 

ökats eller ej. Doktrin används för att se vad praktiserande jurister och forskare har för 

åsikt om expertskatten och dess förutsebarhet. 

Praxis har en central betydelse i uppsatsen. Genom att studera praxis fås en grund till den 

kritik som riktats mot expertskatten. Rättsfallen ger vägledning hur förutsebarheten av ex-

pertskatten ser ut. Då lagändringen trädde i kraft 1 januari 2012 används praxis som har av-

gjorts innan ändringen. Eftersom 2001 års regler fortfarande är gällande rätt är äldre praxis 

fortfarande relevant. Ingen ny praxis har hunnit bildas kring de nya expertskattereglerna.  

Den praxis som används i uppsatsen är begränsad till sådana rättsfall som avgör om en per-

son ska anses ha en nyckelposition eller inte. Ett urval av rättsfall görs i uppsatsen. Rättsfal-

len är utvalda så att en mångfald på olika typer av nyckelpersoner redovisas. Utbudet av 

praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) eller dåvarande Regeringsrätten (RR) är 

relativt litet. Därför används praxis även från Kammarrätten (KamR) och Förvaltningsrät-

ten (FR). Även om rättskällevärdet är lägre än en HFD dom tillmäts sådan praxis betydelse 

i uppsatsen. Genom användning av domar från KamR och FR illustreras en bristande för-

utsebarhet på ett mer tydligt sätt. Rättsfall som behandlar frågan om själva skattelättnaderna 

tas inte upp i uppsatsen.  

Vad gäller doktrin används främst artiklar. Även om rättskällevärdet av artiklar är relativt 

lågt tjänar de ändå en roll i uppsatsen. Artiklar används i uppsatsen för att ge en praktisk 

synvinkel på expertskatten. Därmed väljs artiklar som beskriver de nya reglerna och som 

har ett praktiskt synsätt. Eftersom regeländringen av expertskatten trädde i kraft 1 januari 

2012 är utbudet av tryckta källor relativt litet. Därmed används tryckta källor i en relativt li-

ten omfattning i uppsatsen.  
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1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med att ge en bakgrund till läsaren varför expertskatten skapades och hur 

expertskattens användning ser ut. Vidare i andra kapitlet beskrivs expertskattens regler. Här 

förklaras de rekvisit som behöver uppfyllas för att expertskatt ska beviljas. I tredje kapitlet 

behandlas begreppet förutsebarhet och hur det tolkas i uppsatsen. Det diskuteras vad den 

nya beloppsregeln från år 2012 innebär för förutsebarheten av expertskattereglerna. Åsikter 

hämtas från förarbeten, praxis och doktrin. I uppsatsens fjärde kapitel analyseras förutse-

barheten för nyckelpersoner. Här presenteras ett antal rättsfall där begreppet nyckelperson 

har tolkats. Efter varje rättsfall finns en utredande del. Där utreds huruvida rättsfallet visar 

på en bristande förutsebarhet och om rättsfallet fått en annan utgång med dagens lagstift-

ning. I femte kapitlet finns en analyserande del. I detta avsnitt presenteras författarens åsik-

ter och slutsatser. Analysen inleds med frågan huruvida förutsebarheten för nyckelpersoner 

har ökats. Vidare förs en diskussion om den problematik som fortfarande kvarstår trots re-

geländringen av expertskatten. Slutligen diskuteras om det finns alternativa lösningar för 

reglerna om expertskatten. Uppsatsen rundas av med en sammanfattande slutsats i sjätte 

kapitlet. I avsnittet ges huvuddragen från analysen och uppsatsens syfte besvaras.  
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2 Expertskatten 

2.1 Varför skapades expertskatten? 

Den nuvarande expertskatten trädde i kraft 1 januari 2001. Dock har tankegångarna om att 

underlätta för utländska arbetstagare som besitter en speciell kompetens funnits redan tidi-

gare. År 1984 stiftades lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sveri-

ge, som gav skattelättnader för utländska forskare som utförde forskning i Sverige. Lagen 

uppställde liknande krav som finns i den nuvarande expertskatten, med den stora skillna-

den att det var enbart forskare som hade möjlighet att åtnjuta dessa skattelättnader. När 

expertskatten trädde i kraft 1 januari 2001 upphävdes lag om beskattning av utländska fors-

kare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

År 2001 infördes expertskatteregler i Sverige. I den proposition som låg till grund för regel-

ändringen 2001 uttrycktes oron över att Sverige skulle hamna efter i utvecklingen om ex-

pertskatten inte infördes i Sverige. Utredarna sade att eftersom övriga nordiska grannländer 

hade en sådan typ av expertskatt var de oroliga att Sverige skulle bli ett mindre attraktivt 

land för nyetableringar av utländska företag.7 Denna anledning var en stor bidragande orsak 

till införandet av expertskatten i Sverige. I propositionen uttrycktes ytterligare fördelar med 

ett införande av en expertskatt i svensk rätt. Det skulle innebära att Sverige på längre sikt 

skulle bli mer konkurrenskraftigt i ett internationellt perspektiv. Eftersom de kunskaper 

som de utländska forskarna, experterna eller nyckelpersonerna tog med sig hit skulle kom-

ma svenska företag och forskningsinstitutioner till del.8  

2.2 Expertskattens användning 

Personer som ansökt om skattelättnader har legat på ett relativt jämnt antal varje år sedan 

2001 års expertskatteregler infördes. Enligt den statistik som finns i Finansdepartementets 

promemoria9 har antalet ansökningar som kommit in haft ett genomsnitt på 445 stycken 

per år. Ett undantag var första året då expertskatten började gälla i Sverige, då ansökte 

1 391 personer om expertskatt. Detta berodde på att reglerna var tillämpliga på sådana per-

soner som redan fanns i Sverige och utförde sådant kvalificerat arbete som reglerna om ex-

                                                 
7 Proposition 2000/01:12, s. 18. 

8 Proposition 2000/01:12, s. 18. 

9 Fi2011/1936, s. 61. 
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pertskatt krävde. Därav var ansökningsgraden betydligt högre första året medan det under 

resterande år har legat på en jämn nivå. I dagens läge är det ca 1 000 personer som omfattas 

av expertskatten i Sverige.10 

För att få ett ekonomiskt perspektiv på vad reglerna om expertskatt innebär för kostnad för 

den svenska staten, kan följande siffror användas. Dessa ca 1 000 personer som i dagens 

Sverige använder sig av expertskatten har en gemensam total lön på ca 960 miljoner kro-

nor. Det innebär att skattelättnaderna för dessa experter blir en kostnad på ca 210 miljoner 

kronor.11  

Genom att expertskatten nu har genomgått en lagändring räknar staten med att användan-

det kommer att öka. I propositionen12 erkänner utredarna att det är svårt att förutspå hur 

mycket användandet av expertskatten kan öka. En prognos är att antalet som kommer an-

söka om expertskatt kommer att öka med 2 250 personer. Om en genomsnittslön på ca 1,1 

miljoner kronor per år antas, skulle kostnaden för staten istället uppgå till ca 550 miljoner 

kronor. En genomsnittslön på ca 1,1 miljoner kronor per år är vad som skulle motsvara en 

månadslön strax över de två prisbasbelopp som den nya lagändringen13 stadgar. Det är en 

markant ökning jämfört med kostnaden på 210 miljoner som varit för tidigare år. Detta är 

en prognos och den faktiska kostnaden kan inte ses förrän nästa år, men det tjänar ändå 

som ett intressant exempel.  

2.3 Gällande rätt 

2.3.1 Inledning 

Reglerna om expertskatten finns stadgade i 11 kap. 22-23a §§ IL. Här redogörs för hur reg-

lerna ser ut och vad olika begrepp i lagtexten innebär. 

2.3.2 Experter och forskare  

I 11 kap. 22 § 1 st. IL definieras de olika typer av kategorier av personer som kan få an-

vändning av expertskatten. I 11 kap. 22 § 1 st. IL finns tre olika kategorier som kan få ta del 

av expertskatten. I 1 p. stadgas följande: 

                                                 
10 Fi2001/1936, s. 66. 

11 Proposition 2011/12:1, s. 246. 

12 Proposition 2011/12:1, s. 246. 

13 11 kap. 22 § 3 st. IL. 
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”specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårighe-

ter att rekrytera inom landet, ” 

Här är första kategorin av personer som kan få använda expertskatten. I propositionen till 

lagtexten angavs som exempel personer som arbetar med ny teknologi eller avancerad pro-

duktutveckling. Främst berör detta personer som arbetar inom industrin.14 En sådan typ av 

person ska inte finnas tillgänglig i Sverige eller vara svår att hitta. 

I 11 kap. 22 § 1 st. 2 p. IL finns bestämmelser om den andra kategorin personer som kan få 

ta del av expertskatten. Där sägs följande: 

”kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att 

det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,…” 

Inom ramen för denna kategori av personer behandlas forskare på olika typer av nivåer. 

Det sägs i propositionen att det berör forskare både inom industrin och på forskningsinsti-

tutioner.15 Även här finns krav på att personen inte ska finnas tillgänglig i Sverige eller vara 

svår att hitta i landet. 

2.3.3 Företagsledare och personer med nyckelposition 

I 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL finns ytterligare en kategori personer som kan få använda expert-

skatten. Där stadgas: 

”företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag. ” 

I propositionen sägs att begreppet företagsledande uppgifter ska handla om personer som 

har ansvar för företagets allmänna ledning och förvaltning. När det gäller personer i en 

nyckelposition sägs att det kan vara fråga om personer som arbetar inom exempelvis ratio-

nalisering, administration, ekonomi, marknadsföring eller produktion.16 Personer i nyckel-

position och nyckelpersoner används i uppsatsen med likvärdig betydelse.  

Medan de två första punkterna i 11 kap. 22 § 1 st. IL är mer lika varandra, är 3 p. lite mer 

annorlunda. Det är kring 3 p. som den mesta av praxisen också har skapats, på grund av att 

punkten är mer oklar än de två första punkterna. Eftersom det tidigare fanns en lag som 

                                                 
14 Proposition 2000/2001:12, s. 22. 

15 Proposition 2000/2001:12, s. 22. 

16 Proposition 2000/2001:12, s. 22. 
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gav skattelättnader till utländska forskare17 fanns redan en viss praxis för hur kategorin 

forskare skulle tolkas. Begreppen företagsledande uppgifter och personer med nyckelposi-

tion var nya begrepp. I propositionen gavs därför uppdraget till Forskarskattenämden att 

skapa en praxis angående de nya begreppen i lagen.18  

2.3.4 Ytterligare krav 

För att en person ska få ta del av expertskatten ställs ytterligare krav på både arbetsgivare 

och arbetstagare i 11 kap. 22 § 2 st. IL. Arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller om 

det handlar om ett utländskt företag, ska företaget ha fast driftställe i Sverige. Anledningen 

till detta torde vara att Sverige kommer att ha rätt att beskatta företaget och experten har 

bidragit till företagets vinst.19  

På arbetstagaren ställs kravet att denne inte får vara svensk medborgare. Arbetstagaren får 

inte heller varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under något av de fem kalenderår 

som föregått det kalenderår arbetet påbörjades. Dessa krav uppställs för att svenska skatt-

skyldiga inte ska använda expertskatten för att få en lägre skatt.20 Vistelsen i Sverige ska 

vara avsedd för högst fem år. I 11 kap. 22 § 4 st. IL stadgas att det är endast under de tre 

första åren som skattelättnaderna får användas. Att dessa tidsbegränsningar valdes motive-

ras i propositionen med att en treårsperiod bör vara tillräckligt för ett sådant expertupp-

drag. Enligt propositionen är det vanligt att anställningskontrakt som sträcker sig över två 

till tre år upprättas av internationella företag.21 När personen har varit i Sverige över fem år 

får det anses att denne blivit så pass hemmastadd att denne ska betraktas som en vanlig 

svensk skattskyldig.22 

2.3.5 Regeländringen 

Expertskatten uppdaterades och ändrades 1 januari 2012. Ändringen som gjordes var att 11 

kap. 22 § 3 st. IL skapades. Regeln stadgar följande: 

                                                 
17 Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

18 Proposition 2000/2001:12, s. 23. 

19 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 61. 

20 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 61. 

21 Proposition 2000/2001:12, s. 24. 

22 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 61. 
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”Vid tillämpning av första stycket ska villkoren anses uppfyllda för en arbetstagare, om lön och annan er-

sättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet 

påbörjas. ”23 

Denna regel innebär att ingen prövning enligt 11 kap. 22 § 1 st. IL behöver göras. Istället 

finns ett rekvisit som uppställer en gräns för arbetstagarens lön. Alla arbetstagare som tjä-

nar över två prisbasbelopp kommer att få utnyttja de skattelättnader som expertskatten ger. 

Det ställs således inga krav på att vara någon typ av expert. Regeln i 11 kap. 22 § 3 st. IL 

ger en möjlighet för alla typer av yrkeskategorier att utnyttja expertskatten.24 Fortfarande 

måste de krav som finns i 11 kap. 22 § 2 st. IL vara uppfyllda. Även fortsättningsvis måste 

arbetsgivaren höra hemma i Sverige eller ha fast driftställe här. Arbetstagaren får inte vara 

svensk medborgare eller har varit bosatt eller stadigvarande vistats här under något av de 

tidigare fem kalenderåren. 

Det finns en fortsatt möjlighet för de personer som inte har en månadslön över två pris-

basbelopp att få ta del av expertskatten. Fortfarande finns möjlighet att kvalificera sig för 

sådana skattelättnader genom att uppfylla de kriterier som finns i 11 kap. 22 § 1st. 1-3 p. 

Som expert, forskare eller annan nyckelperson kan en person därmed få använda expert-

skatten även om du inte uppfyller lönekraven i 11 kap. 22 § 3 st. IL. 

2.3.6 Skattelättnaderna  

När en person kvalificerat sig för expertskatt innebär det att personen ska få skattelättna-

der. Genom 11 kap. 22 § 1 st. 1 men. IL och 11 kap. 23 § 1 st. IL framgår vad dessa skatte-

lättnader innebär. I 11 kap. 22 § 1 st. 1 men. IL sägs följande: 

”Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan del av lön, arvode eller liknande er-

sättning eller förmån och sådana ersättningar för utgifter som avses i 23 §…” 

I 11 kap. 23 § 1 st. IL stadgas att: 

”Bestämmelserna i 22 § gäller 

1. 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet, och 

2. ersättning för utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen i Sverige haft för 

                                                 
23 11 kap. 22 § 3 st. IL. 

24 Proposition 2011/12:1, s. 244. 
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- flyttning till eller från Sverige 

- egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst tvåre-

sor per person och kalenderår, och 

- avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande. ” 

Bestämmelserna innebär således att en person som kvalificerat sig för expertskatten kom-

mer att bli beskattad för enbart 75 procent av sin inkomst. De ersättningar som räknas upp 

i 11 kap. 23 § 1 st. 2 p handlar om ersättningar som arbetsgivaren betalt till arbetstagaren.25 

Sådana ersättningar behöver arbetstagaren inte ta upp till beskattning. Det finns komplette-

rande regler i 11 kap. 23 § 2 st. IL som säger att även sjukpenning och ersättning för sjuk-

vårdsavgifter ska räknas som lön.  

2.3.7 Prövningen  

När det gäller prövningar av vem som ska få använda expertskatten, görs sådana av Fors-

karskattenämnden. Detta framgår av 11 kap. 23a § IL. Forskarskattenämndens arbete regle-

ras i lag om Forskarskattenämnden. Nämnden består av sex stycken ledamöter och är be-

slutsför när den består av ordföranden och tre andra ledamöter.26 Ett undantag för Fors-

karskattenämndens beslutsförhet infördes i och med ändringen av expertskatten 1 januari 

2012. När det gäller prövningar angående 11 kap. 22 § 3 st. IL och en person som har en 

månadslön över två prisbasbelopp, kan ordföranden eller vice ordföranden själva fatta det 

beslutet.27 Anledningen till detta var enligt propositionen att beslutet inte kräver några 

skönsmässiga bedömningar. Det går på lätt identifierbara grunder fatta ett beslut på egen 

hand och handläggningstiden skulle kunna minskas betydligt.28 

2.4 Problematik kring nya reglerna 

Genom införandet av en beloppsgräns i 11 kap. 22 § 3 st. IL är reglerna om expertskatt 

tänkta att bli mer objektiva. En beloppsgräns kräver ingen bedömning av personens kvali-

fikationer.  En gräns på två prisbasbelopp är därmed relativt enkelt att bedöma i jämförelse 

med om en person har en nyckelposition eller inte. Dock finns fortfarande viss problematik 

kvar kring reglerna om expertskatt. I och med att det fortfarande är möjligt att få ta del av 

                                                 
25 Proposition 2000/01:12, s. 21. 

26 2 § 1 st. och 4 § 1 st. Lag om Forskarskattenämnden.  

27 4 § 2 st. Lag om Forskarskattenämnden.  

28 Proposition 2011/12:1, s. 245. 
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expertskatten genom att falla in under någon av de tre personkategorierna, finns problema-

tiken kring 2001 års regler kvar. De personer som inte når upp till lönekraven i 11 kap. 22 § 

3 st. IL kan fortfarande få ta del av expertskatten, men arbetstagarna måste kvalificera sig 

enligt reglerna som har kritiserats för att de inte är förutsebara. Det kan ifrågasättas om ett 

sådant parallellt system innebär skillnader för olika typer av branscher.  

Ytterligare problematik kring de nya reglerna är att de inte är låsta till någon yrkeskategori. 

När 2001 års expertskatteregler infördes uttrycktes i proposition 2000/01:12 att ett viktigt 

syfte till reglerna var att de skulle främja Sveriges internationella konkurrenskraft och att 

Sverige skulle få tillgång till ny teknologi och kunskap.29 Genom de nya reglerna får alla ty-

per av arbetstagare tillgång till expertskatten, så länge de har en tillräckligt hög lön. Detta 

gäller även personer som inte i någon egentlig mening tillför någon ny teknologi eller kun-

skap. Det kan därmed ifrågasättas om de expertskatteregler som infördes 2012 går utanför 

det ursprungliga syftet att experter ska tillföra ny teknologi och kunskap. Om en sådan ut-

vidgning får anses ha skett, kan det anses att en sådan utvidgning är rättfärdigad?  

2.5 Begreppet personer med nyckelposition 

När det gäller personer med nyckelposition eller s.k. nyckelpersoner har dessa varit omtvis-

tade. Förutsebarheten har varit kritiserad när det gäller denna kategori av arbetstagare. Det 

är denna kategori som uppsatsen behandlar. I 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL stadgas reglerna om 

vilka som ska anses som nyckelpersoner. Det som skiljer kategorin nyckelpersoner från ka-

tegorierna experter och forskare är främst att det inte finns något krav på att personen ska 

vara svår att finna inom landet. Det ska enbart handla om en arbetstagare som är en nyck-

elperson för ett företag. I förarbetena finns ingen utförlig definition hur begreppet ska tol-

kas. I proposition 2000/01:12 räknas ett antal exempel på områden upp inom vilket en 

nyckelperson skulle kunna arbeta.30 Listan är inte uttömmande och på det viset skulle även 

nyckelpersoner inom andra områden få använda expertskatten. 

Förutsebarheten för nyckelpersoner har kritiserats och ifrågasatts. Innan reglerna om ex-

pertskatten ändrades diskuterades förutsebarheten för nyckelpersoner i förarbeten. I pro-

position 2011/12:1 sades att eftersom inget krav på att personen ska vara svår att rekrytera 

i Sverige finns, måste bedömningen göras utifrån vilken betydelse en viss arbetsuppgift har 

                                                 
29 Proposition 2000/01:12, s. 18. 

30 Proposition 2000/01:12, s. 22. 
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för ett visst företag.31 En sådan bedömning är svår för ett företag att göra och därmed är 

det svårt att förutse om en arbetstagare kvalificerar sig för expertskatt eller inte. 

                                                 
31 Proposition 2011/12:1, s. 243. 
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3 Expertskattens förutsebarhet 

3.1 Begreppet förutsebarhet 

Denna uppsats syftar till att besvara frågan om 2012 års regeländringar av expertskatten in-

nebär att förutsebarheten ökats för nyckelpersoner.32 Begreppet förutsebarhet är därmed 

centralt för denna uppsats. Förutsebarhet är något essentiellt för hela vår rättsordning. Ett 

citat från Mårten Schultz får illustrera detta: 

”…Förutsebarhetstanken är fundamental i en rättsordning. Den innebär att enskilda fall måste bedömas 

under i förväg identifierbara normer, att de enskilda omständigheterna måste inordnas under allmänna 

principer för att ett avgörande skall vara legitimt… ”33 

I propositionen 2011/12:1 angavs att en stor anledning till att regeln om expertskatt ändra-

des var att öka förutsebarheten.34 Att expertskatten inte är förutsebar innebär att företag 

inte vet om en person kommer att falla inom användningsområdet för skattelättnaderna. I 

sin tur innebär det att företag inte kan använda expertskatten som ett argument i en rekry-

teringsprocess.35 Med ökad förutsebarhet menas i uppsatsen om regeländringen som har 

gjorts gör det enklare för företag att veta redan i ett tidigt skede av en rekryteringsprocess 

att expertskatten kan användas.  

3.2 Förutsebarhet av en beloppsregel 

3.2.1 Förarbeten 

Genom den nya regeländringen av expertskatten från år 2012 är förutsebarheten tänkt att 

ökas. En beloppsspärr som finns i 11 kap. 22 § 3 st. IL är baserad på objektiva förhållanden 

och ingen bedömning av en persons kvalifikationer behöver göras.36 

När expertskatten infördes i svensk rätt diskuterades om en beloppsgräns skulle finnas. I 

propositionen 2000/01:12 fanns olika förslag på hur lagstiftningen skulle se ut. Ett av för-

slagen var att ha en regel som utgick från ett visst lönebelopp. Regeringen erkände att det 

                                                 
32 Se avsnitt 1.2. 

33 M. Schultz, ”Den orubbliga principen”, Dagens juridik, 2008-03-07.  

34 Proposition 2011/12:1, s. 240. 

35 Proposition 2011/12:1, s. 240. 

36 Proposition 2011/12:1, s. 243. 
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med en sådan regel skulle bli enklare att identifiera de personer som skulle få utnyttja ex-

pertskatten. Dock ansåg regeringen att de negativa effekterna av en sådan lagstiftning skulle 

vara för stora. Det skulle leda till att vissa yrkeskategorier skulle falla utanför tillämpningen 

på grund av en för låg lön. Regeringen menade att variationer i lön är alltför stora och en 

beloppsgräns skull leda till en tröskeleffekt.37 

När expertskattereglerna ändrades 2012 infördes en beloppsregel.38 Regeringen anförde i 

proposition 2011/12:1 att en regel med en beloppsspärr skulle öka förutsebarheten.39 Ef-

tersom det handlar om objektiva grunder blir en beloppsregel lätt att bedöma även för fö-

retagen som ska anställa. Genom att reglerna om vem ska kan få utnyttja expertskatten blir 

tydligare anses det av regeringen att reglerna blir mer förutsebara.40  

När de nya reglerna infördes diskuterades även i proposition 2011/12:1 hur 2001 års ex-

pertskatteregler skulle hanteras. Valet blev att ha kvar reglerna från 2001 som en fortsatt 

möjlighet att få använda expertskatten. Anledningen var att vissa yrkeskategorier annars 

riskerade att falla utanför tillämpningen av reglerna.41 Av de remissinstanser som yttrade sig 

var Skatteverket den enda instansen som ställde sig emot en sådan utformning av reglerna. 

I Skatteverkets yttrande sades att alla former av individuella prövningar bör undvikas. Där-

för borde reglerna i 11 kap 22 § 1 st IL och en prövning angående en viss yrkeskategori tas 

bort helt. Det vore bättre för förutsebarheten om enbart en beloppsregel fanns, menade 

Skatteverket.42  

3.2.2 Praxis 

Det är främst genom praxis som det har visats att förutsebarheten av expertskattereglerna 

har vissa brister. Enligt avgränsningen av denna uppsats kommer endast rättsfall som be-

dömer huruvida en person är nyckelperson eller inte tas upp. Praxis presenteras i avsnitten 

4.2.1 till 4.2.7 och berörs därmed inte närmare i detta avsnitt. 

                                                 
37 Proposition 2000/01:12, s. 22. 

38 Se avsnitt 2.3.5. 

39 Proposition 2011/12:1, s. 244. 

40 Proposition 2011/12:1, s. 244. 

41 Proposition 2011/12:1, s. 244. 

42 Skatteverket, Yttrande över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012 
(Fi2011/1936), avsnitt 2.1.5. 



 

 
15 

 

3.2.3 Doktrin 

I doktrin har åsikter uttryckts kring den nya beloppsregeln från år 2012. Ekonomifakta me-

nar i en artikel att beloppet kommer leda till att endast personer med chefsbefattningar i 

större företag kommer kunna använda de nya reglerna. För flera andra kategorier av arbets-

tagare kommer beloppsgränsen att vara för hög. Därmed kommer sådana arbetstagare att 

behöva kvalificera sig för expertskatt enligt de äldre reglerna, tror författaren.43 Företaget 

Deloitte skriver i en artikel på deras hemsida att de anser att de nya reglerna kommer un-

derlätta processen att ansöka om expertskatt. Detta bekräftas av att en inlämnad ansökan 

om expertskatt hade lämnats in och bekräftats på en vecka.44 

I en artikel i tidskriften Skattenytt skriver Bernt Björkman om den nya expertskatten. För-

fattaren tror att de nya reglerna kommer leda till att nya yrkeskategorier börjar använda ex-

pertskatten. Exempel på sådana kategorier är datatekniker och personer inom den finansiel-

la sektorn. Även idrottsmän och tränare är en kategori som kommer att använda expert-

skatten i relativt stor utsträckning, tror Björkman. De lönenivåer som råder i Allsvenskan i 

fotboll och i Elitserien i ishockey är på den nivån att de nya expertskattereglerna kommer 

att bli aktuella.45 

3.3 Problematik angående förutsebarheten 

Att regler bör vara förutsebara är viktigt i en rättsordning. Expertskattereglerna kritiserades 

för att ha en dålig förutsebarhet.46 Det handlade till stor del om att företag inte kunde veta 

om reglerna skulle bli aktuella för en viss anställning.47 Genom att år 2012 införa nya regler 

där en beloppsgräns styrde tillämpningen av expertskatten ansåg regeringen att förutsebar-

heten skulle förbättras. Det får anses att förutsebarheten har ökats genom de nya reglerna 

från år 2012 för de arbetstagare som tjänar över två prisbasbelopp. Det är enklare att be-

döma om en arbetstagare kommer att omfattas av reglerna om expertskatt. Inom de yrkes-

kategorier där lönenivåerna inte är lika höga finns problemen med en bristande förutsebar-

                                                 
43 F. Larsson, ”Kampen om spetskompetensen”, Ekonomifakta, 2012-02-10.  

44 Deloitte, ”Forskarskattenämnden beviljar expertskatt grundat på ersättningsnivå”, 2012-01-26.  

45 B. Björkman, ”Expertskatten mjukas upp – men nya tillämpningsproblem”, Skattenytt 2012 s 2-6. 

46 Proposition 2011/12:1, s. 244. 

47 Se avsnitt 3.1. 
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het fortfarande kvar. Inom dessa yrkeskategorier måste personer kvalificera sig för expert-

skatt enligt 2001 års expertskatteregler i 11 kap. 22 § 1 st. IL. I avsnitt 2.5 diskuteras vikten 

av att öka förutsebarheten för nyckelpersoner. För denna yrkeskategori är mer förutsebara 

regler av stor vikt då det råder en osäkerhet när en person ska anses som nyckelperson eller 

inte. I förarbeten finns ingen direkt ledning för hur begreppet nyckelpersoner ska tolkas. 

Att öka reglernas förutsebarhet för nyckelperson är därmed av stor vikt, då begreppet inte 

är helt klargjort.     
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4 Förutsebarhet för nyckelpersoner 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet studeras ett antal rättsfall som avgjort frågan om en person ska anses vara 

nyckelperson eller inte. Alla rättsfall är avgjorda innan regeländringen av expertskatten 

gjordes. Ingen ny praxis har hunnit bildats sedan regeländringen 1 januari 2012. Först stu-

deras rättsfallen och hur förutsebarheten har sett ut. Sedan analyseras om rättsfallet hade 

fått en annan utgång i dagens läge. Detta görs med hjälp av nuvarande lagstiftning och fö-

rarbeten. 

4.2 Praxis angående personer med nyckelposition 

4.2.1 RÅ 2006 ref 16 

I fallet behandlades om en finsk medborgare kallad H.M skulle beviljas skattelättnader en-

ligt reglerna om expertskatt. H.M arbetade vid Handelsbanken i Stockholm och var ansva-

rig för handeln med de största finländska valutakunderna. H.M hade arbetat med valutor i 

Finland, Sverige och USA under en längre tid. H.M hade också skapat personliga relationer 

med cheferna för de stora finländska bolagen och kunde det finska språket.  

Handelsbanken ansåg att H.M skulle betraktas som en nyckelperson och ansökte om ex-

pertskatt hos Forskarskattenämnden. Forskarskattenämnden avslog ansökan då de ansåg 

att H.M:s arbetsuppgifter inte var på den nivån att H.M skulle betraktas som nyckelperson. 

Att han var finskspråkig och hade kännedom om den finska marknaden kunde inte tillmä-

tas någon vidare betydelse. 

Ärendet överklagades och togs upp i dåvarande Länsrätten, nedan kallat LR. LR ansåg att 

det krävdes en hög specialisering och kompetensnivå för att skattelättnader skulle kunna 

beviljas. Vid en bedömning ansåg LR att H.M inte uppnådde den nivån som krävdes för att 

kvalificeras som nyckelperson. Det beslut som Forskarskattenämnden hade fattat stod 

därmed kvar. 

H.M överklagade och målet togs upp i KamR. KamR yttrade att bedömningen av om nå-

gon är en nyckelperson bör göras olika för stora och små företag, detta för att inte miss-

gynna de större företagen. Med anledning av detta bör huruvida H.M är en nyckelperson 

eller ej bedömas utifrån den verksamhetsgren H.M arbetar i. KamR ansåg att inom den 
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verksamhetsgren H.M arbetade i var denne att anse som en nyckelperson. Därmed bevilja-

des H.M expertskatt. 

Fallet togs upp i dåvarande Regeringsrätten, nedan kallat RR. Domstolen utvecklade det re-

sonemang som KamR fört om en nyckelposition ska innehas i en verksamhetsgren eller i 

hela företaget. RR analyserade lagtexten där personen ska ha en nyckelposition i ett företag. 

Bedömningen blev således att det är hela företaget som avses och inte bara en verksam-

hetsgren. RR beslutade därmed att H.M inte hade en nyckelposition och ingen skattelättnad 

beviljades. 

RÅ 2006 ref 16 är ett viktigt mål för att i målet tolkades begreppet nyckelperson. Rättsfallet 

anger att för att bli klassificerad som en nyckelperson, ska du vara en nyckelperson för hela 

företaget och inte bara för en viss gren av företaget. Genom rättsfallet kan bristerna i förut-

sebarheten för nyckelpersoner ses. Begreppet nyckelperson ska ses i ljuset av hela företaget. 

Ändå är det svårt för ett företag att veta vilka personer som kan tänkas vara en nyckelper-

son för hela företaget. RR anser att det enligt lagtexten framgår att det är hela företaget 

som avses när det gäller nyckelpersoner. Är reglerna från 2001 tydlig i den grad att ett före-

tag kan förstå vad lagtexten avser? 

Med dagens rättsläge hade situationen för H.M troligtvis sett annorlunda ut. I rättsfallet 

nämns att H.M hade en hög lön48. Därmed hade troligtvis H.M omfattats av beloppsregeln 

som infördes år 2012 i 11 kap. 22 § 3 st. IL. I proposition 2011/12:1 sägs att ingen pröv-

ning av kvalifikationer ska göras enligt de nya reglerna.49 Således är det tillräckligt för H.M 

att ha en hög lön för att klassificeras som nyckelperson. Här tydliggörs den stora skillnad 

som finns mellan 2001 års expertskatteregler och ändringen som gjordes 1 januari 2012. En 

arbetstagare som inte uppfyller kvalifikationerna enligt 2001 års regler är kvalificerad för 

expertskatt enligt 2012 års regler. Det finns därmed en skillnad i tillämpningen av reglerna. 

Det här rättsfallet är ett exempel på en situation där skattelättnader inte beviljades enligt 

2001 års regler, men enligt den nya beloppsregeln från 2012 hade expertskatt troligtvis be-

viljats.  

                                                 
48 RÅ 2006 ref 16. 

49 Proposition 2011/12:1, s. 243. 
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4.2.2 KamR mål 5606-10 och FR mål 19788-10 

Rättsfallet behandlar frågan om en ishockeytränare för MODO Hockey (MODO) ska be-

viljas expertskatt. Tränaren M.H var tjeckisk medborgare och anställdes som huvudtränare 

för MODO. M.H hade en gedigen ishockeybakgrund både som spelare och ledare från 

NHL, tjeckiska landslaget och tjeckiska ligan. M.H var även innehavare av en elittränarli-

cens. MODO ansökte om expertskatt för M.H då de ansåg honom vara en nyckelperson. 

Forskarskattenämnden avvisade ansökan och målet överklagades till FR. Enligt FR finns 

inget i förarbeten eller praxis som utesluter att personer i idrottssektorn skulle beviljas ex-

pertskatt. FR finner att M.H har en gedigen erfarenhet och att M.H:s kompetens är nöd-

vändig för MODO. Därmed anser FR att M.H ska anses som en nyckelperson och därmed 

beviljas skattelättnader enligt reglerna om expertskatt. 

Skatteverket överklagade och målet togs upp i KamR. I KamR anförde Skatteverket att 

MODO var att betrakta som en ideell förening. Enligt reglerna i 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL 

krävs att det ska vara en nyckelperson i ett företag. Skatteverket ansåg därmed att M.H inte 

kunde beviljas skattelättnader. KamR sade att inom skatteområdet finns ingen enhetlig syn 

på begreppet företag utan det får bedömas efter omständigheterna i fallet. KamR hänvisade 

här till ett äldre rättsfall50. Vidare anförde KamR att syftet med reglerna om expertskatt är 

att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och att ny teknologi och kunskap ska 

komma Sverige till del. Vid en bedömning ansåg KamR att MODO inte kunde klassificeras 

som ett företag och att det låg utanför lagstiftningens syfte att erkänna MODO som ett fö-

retag. Därmed kunde inte M.H beviljas någon expertskatt eftersom kraven i 11 kap. 22 § 1 

st. 3 p. IL inte var uppfyllda. 

Rättsfallet visar att en nyckelperson ska anses bidra med ny kunskap och teknologi som ska 

komma Sveriges ekonomi till del. Enligt KamR var inte M.H:s erfarenhet och kvalifikatio-

ner tillräckliga för att uppnå syftet att tillföra ny teknologi eller kunskap till Sverige. I rätts-

fallet ges en bild av begreppet företag i lagtexten51. MODO som var en ideell förening kun-

de inte anses falla in under begreppet företag enligt rättsfallet. I fallet visas att förutsebarhe-

ten för nyckelpersoner är något bristande. Det är svårt att bedöma om en person bidrar 

med ny kunskap eller teknologi. Svårigheter finns också i att begreppet företag inte är helt 

                                                 
50 RÅ 1995 ref 13. 

51 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL. 
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klarlagt eftersom den bedömningen får göras utifrån omständigheterna i fallet. Att begrep-

pet företag ska bedömas från fall till fall tyder på en bristande förutsebarhet. När det inte är 

tydligt vad ett begrepp innebär är det svårt för ett företag att veta om de kan använda ex-

pertskattereglerna eller ej.  

Idrottsutövare och idrottstränare på elitnivå är en sådan typ av arbetstagare som med stor 

sannolikhet kan utnyttja de nya expertskattereglerna från år 2012. Lönenivån för en genom-

snittlig spelare i Elitserien i ishockey är ca 75 000- 90 000 kronor i månaden52 och för en 

allsvensk fotbollsspelare var genomsnittslönen 2010 ca 57 000 kronor i månaden53. Spelare 

som värvas in med expertskattemöjligheter kommer troligtvis vara spelare med spetskom-

petens och som därmed har en lön som är betydligt högre än genomsnittet. Beloppsregeln i 

11 kap 22 § 3 st IL har ett belopp för 2012 på 88 000 kronor i månadslön När 2012 års reg-

ler om expertskatt blev aktuella uppmärksammades dessa i olika sportmedier. Exempelvis 

skrevs på Expressens hemsida en artikel om den nya expertskatten och hur den kommer 

underlätta för svenska fotbollsklubbar att värva nya spelare.54  

Angående förutsebarheten för den typ av nyckelpersoner som rättsfallet berör, förbättras 

den med största sannolikhet i och med de nya reglerna. Ingen prövning behöver göras av 

om personen tillför ny kunskap eller teknologi enligt de nya reglerna. Kravet på att vara ett 

företag är inte nödvändigt så länge arbetstagaren har uppfyllt beloppskravet i 11 kap 22 § 3 

st IL. Då krävs endast att arbetsgivaren hör hemma i Sverige.55 Återigen ses en tydlig skill-

nad mellan reglerna från år 2001 gentemot år 2012. Reglerna från år 2001 har mer långtgå-

ende krav för att i slutändan beviljas expertskatt. Enligt 2001 års regler måste arbetsgivaren 

vara ett företag medan 2012 års regler endast kräver att arbetsgivaren hör hemma i Sverige. 

I proposition 2011/12:1 uttrycks att nya typer av yrkeskategorier kommer att kunna använ-

da expertskatten.56 Idrottsutövare och idrottstränare på elitnivå är ett exempel på en sådan 

kategori. Rättsfallet hade högst sannolikt fått en annan utgång med de nya expertskattereg-

lerna jämfört med expertskattereglerna från år 2001. 

                                                 
52 SICO, ”Ekonomi bland lag och spelare i svensk hockey”, (hämtad) 2012-04-20. 

53 K. Sahlström, ”Analys av Allsvenskans ekonomi 2010”, s 4, (hämtad) 2012-04-20. 

54 Expressen, ”Ny expertskatt öppnar för fler importer”, 2011-11-22. 

55 11 kap. 22 § 2 st. första strecksatsen IL. 

56 Proposition 2011/12:1, s. 244. 
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4.2.3 KamR mål 2634-09 och LR mål 16917-08 

Rättsfallet handlade om M.C som arbetade som personalchef i ett dotterbolag till Sandvik 

AB. Dotterbolaget som benämns SMC hade över 15 000 anställda och fanns i ca 130 län-

der. M.C arbetade som personalchef med ansvar att leda och utveckla personalfunktionen i 

SMC. Det var även M.C som ansvarade för alla typer av omstruktureringar av personal 

inom företaget. Han ingick i ledningsgruppen för SMC och rapporterade främst till SMC:s 

VD.  

Företaget ansökte om skattelättnader för M.C med anledning av att M.C hade en nyckelpo-

sition i företaget. Forskarskattenämnden avslog ansökan då nämnden ansåg att M.C inte 

var innehavare av en nyckelposition.  

M.C ansökte om ändring hos LR. I domskälen anförde LR att för att anses som en nyckel-

person ska personen i fråga ha en unik spetskompetens. Personen ska även ansvara för en 

nödvändig och central del av företaget utan att vara företagsledande. LR ansåg vid en be-

dömning att M.C inte hade en sådan kompetens och beviljade inte någon expertskatt. 

Målet gick vidare till KamR. Domstolen gjorde en bedömning av M.C:s ställning i bolaget 

SMC. KamR anförde att M.C var ansvarig för personalfrågor i samband med omstrukture-

ringar, dock hade M.C inte anställts för att underlätta en omstrukturering i SMC. Positio-

nen som M.C innehar är inte tillräcklig för att klassificeras som en nyckelperson enligt KR. 

Rättsfallet är ett konstaterande av RÅ 2006 ref 1657. Domstolen stagdar att en nyckelposi-

tion ska ses mot bakgrund av hela företaget. Den skillnad som finns gentemot RÅ 2006 ref 

16 är att företaget i rättsfallet ingår i en koncern. KamR bedömer vilken position M.C har i 

företaget där denne arbetar och inte inom hela företagskoncernen. En bedömning av en 

nyckelperson ska göras i hela företaget men om de handlar om en koncern görs bedöm-

ningen i det bolag som personen arbetar i. Avgörandet får anses fastslå en princip som un-

derlättar för företag. Ett företag behöver därmed inte ta hänsyn till en hel koncern utan en-

dast det företag där nyckelpersonen arbetar vid en bedömning. En sådan princip får anses 

göra expertskattereglerna något enklare för företag. Förutsebarheten av 2001 års expert-

skatteregler visar även i detta fall på vissa briser. Det är svårt för ett företag att bedöma om 

en person har en så central del i företaget att denne innehar en nyckelposition. I det här 

rättsfallet gör alla instanser samma bedömning, ingen beviljar M.C expertskatt. I flera andra 

                                                 
57 Se avsnitt 4.2.1. 
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fall ändras besluten i de olika instanserna. Detta kan visa på en förutsebarhet som har bris-

ter. 

En personalchef i ett större industribolag har troligtvis en lön som överstiger två prisbasbe-

lopp. Med tanke på att M.C är personalchef för ett företag med över 15 000 anställda kan 

tänkas att lönenivån är relativt hög. Det finns därmed anledning att anta att M.C hade kun-

nat beviljas expertskatt enligt 2012 års expertskatteregler på grund av M.C:s lön.  Det kan 

konstateras att förutsebarheten blir bättre enligt 2012 års expertskatteregler så länge ett fö-

retag anställer en person som har en månadslön över två prisbasbelopp. I sådana fall behö-

ver ingen bedömning av en nyckelpersons kvalifikationer göras.    

4.2.4 KamR mål 5681-10 och FR mål 19534-10 

Målet handlar om K.E som var anställd som personaldirektör i Göteborgs Kex AB. K.E 

var genom sin anställning ansvarig för personalfrågor inom organisationen Orkla Brands 

Nordics. K.E skulle bygga upp och utveckla bolagets personalorganisation. Det var dock 

Göteborgs Kex AB (bolaget) som var ansvarig för anställningen rent juridiskt. Bolaget an-

sökte om expertskattelättnader för K.E då bolaget ansåg K.E som en nyckelperson. 

Forskarskattenämnden godkände bolagets ansökan om skattelättnader för K.E. Skattever-

ket överklagade beslutet till FR. FR bedömde att K.E:s eventuella nyckelposition skulle ses 

utifrån bolaget och inte hela Orkla Brands Nordics organisation. Domstolen ansåg att 

K.E:s funktion i bolaget var att betrakta som nyckelposition. Beslutet om expertskatt för 

K.E stod därmed fast. 

Beslutet överklagades till KamR. Även KamR ansåg att bedömningen skulle göras utifrån 

den position K.E hade i bolaget. En position att organisera personalfrågorna inom bolaget 

var inte tillräckligt för att kvalificera sig som nyckelperson, enligt KamR. K.E beviljades 

därmed ingen expertskatt då denne inte ansågs vara en nyckelperson. 

Rättsfallet är ytterligare ett exempel på svårigheterna för större bolag att bedöma om en 

person är nyckelperson eller inte. Det är problematiskt för bolag att inte kunna förutse om 

en person har tillräckliga kvalifikationer och ansvar för att vara en nyckelperson. Exempel-

vis kan företaget inte använda expertskatten som ett argument inför en eventuell anställ-

ning. Det kan i förlängningen innebära att personen väljer ett annat företag i ett annat land 

för att de erbjuder en bättre lön. Hade det svenska företaget vetat att expertskatten skulle 

bli tillämplig hade de eventuellt kunna erbjudit en lika hög lön som det utländska företaget.  
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Precis som i det Sandvik fallet58 är det fråga om en person med ansvar för personalfrågor. 

Denna typ av yrkeskategori är en sådan ny typ av kan vara aktuell enligt de nya reglerna av 

expertskatten.59 Förutsebarheten kan därmed tänkas bli bättre för företagen som vill anstäl-

la utländska nyckelpersoner. Bedömningen av en arbetstagares lön är objektiv och betydligt 

enklare att göra för företagen själva.  

4.2.5 KamR mål 7044-10 och FR mål 31510-10 

Rättsfallet behandlade personen E.H som arbetade som vice VD i ett bolag inom IKEA-

koncernen. E.H var en av två vice VD och när bolagets VD var borta, övergick det över-

gripande ansvaret på någon av dessa två. E.H ansvarade på egen hand för en ”home shop-

ping” enhet. IKEA ansåg att E.H var en nyckelperson och ansökte om skattelättnader en-

ligt expertskatten för E.H. 

Forskarskattenämnden beviljade skattelättnader för E.H. Skatteverket överklagade beslutet 

och fallet togs upp i FR. Domstolen anförde att huruvida E.H ska ses som nyckelperson 

ska ses mot bakgrund av det svenska bolaget och därmed inte mot bakgrund av hela kon-

cernen. FR ansåg inte att E.H hade en unik kompetens eller ställning. FR beslutade att bi-

falla Skatteverkets överklagan och därmed beviljades inga skattelättnader för E.H. 

Målet överklagades till KamR. KamR fastslog vad FR hade sagt om att bedömningen om 

en nyckelperson ska göras mot bakgrund av det svenska bolaget och inte hela koncernen. 

KamR gjorde bedömningen att E.H:s ställning och arbetsuppgifter inte var tillräckliga för 

att klassificeras som nyckelperson. KamR fastslog FR beslut och E.H beviljades inga ex-

pertskattelättnader. 

Rättsfallet slår återigen fast att huruvida en person ska anses som nyckelperson ska ses mot 

bakgrund av det aktuella företaget. Även om företaget ingår i en större koncern ska be-

dömningen göras utifrån företaget där personen faktiskt arbetar. Därmed finns stora likhe-

ter med Sandvik fallet60 och Göteborgs Kex fallet61. Rättsfallet illustrerar även problem med 

förutsebarheten med 2001 års expertskatteregler. Ett företag har lätt att anta att deras vice 

VD kommer anses som en nyckelperson. Det visar att företag inte kan ta titlar till ledning i 

                                                 
58 Se avsnitt 4.2.3. 

59 Proposition 2011/12:1, s. 244. 

60 Se avsnitt 4.2.3. 

61 Se avsnitt 4.2.4. 
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företagets bedömning av nyckelpersoner. Även om en person tituleras vice VD är det inte 

säkert att den klassificeras som nyckelperson enligt expertskattereglerna från år 2001. Det 

innebär att företag måste göra en kvalitativ bedömning av en persons arbetsuppgifter och 

utifrån det bedöma om företaget tror att personen är nyckelperson.     

Bedömningar om en persons titel kommer i och med de nya reglerna minskas. Ett företag 

behöver istället för att bedöma en position av en arbetstagare enbart bedöma dennes lön. I 

proposition 2011/12:1 sägs att det blir tydligare och lättare att tolka de nya rekvisiten i be-

stämmelserna om expertskatt.62 Situationen för företaget i rättsfallet skulle underlättas. De 

behöver inte bedöma en vice VD:s ställning eller arbetsuppgifter så länge personen har en 

månadslön som överstiger två prisbasbelopp enligt 11 kap. 22 § 3 st. IL. 

4.2.6 KamR mål 5838-10 och FR mål 11855-10 

Rättsfallet behandlade M.B som arbetade som chefsjurist på ett bolag som tillverkade 

skönhetsprodukter. M.B hade arbetat med juridiska frågor i bolaget i flera år. M.B rappor-

terade till bolagets ekonomidirektör som fanns i bolagets ledningsgrupp. Bolaget ansåg att 

M.B var en nyckelperson och ansökte om expertskattlättnader för M.B. 

Efter att ärendet behandlats i Forskarskattenämnden överklagades ärendet till FR. FR ut-

tryckte att bolaget hade en liten ledningsgrupp och M.B rapporterade till en i ledningsgrup-

pen. FR gjorde bedömningen att M.B hade en hög position i företaget och hade betydande 

erfarenheter i relevanta områden för företaget. Därmed beviljade FR expertskatt för M.B. 

Fallet gick vidare till KamR efter att Skatteverket överklagat. KamR konstaterade att M.B 

hade en viktig position för företaget, dock var M.B:s arbetsuppgifter av för traditionell ka-

raktär. Positionen som M.B hade var inte tillräckligt speciell för att M.B skulle beviljas skat-

telättnader. 

Rättsfallet visar på svårigheten att förutse hur hög position en person måste ha för att kvali-

ficera sig för expertskatt. Det är komplicerat för ett företag att uppskatta huruvida en per-

son har en tillräckligt unik position och därmed kunna få skattelättnader. Beloppsregeln 

som infördes år 2012 underlättar för företaget att förutse om en person är nyckelperson el-

ler inte. Detta så länge personen har en tillräckligt hög lön. I detta fall är det inte säkert att 

2012 års expertskatteregler hade underlättat för företaget. Företaget i rättsfallet är inte av 

                                                 
62 Proposition 2011/12:1, s. 244. 
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samma storlek som i Sandvik fallet63 eller IKEA fallet64 och det kan därmed tänkas att lö-

nenivån inte är lika hög. Av den anledningen är det inte säkert att den nya regeln från år 

2012 hade hjälpt i det här fallet. En bedömning i dagsläget hade i sådant fall fortfarande fått 

ske enligt 2001 års expertskatteregler. Utgången av rättsfallet hade i sådant fall varit den-

samma även med dagens lagstiftning.  

4.2.7 KamR mål 5837-10 och FR mål 11843-10 

Målet behandlade J.P som arbetade som marknadsföringsdirektör på samma företag som 

behandlades i förra rättsfallet65. J.P var ansvarig för marknadsföringsteamet och utvecklade 

olika strategier inom företagets marknadsföring. J.P började arbeta i företaget i Sverige efter 

att en större omstrukturering gjorts. Företaget ansåg att J.P var en nyckelperson och ansök-

te om expertskatt för J.P. 

Forskarskattenämnden beviljade inte J.P expertskatt och företaget överklagade fallet till FR. 

Enligt FR hade J.P ansvar för flera centrala områden inom företaget. J.P hade även stor er-

farenhet inom den bransch där företaget verkade. Vid en bedömning ansåg FR att J.P var 

en nyckelperson och beviljade expertskatt. 

Skatteverket överklagade och ärendet fortsatte i KamR. KamR ansåg att de arbetsuppgifter 

som J.P hade var av för traditionell karaktär för att expertskatt skulle beviljas. Därmed änd-

rades FR:s dom och inga skattelättnader medgavs för J.P. 

I förarbetena till expertskatten sades att ett exempel på ett ämnesområde en nyckelperson 

kan arbeta inom är marknadsföring.66 Trots att J.P i rättsfallet arbetar med marknadsföring 

och har den högsta positionen inom det området beviljas J.P inte expertskatt. Även om lis-

tan i propositionen inte är uttömmande är den ändå en vägledning. Ett företag är troligt att 

anta att en person som har den högsta positionen inom ett område som nämns i proposi-

tionen, är en nyckelperson. Här visar praxis dock tvärtom. När ett område räknas upp i 

propositionen och personen innehar den högsta positionen inom det området får det antas 

att företag anser att en sådan person är nyckelperson. Det kan ifrågasättas varför det räknas 

upp olika områden i propositionen om det ändå sker en bedömning av personens kvalifika-

                                                 
63 Se avsnitt 4.2.3. 

64 Se avsnitt 4.2.5. 

65 Se avsnitt 4.2.6. 

66 Proposition 2000/01:12 s. 22. 
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tioner. Det innebär att det finns skillnader mellan förarbeten och praxis som får anses göra 

expertskattereglerna från år 2001 mindre förutsebara.  

De nya reglerna från år 2012 om expertskatt utgår inte ifrån något yrkesområde. Uppfylls 

beloppet i 11 kap. 22 § 3 st. IL behöver ingen bedömning av yrkesområde göras. Om den 

eventuella nyckelpersonen har en månadslön under två prisbasbelopp kvarstår osäkerheten 

kring vilka yrkesområden som omfattas av reglerna. 

4.3 Sammanfattning av förutsebarheten för nyckelpersoner 

4.3.1 Förarbeten 

I proposition 2011/12:1 uttalas att förutsebarheten har varit bristande särskilt för nyckel-

personer. I och med de nya expertskattereglerna från år 2012 är förutsebarheten tänkt att 

ökas. Genom att reglerna är mer objektiva blir reglerna lättbedömda för företagen. 2012 års 

regler leder även till att nya kategorier av yrken omfattas av expertskatten. Reglerna om ex-

pertskatt är inte låsta till de tre kategorierna som fanns enligt de äldre reglerna. Genom en 

beloppsregel är tolkningen av reglerna lättare både för företag och för arbetstagare.67 

Den problematik som fanns för nyckelpersoner enligt 2001 års expertskatteregler handlade 

om svårigheten att veta vilka personer som skulle anses falla in under begreppet nyckelper-

soner. I proposition 2000/01:12 angavs vissa områden som en nyckelperson kan arbeta 

inom.68 I rättsfallet i avsnitt 4.2.7 arbetade personen inom ett av de uppräknade områdena. 

I rättsfallet beviljades ändå inte expertskatt. Det innebär att det finns en skillnad i vad som 

är syftet med reglerna och vad som sedan stadgas i praxis. En sådan skillnad gör att förut-

sebarheten för nyckelpersoner får anses visa på brister. 

4.3.2 Praxis 

Genom praxis illustreras att reglerna om expertskatt brister sett ut ett förutsebarhetsper-

spektiv. Alla rättsfall som har redogjorts för är alla avgjorda enligt 2001 års expertskattereg-

ler. Det har varit svårt för företag att tolka reglerna och veta vilka personer som kan tänkas 

klassificeras som nyckelpersoner.  

                                                 
67 Proposition 2011/12:1, s. 243-244. 

68 Proposition 2000/01:12, s. 22. 
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Vissa principer har dock slagits fast vad gäller nyckelpersoner. En princip som slogs fast i 

RÅ 2006 ref 16 är att en nyckelperson ska ses mot bakgrund av hela företaget. Även om ett 

större företag har flera avdelningar ska bedömningen göras utifrån hela företaget och inte 

en viss avdelning. Praxisen i FR och KamR har enhetligt uttalat att om företaget ingår i en 

koncern ska en nyckelperson inte bedömas utifrån hela koncernen, utan i företaget där per-

sonen faktiskt arbetar. Här finns inget prejudicerande mål från HFD, men praxisen från 

övriga domstolar är enhetlig. I övrigt finns inga direkt fastslagna principer vad gäller be-

dömningen av nyckelpersoner. Vilken typ av position och hur högt upp i hierarkin i ett fö-

retag en person behöver vara för att klassificeras som nyckelperson har bedömts från fall 

till fall. Även om vissa principer finns fastslagna finns fortfarande mycket oklarheter kring 

begreppet nyckelpersoner. 

En viss tendens kan utläsas när de redogjorda fallen69 studeras. I flera fall har FR beviljat 

expertskatt där sedan KamR har ändrat FR:s beslut. KamR har därmed varit betydligt mer 

restriktiv med att bevilja skattelättnader än vad FR har varit vid bedömning av nyckelper-

soner. Det kan tyda på att reglerna har brustit i förutsebarhet, när domstolarna har svårt att 

göra enhetliga bedömningar. 

Utifrån de rättsfall som presenterats kan tänkas att praxis kan ändras i och med de nya ex-

pertskattereglerna från år 2012. De nya reglerna som finns angående expertskatt förenklar 

för företag. De blir enklare ett förutse vilka personer som är nyckelpersoner genom att en-

bart titta på personens lön. Skulle arbetstagaren inte nå upp till det beloppskrav som finns i 

2012 års regler, får dock de mer oförutsebara reglerna från år 2001 användas.   

                                                 
69 Se avsnitt 4.2.1 till och med 4.2.7. 



 

 
28 

5 Analys 

5.1 Inledning 

De svenska expertskattereglerna ändrades 1 januari 2012. Efter att kritik framförts om att 

reglerna hade en bristande förutsebarhet infördes ett beloppsrekvisit. De utländska perso-

ner som har en månadslön överstigande två prisbasbelopp blir kvalificerade för expertskatt. 

I uppsatsen utreds huruvida 2012 års expertskatteregler innebär en ökad förutsebarhet för 

nyckelpersoner. Vidare utreds även om viss problematik finns kvar trots den regeländring 

som är gjord. I den analysdel som nu följer förs en diskussion om expertskattens förutse-

barhet. Diskussionen behandlar hur förutsebarheten har sett ut och huruvida den har ökats 

genom 2012 års expertskatteregler. Fortsättningsvis analyseras vilka problem som fortfa-

rande kvarstår trots de nya reglerna. Slutligen förs en diskussion om det finns alternativa 

lösningar för att öka förutsebarheten av de svenska expertskattereglerna.   

5.2 Har förutsebarheten för nyckelpersoner ökats? 

Expertskattereglerna från 2001 kritiserades för att ha en bristande förutsebarhet. I proposi-

tion 2011/12:1 uttalades att reglerna hade brustit i förutsebarhet och särskilt när det gällde 

kategorin nyckelpersoner.70 Även genom praxis har det visat sig att förutsebarheten har haft 

brister. I rättsfall kan ses att företag har haft svårt att kunna förutse om en viss person ska 

anses som en nyckelperson.71 

Fallet RÅ 2006 ref 1672 handlar om en person med höga kvalifikationer och som har en 

viktig roll inom en del av verksamheten. Personen beviljas inte expertskatt av RR eftersom 

denne inte har en nyckelposition i förhållande till hela företaget. När ett företag står inför 

att rekrytera en sådan typ av arbetstagare är det troligt att företaget anser att en sådan per-

son är en nyckelperson. Med tanke på den viktiga roll och centrala position som personen 

har är det relativt lätt att förstå att företaget tror att det handlar om en nyckelperson. Detta 

är ett exempel på hur svårt det är för företag att göra en bedömning av huruvida en person 

ska klassificeras som en nyckelperson. Det är svårt att kunna förutse vilka kriterier en per-

son måste uppfylla för att bli en nyckelperson enligt expertskattereglerna.  

                                                 
70 Se avsnitt 3.2.1. 

71 Se avsnitt 4.3.2. 

72 Se avsnitt 4.2.1. 
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Tendensen när praxis studeras är att det råder ingen direkt enhetlighet i de olika dom-

stolsinstansernas bedömning. I ett flertal av de fall som återgivits i uppsatsen har de olika 

instanserna kommit till olika bedömningar. Av de fall som tagits upp i uppsatsen kan sägas 

att generellt har FR varit mer öppen i sin bedömning och beviljat expertskatt medan KamR 

varit mer restriktiv och inte beviljat expertskatt. Att även domstolarna har svårt att hitta en 

enhetlig bedömning kan visa på att reglerna är svårtolkade. Om domstolarna har svårighe-

ter med bedömningen innebär det att det ännu svårare för ett företag att göra en bedöm-

ning av en nyckelperson.  

Den kritik som riktats mot expertskattereglerna från 2001 instämmer jag i. Genom praxis 

visar det sig att företag har svårt att bedöma om någon är en nyckelperson. Även domsto-

larna har svårt att göra en enhetlig bedömning. Jag anser därmed att 2001 års expertskatte-

regler inte har fungerat som det är tänkt enligt förarbetena. Ur ett förutsebarhetsperspektiv 

finns brister i 2001 års expertskatteregler, enligt mig. 

Frågan som nu bör ställas och som är kärnan för uppsatsen är huruvida förutsebarheten 

har ökats i och med de nya reglerna om expertskatt. 2012 års regler kvalificerar automatiskt 

en person som har en månadslön över två prisbasbelopp för expertskatt. Den nya belopps-

regeln är ett tillägg till expertskattereglerna från år 2001 och fortfarande finns möjlighet att 

kvalificera sig för expertskatt genom att uppfylla kriterierna i 11 kap. 22 § 1 st. IL. Belopps-

regeln är således en ytterligare möjlighet att få expertskatt och frågan är om den nya be-

loppsregeln från år 2012 ökat förutsebarheten.  

I propositionen till den nya expertskatten sägs att en beloppsregel är objektiv och kräver 

ingen skönsmässig bedömning. En sådan regel är relativt enkel att bedöma för alla inblan-

dade parter. Jag anser att den nya beloppsregeln förbättrar expertskatten. Det är enkelt att 

göra en bedömning genom att enbart se vilken lön en arbetstagare har. Det behövs inga 

prövningar av vilken position eller vilka kvalifikationer en arbetstagare har. Genom att en-

dast se på en persons lön kan ett företag konstatera om personen kan få expertskatt eller 

inte. I en rekryteringsprocess vet ett företag oftast vilken lönenivå en arbetstagare kommer 

att hamna på. Det innebär att ett företag vet redan innan personen anställts om expertskatt 

kan bli aktuellt eller inte. På det viset kan expertskatt användas som ett argument redan ti-

digt i en rekryteringsprocess. Företagen kan även känna sig säkra på att deras bedömning 

kommer att stå fast. Företagen behöver inte oroa sig för en eventuell process på grund av 

att de misstolkat reglerna. Så länge beloppet är uppfyllt kommer expertskatt att bli beviljat. 
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Det förbättrar och underlättar för företag att de nya expertskattereglerna från år 2012 är 

mer förutsebara än tidigare.   

Även genom att studera äldre praxis kan ses att förutsebarheten har ökats. I flertalet av de 

fall som har refererats beviljas inte expertskatt. Enligt de regler som finns idag hade flera av 

fallen troligtvis beviljats expertskatt. Exempelvis i RÅ 2006 ref 16 uttrycktes att personen 

hade en hög lön. Därmed hade företaget kunnat veta att personen skulle få expertskatt en-

ligt de nya reglerna. Även i MODO fallet73 hade utfallet troligtvis varit annorlunda enligt de 

nya expertskattereglerna. Lönenivåerna för spelare och tränare inom framförallt ishockey 

och fotboll är på den nivån att de uppfyller beloppsgränsen i 11 kap. 22 § 3 st. IL. Elitklub-

bar inom ishockey och fotboll kommer kunna värva in utländska stjärnor och veta att ex-

pertskatten blir tillämplig. Därmed är förutsebarheten betydligt bättre och osäkerheten som 

fanns kring de äldre reglerna får mindre vikt. Även i Sandvik fallet74 och Göteborgs Kex 

fallet75 hade utfallet kunnat bli annorlunda enligt de nya reglerna från år 2012. Ingenting 

nämns om lönenivån för arbetstagarna i rättsfallet men med tanke på att arbetstagarna ar-

betar i stora företag kan antas att de har relativt höga löner. Så länge arbetstagarna uppfyller 

lönekraven behöver inte företagen göra en bedömning av om personerna har en nyckelpo-

sition. I rättsfallet om chefjuristen på ett skönhetsföretag76 är det inte säkert att utfallet hade 

ändrats i och med expertskattereglerna från 2012. Inget nämns i rättsfallet om lönenivån 

för personen. Eftersom företaget är relativt litet kan tänkas att lönenivåerna för de anställda 

inte är så höga. Även om det är svårt att veta hur lönenivån var i det specifika fallet kan det 

ändå vara en fingervisning om att expertskattereglerna från 2012 inte i alla fall ger en an-

norlunda bedömning. Om inte lönenivån i 11 kap. 22 § 3 st. IL uppnås görs bedömningen 

även fortsättningsvis enligt expertskattereglerna från 2001. Därmed hade samma bedöm-

ning varit aktuell i dagens läge som gjordes när rättsfallet avgjordes. 

Expertskattens förutsebarhet för personer i nyckelposition får anses ha ökats i och med 

2012 års expertskatteregler. Enligt de nya reglerna är ingen specifik yrkeskategori nödvän-

dig för kvalificering av expertskatt. Eftersom en bristande förutsebarhet har drabbat främst 

nyckelpersoner är det viktigt att konstatera att förutsebarheten har ökat för just denna kate-

                                                 
73 Se avsnitt 4.2.2. 

74 Se avsnitt 4.2.3. 

75 Se avsnitt 4.2.4. 

76 Se avsnitt 4.2.6. 
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gori personer. Det är enkelt för företag att se om en person uppfyller lönekraven eller inte. 

De nya reglerna från år 2012 leder till att företagen redan i ett tidigt skede av en rekryte-

ringsprocess kan bedöma om en nyckelperson kan få expertskatt eller ej.  

5.3 Problematiken som kvarstår 

Genom beloppsregeln från år 2012 har expertskattens förutsebarhet ökat. Fortfarande 

finns dock en del problematik kvar när det gäller expertskatten och dess förutsebarhet. Det 

grundläggande problemet ligger i att de äldre reglerna från år 2001 fortfarande finns kvar 

och ska fungera parallellt med de nya reglerna. Enligt den nya beloppsregeln räcker det med 

att överstiga ett visst lönebelopp per månad och sedan är personen kvalificerad för expert-

skatt. Om en person inte når upp till beloppsgränsen är det möjligt att kvalificera sig som 

expert enligt 2001 års regler. Dock måste rekvisiten i 11 kap. 22 § 1 st. 1-3 p. IL uppfyllas 

av en sådan person i fråga. Det finns därmed en stor skillnad mellan de olika reglerna. En-

ligt reglerna från år 2001 måste arbetstagaren ha vissa kvalifikationer för att beviljas expert-

skatt. Enligt beloppsregeln från år 2012 krävs endast en viss lönenivå och ingen kvalifika-

tionsprövning behöver göras.77 En sådan stor skillnad mellan två regler som ger samma 

konsekvens får ses som olyckligt, anser jag. Det innebär att en person som inte skulle klas-

sificeras som nyckelperson enligt 2001 års regler blir nyckelperson enligt reglerna från 2012, 

enbart på den grund att personen har en hög lön. Personen behöver inte ha några andra 

egentliga kvalifikationer utan personens lönenivå är tillräcklig. En sådan obalans i reglerna 

är svårmotiverad. Det kan vara svårt för ett företag att förstå att en person kan beviljas 

skattelättnader medan en annan person nekas expertskatt trots att det enda som skiljer dem 

åt är att de har olika lön. Det är givetvis en gränsdragningsproblematik och någonstans 

måste en gräns dras. Jag anser dock att en sådan typ av obalans i reglerna bör försöka åt-

gärdas.78 

Expertskattereglerna från år 2001 är fortfarande av stor vikt. Eftersom det fortsatt finns 

möjlighet att kvalificera sig för expertskatt enligt dessa regler. Problematiken med dessa 

regler är främst att det finns få fastslagna principer och det råder en osäkerhet vad som 

krävs för att bli en nyckelperson. De principer som har slagits fast är att en nyckelperson 

                                                 
77 Se avsnitt 3.3. 

78 Se vidare om alternativa lösningar i avsnitt 5.4.  
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ska ses utifrån hela företaget och inte en viss avdelning. Om företaget ingår i en koncern 

ska personen inte ses utifrån hela koncernen utan enbart det företag där denne arbetar.79 

Principen att en nyckelperson ska ses utifrån hela företaget slår olika mot företag beroende 

på företagets storlek. I ett mindre företag är det enklare att klassificeras som nyckelperson 

eftersom de inte har många anställda. Därmed blir det enklare att hamna högre upp i före-

tagshierarkin i ett mindre företag. I ett större företag är det svårare för en person att hamna 

på en hög position med tanke på antalet anställda. Ett större företag är oftast uppdelat i 

olika avdelningar. Enligt den praxis som är utvecklad är det inte tillräckligt att vara en nyck-

elperson i en sådan avdelning utan personen ska ses utifrån hela företaget. Troligtvis är det 

främst större företag som utnyttjar möjligheten att ta in utländska experter men reglerna 

slår ändå olika mot företag beroende på dess storlek. Det blir enklare för en person att kva-

lificera sig som nyckelperson i ett mindre företag än i ett större företag. Enligt min mening 

hade en sådan skillnad blivit mindre om en person i ett större företag hade blivit bedömd 

utifrån den avdelning i företaget där personen arbetade.  

Den nya beloppsregeln från år 2012 har en del problematik som kan diskuteras. Att ha en 

beloppsgräns som enda rekvisit för expertskatt innebär olika förutsättningar för olika typer 

av branscher. Inom vissa branscher där lönenivåerna är höga kommer expertskatt att kunna 

beviljas för ett relativt stort antal nyckelpersoner. Däremot kommer branscher med en lägre 

lönenivå att missgynnas. Detta även om nyckelpersonernas kompetens skulle behövas i så-

dana branscher. Det uppkommer en snedvridning där reglerna kommer att kunna användas 

i stor utsträckning i vissa branscher medan andra branscher utestängs. Möjligheten finns att 

kvalificera sig för expertskatt enligt 2001 års regler men enbart för vissa yrkeskategorier. 

Den nya beloppsregeln däremot är öppen för alla yrkeskategorier så länge beloppet är upp-

fyllt. Givetvis är det olyckligt att regler slår olika mot företag beroende på vilken bransch ett 

företag befinner sig inom. Samtidigt är det svårt att lösa ett sådant problem utan att någon 

part drabbas, enligt min mening. Trots allt medför beloppsregeln från år 2012 att förutse-

barheten för nyckelpersoner ökas, vilket är positivt för expertskatten. 

Det kan ifrågasättas om den nya beloppsregeln från år 2012 ligger i linje med det syfte som 

finns för expertskatten. I proposition 2000/01:12 sades att genom expertskattereglerna 

skulle Sverige tillföras ny teknologi och kunskap. Genom den nya beloppsregeln blir perso-

ner som inte tillför någon ny kunskap eller teknik kvalificerade för expertskatt enbart ge-

                                                 
79 Se avsnitt 4.3.2. 
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nom personernas lön. I och med att ingen kvalifikationsprövning görs av arbetstagaren är 

det inte säkert att personen i fråga tillför någon direkt ny kunskap.80 Den nya beloppsregeln 

har ökat förutsebarheten men det kan ifrågasättas huruvida den är förenlig med syftet för 

expertskatten. Enligt min mening är det en utvidgning av det ursprungliga syftet. Jag anser 

att det är en rättfärdigad utvidgning eftersom en person som har månadslön över 88 000 

kronor troligtvis besitter en relativt stor kompetens. En sådan person har oftast en hög ut-

bildning eller har en stor erfarenhet inom ett visst ämne. Med andra ord kommer en sådan 

person att vara till stor nytta för ett företag och kunna bidra med mycket till såväl företaget 

som andra medarbetare.    

5.4 Finns alternativa lösningar? 

Det kan konstateras att förutsebarheten för nyckelperson har ökats i och med den nya be-

loppsregeln från år 2012. Dock finns fortfarande en del problematik kvar både med expert-

skattereglerna från år 2001 och 2012. Detta som beskrivits ovan i avsnitt 5.2 och 5.3. Det 

som diskuteras i följande avsnitt är huruvida den lösning som valdes för att öka förutsebar-

heten fungerar, samt om det finns andra sätt att utforma expertskattereglerna på. 

I propositionen 2011/12:1 diskuterades hur de nya expertskattereglerna skulle utformas. 

Av de instanser som fick lova att yttra sig om förslaget ansåg de flesta att en lösning där en 

beloppsregel infördes samtidigt som de äldre reglerna fanns kvar, var den mest fördelaktiga. 

Det var denna lösning som valdes när den nya expertskatten infördes 1 januari 2012. Skat-

teverket ansåg i ett yttrande till propositionen däremot att det enbart skulle finnas en be-

loppsregel. Det skulle innebära en bättre förutsebarhet och en enklare expertskatt, menade 

Skatteverket.81 Anledningen till att reglerna från år 2001 fortfarande fick vara kvar var att 

alltför många skulle stängas ute från expertskatt utifall enbart en beloppsregel fanns. 

En expertskatt som enbart utgick från en beloppsregel skulle ha sina fördelar. Inga svårbe-

dömda kvalifikationsprövningar skulle behöva göras och förutsebarheten skulle ökas. Pro-

blemet blir att vissa branscher med låga lönenivåer utestängs helt. Med de nuvarande reg-

lerna finns ändå möjligheter för de som inte uppnår beloppskravet att få expertskatt genom 

2001 års regler. Även om de reglerna har visat sig ha en bristande förutsebarhet finns ändå 

möjligheten att kvalificeras sig för expertskatt genom dessa regler.   

                                                 
80 Se avsnitt 2.4. 

81 Se avsnitt 3.2.1. 
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Ett alternativ vore att ha enbart en beloppsregel men att sänka beloppskravet till exempel-

vis ett prisbasbelopp istället för två. Därmed skulle reglerna vara förutsebara samtidigt som 

betydligt färre branscher skulle utestängas från att kunna använda expertskatten. Problemet 

är att vissa branscher fortfarande inte kommer att kunna använda expertskatt på grund av 

en låg lönenivå. Detta problem skulle troligtvis vara relativt litet om beloppsgränsen be-

stäms till ett prisbasbelopp, men är likväl ett problem. En ytterligare aspekt är att ett lågt 

prisbasbelopp skulle innebära att användningen av expertskatten skulle kunna öka i alltför 

stor utsträckning. Betydligt fler arbetstagare skulle innefattas av reglerna om beloppsgrän-

sen bestämdes till ett prisbasbelopp. Fler personer har en lön över 44 000 kronor i måna-

den än personer som tjänar över 88 000 kronor i månaden. Det skulle kunna innebära att 

företag skulle välja utländska arbetstagare framför svenska arbetstagare på grund av expert-

skattereglerna. Företag skulle kunna erbjuda utländska arbetstagare en betydligt bättre lön 

trots att personer med samma kompetens redan finns i Sverige. Detta vore en effekt som 

inte är önskvärd, varför en lösning med ett sänkt prisbasbelopp inte är en lösning för en ef-

fektivare expertskatt, enligt min mening.  

Den lösning som har valts är en medelväg. Förutsebarheten för nyckelpersoner har förbätt-

rats genom införandet av en beloppsregel. Samtidigt finns 2001 års expertskatteregler kvar 

som en möjlighet för andra yrkeskategorier. Därmed finns ett system som har vissa brister 

men som likväl är fungerande. Ett annat alternativ som skulle göra expertskatten mer för-

utsebar och samtidigt inte utestänga alltför många personer och branscher är svårt att finna. 

Min förhoppning är att domstolar genom praxis fastställer fler principer och tydliggör vad 

som krävs för att bli en nyckelperson enligt expertskattereglerna från år 2001. Eventuellt 

kan en utvidgning av de äldre expertskattereglerna tänkas eftersom den nya beloppsregeln 

öppnar upp för nya yrkeskategorier. Av den anledningen skulle ett mer öppet förhållnings-

sätt i praxis vara tänkbart när det gäller nyckelpersoner. En kombination av den nuvarande 

beloppsregeln och ett tydliggörande kring begreppet nyckelperson, skulle göra expertskat-

ten mer förutsebar samtidigt som det ursprungliga syftet med reglerna behålls. 
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6 Sammanfattande slutsats 

I analysen diskuteras frågan om förutsebarheten för nyckelpersoner har ökats genom de 

nya reglerna från år 2012. Diskussionen behandlar sedan den problematik som fortfarande 

kvarstår kring expertskattereglerna. Avslutningsvis behandlas frågan om det finns alternati-

va lösningar till expertskattereglerna. 

När det gäller förutsebarheten för nyckelpersoner kan kort konstateras att den enligt 2001 

års expertskatteregler hade vissa brister. Detta uttrycks i propositionen 2011/12:1 och visas 

även när äldre praxis studeras. Genom den nya beloppsregeln har förutsebarheten för 

nyckelpersoner ökats. Regeln är mer objektiv och lätt att bedöma för företagen. Om äldre 

praxis studeras kan ses att flera fall som blivit nekade expertskatt hade istället blivit bevilja-

de expertskatt om beloppsregeln från år 2012 hade funnits. 

Viss problematik kring expertskattereglerna finns fortfarande kvar trots ändringen av reg-

lerna. Främst handlar problematiken om att den nya beloppsregeln och de äldre expertskat-

tereglerna från år 2001 ska tillämpas parallellt. I beloppsregeln från år 2012 finns ingen kva-

lifikationsprövning medan en sådan finns i 2001 års regler. Det innebär att det finns stora 

skillnader mellan de olika reglerna. Problemen med expertskattereglerna från år 2001 är att 

praxis inte är utförlig och tydlig. Den nya beloppsregeln från år 2012 ökar förutsebarheten 

men kan sägas gå utanför syftet med expertskattereglerna. Dessa personer anser jag ändå 

tillföra Sverige mycket med tanke på den höga utbildning och erfarenhet en sådan person 

kan antas besitta. Därmed är en sådan utvidgning av syftet rättfärdigad, enligt min mening.  

En alternativ lösning till expertskatten är svår att finna. Ett alternativ med ett sänkt pris-

basbelopp är tänkbart men kommer ändå att utestänga vissa branscher och leda till en allt-

för utbredd tillämpning. Lösningen som valts är en medelväg men som är fullt fungerande. 

Det innebär en ökad förutsebarhet för nyckelpersoner. Om en tydligare praxis kan skapas 

kring de äldre reglerna från år 2001 där begreppet nyckelperson klargörs ytterligare blir ex-

pertskatten ännu mer förutsebar. 

Sammanfattningsvis innebär den nya expertskatten från år 2012 en ökad förutsebarhet för 

personer i nyckelposition. Viss problematik kring reglerna finns fortfarande kvar. Den lös-

ning som valts är fullt fungerande. Om begreppet nyckelperson kan tydliggöras än mer i 

praxis blir expertskatten ännu mer förutsebar och än mer användbar.   
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