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Sammanfattning 

Regler om skattelättnad för utländska arbetstagare med hög kompetens infördes i Sverige 

första gången 1985 och 2001 reformerades och utvidgades reglerna. Från att endast gälla 

forskare kan nu även experter och nyckelpersoner med specialistkunskap eller 

företagsledandeställning tillämpa reglerna. Syftet med reglerna var att locka arbetskraft 

inom forskning och produktutveckling till Sverige för att bidra till att ny kunskap och 

teknologi kommer svensk ekonomi till del. Forskarskattenämnden är även fortsättningsvis 

de som beslutar om skattelättnader men nu finns även möjlighet att överklaga nämndens 

beslut. 

Den kortfattade lagtexten ger ytterst lite ledning om vilka som ska kunna beviljas 

skattelättnader. I praxis har domstolen valt att döma utifrån syftet med reglerna och har 

varit restriktiv i att utöka reglernas tillämpningsområde. Detta har lett till en stor brist i 

förutsägbarheten och reglerna har därför sällan kunnat användas i rekryteringsskedet, 

eftersom de sökande  inte med säkerhet kan avgöra ifall skattelättnader kommer beviljas 

eller inte.  Reglerna har därför fått motstå mycket kritik och en ändring infördes 1 januari 

2012. 

Tillägget i reglerna innebär att alla som uppfyller de formella kriterierna och har en 

månadslön på över två prisbasbelopp beviljas skattelättnader. Syftet med tillägget är att 

förenkla och öka förutsägbarheten, speciellt för personer inom nyckelpersonkretsen. 

Uppsatsens analys visar att tillägget kan anses vara ändamålsenligt i förhållande till syftet 

med tillägget, men endast för de som tjänar över 2 prisbasbelopp eftersom osäkerhet 

kvarstår för de resterande sökande. Sett i förhållande till syftet med de ursprungliga 

reglerna är svaret mycket mer tveksamt. De nya reglerna kommer att utvidga personkretsen 

på ett sådant sätt att tillägget inte kan ses som ändamålsenligt i förhållande till det 

ursprungliga syftet. 
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Abstract 

Rules regarding tax reliefs for high skilled foreign workers were first introduced in Sweden 

in 1985 and the rules were reformed and expanded in 2001. From only being applicable on 

scientists the rules now can be used by experts and people with a key- or a managerial posi-

tion. The purpose of the rules was to attract foreign workers within research and develop-

ment to Sweden to increase the knowledge and use of advanced technology. The Taxation 

of Research Workers Board still decides if reliefs will be granted or not but now the deci-

sion can be appealed.  

The brief statutory text gives very little guidance about who should be granted tax reliefs. 

In practice, the Court has chosen to judge by the purpose of the rules and has been restric-

tive in expanding the scope of the rules. This led to a major gap in the predictability and 

the rules could therefore rarely be used in the recruitment phase because the applicants 

could not with certainty know if tax reliefs would be granted or not. The rules have there-

fore been subject to a lot of criticism and an amendment was introduced in January 2012. 

The amendment of the rules means that all who meet the formal criteria and have a month-

ly salary that exceeds two price base amounts is granted tax reliefs. The purpose of the 

amendment is to simplify and increase the predictability, especially for the people in a key 

position. Essay’s analysis shows that the amendment can be considered as appropriate in 

relation to the purpose of the amendment, but only for those who have a monthly salary 

that exceeds two price base amounts, this because uncertainty remains for the remaining 

candidates. Seen in relation to the purpose of the original rules, the answer is much more 

doubtful. The new rules will extend the scope of people in such a way that the amendment 

cannot be seen as appropriate in relation to the original purpose.   
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

De första reglerna angående skattelättnader för utländska forskare introducerades 1984 

genom lag (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

Lagen tillämpades på personer som arbetade inom kvalificerat forsknings- eller 

utvecklingsarbete men i praktiken omfattade lagstiftningen endast rent forskningsarbete. 

Då det höga skattetrycket i Sverige innebar att det fanns ett hinder för att anställa utländska 

experter inom den industriella sektorn ansåg man inom industrin att lagen skulle utvidgas 

till att även gälla experter. Omfattande regler om skattelättnader för utländsk kvalificerad 

arbetskraft fanns då redan i exempelvis Danmark, Finland och Nederländerna och om 

Sverige skulle kunna konkurrera om arbetskraften krävdes mer omfattande 

skattelättnadsregler.1 

Ändringar i lagstiftningen kom år 2000, då även regleringen gick från att vara en egen lag 

till att vara en del av Inkomstskattelagen (1999:1229)2. Den nya lagen innebar utökade 

skattenedsättningar, men också en utökning av personkretsen som kan kvalificera sig för 

skattelättnaderna.3 De personer som kunde utnyttja skattelättnaderna blev, förutom 

forskare, även experter och personer med företagsledande uppgifter eller andra uppgifter 

som medför en nyckelposition i ett företag.4 Vidare var den sökande tvungen att inte 

inneha svenskt medborgarskap, inte ha varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige 

någon gång under de fem år som föregått det kalenderår som arbetet påbörjas. 

Arbetsgivaren var även tvungen att höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag 

med fast driftställe i Sverige. Den som ansöker om skattelättnaderna får heller inte ha avsikt 

att stanna i Sverige i mer än fem år.5 Skattenedsättningarna innebar att den som 

kvalificerade sig för de endast skulle ta upp 75 % av den erhållna lönen ska tas upp som 

intäkt vid beskattningen, 25 % av ersättningen blir på så sätt skattefri för den anställde och 

ska inte heller tas med i arbetsgivarens beräkning för hur mycket sociala avgifter som ska 

                                                 
1 Lodin, Sven-Olof, Något om tillämpningen av lagstiftningen om skattenedsättning för utländska  
forskare och experter, Festskrift till Gustaf Lindencrona, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2003, 236. 

2 Hädanefter IL. 

3 Lodin, s. 236. 

4 11 kap. 22 § 1 st. IL. 

5 11 kap. 22 § 2 st. IL. 
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betalas in.6 Dessutom är barns skolavgifter, flyttkostnader och hemresor (två resor per år) 

som betalas av arbetsgivaren för den anställde helt befriade från skatter och 

arbetsgivaravgifter.7 Skattelättnaderna kan tillämpas under de tre första åren av 

anställningen.8 Anledningen till denna stora förändring av vad som ska undantas från skatt 

är att utländska personer endast i begränsad del kan utnyttja de sociala förmånerna i 

Sverige, speciellt pensionssystemet, och därför omfattades även de sociala avgifterna.9  

Reglerna gällande skattelättnader för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner 

kräver att den skattskyldige har en kompetens som är omöjlig eller mycket svår att 

rekrytera. För att kunna utnyttja skattelättnaderna är därför den skattskyldige tvungen att 

inneha en viss kompetens, något som beslutas från fall till fall av Forskarskattenämnden.10 

Reglerna kritiserades mycket för att vara oförutsägbara och på grund av det inte uppfyllde 

syftet att svenska företag ska kunna ha en bättre möjlighet att konkurrera om internationell 

attraktiv personal. Det var svårt att förutspå ifall en person faller under skattelättnaderna 

och det kunde därför inte i de inledande förhandlingarna garanteras att skattelättnaderna 

kommer att medges. Ändringarna infördes därför med syftet att göra reglerna enklare och 

mer förutsägbara.11 

De ändringarna i expertskattereglerna som infördes 1 jan 2012 leder till att en arbetstagare 

ska anses uppfylla kravet om att inneha en viss kompetens om denne har en månadslön 

som överstiger två prisbasbelopp12 för det kalenderår som arbetets påbörjas.13 Det finns 

däremot fortfarande chans för den som inte uppfyller den aktuella lönenivån att kvalificera 

sig för expertskatt genom att inneha viss kompetens.14 Skattelättnaderna för personerna 

som kvalificerar sig för expertskatten är desamma även efter det nyligen införda tillägget av 

lönekriteriet i lagtexten.  

                                                 
6 11 kap. 23 § 1 st. 1 p. IL, 12 § Socialavgiftslagen (2000:980) samt Lodin, s. 237. 

7 11 kap. 23 § 1 st. 2 p. IL. 

8 11 kap. 22 § 4 st. IL. 

9 Lodin, s. 236. 

10 11 kap. 22 1 st. samt 11 kap. 23a § IL.  

11 Regeringens proposition 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012, s. 240 

12 88 000 kr för inkomståret 2012 

13 11 kap. 22 § 3 st. IL. 

14 Prop. 2011/12:1, s. 244. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka orsakerna till tillägget i reglerna gällande 

expertskatten och analysera ifall detta är ändamålsenligt. 

1.3 Avgränsningar 

Expertskattereglerna ger inte endast en fördel för arbetstagarna i och med att flertalet 

ersättningar blir skattefria utan även för arbetsgivarna som ej behöver betala sociala avgifter 

på ersättningarna. De sociala avgifterna kommer endast mycket kort nämnas och behandlas 

i uppsatsen då fokus istället kommer att läggas på problemställningar som har med 

lagtextens utformning att göra. Procedurfrågor som gäller Forskarskattenämnden kommer 

inte heller behandlas i någon djupgående analys utan mest presenteras för läsaren för att ge 

denne en komplett bakgrund till reglerna.  

Den politiska och finansiella aspekten med införandet av expertskattereglerna kommer inte 

att diskuteras i uppsatsen eftersom det inte tillför något till uppsatsens juridiska diskussion. 

Uppsatsen kommer på så sätt inte heller undersöka vilken effekt expertskattereglerna haft 

när det kommer till att ha lockat utländsk kompetent arbetskraft till Sverige utan istället ifall 

reglerna uppfyller sitt syfte i att underlätta något sådant. 

Eftersom uppsatsen behandlar de skattelättnader en utländsk person kan få på grund av 

den svenska lagstiftningen kommer inte de möjligheterna för avräkning av skatt via 

dubbelbeskattningsavtal att behandlas. Fokus för uppsatsen kommer istället ligga på de 

svenska reglerna och dess förmånlighet för de utländska personerna som kan bli föremål 

för expertskattelagstiftningen. 

De svenska expertskattereglerna leder till att utländska personer med hög kompetens har 

möjlighet att få skattelättnader i Sverige, något som inte är möjligt för svenska medborgare 

med hög komptens. Detta faktum strider emot den principen att alla ska vara lika inför 

skattesystemet.15 I och med att denna fråga är mycket omfattande och berör mer filosofiska 

delar av rättssystemet kommer denna inte behandlas i denna uppsats som mer kommer 

fokusera på mer materiella problemställningar. Frågan angående den diskriminering som 

uppkommer på grund av att expertskattereglerna endast kan tillämpas på lön som betalas ut 

från en svensk arbetsgivare behandlas inte heller. 

                                                 
15 För mer diskussion på ämnet se Påhlsson Robert, Likhet inför skattelag : likhetsprincipen och konstruktionen av 

jämförbarhet i skatterätten.  
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Det finns flertalet länder runt om i Europa som har liknande expertskatteregler som 

Sverige något som även har påverkat Sverige i sin utformning av reglerna. Många av 

ländernas regler liknar Sveriges och det finns därför även en konkurrens mellan länderna 

när det kommer till att utforma fördelaktig lagstiftning för utländsk kompetent personal. På 

grund av uppsatsens syfte och begränsning kommer däremot ingen jämförelse angående 

lagstiftningarnas likheter och olikheter att diskuteras utan fokus ligger på de svenska 

reglerna.        

1.4 Metod och material 

Metoden för uppsatsen kommer att i grunden utgå från en rättsdogmatisk metod och 

undersöka syftet med expertskattereglerna genom att analysera lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin i nu nämnda ordning. Lagtexten gällande expertskattereglerna nämner endast 

vilka personer som kan komma ifråga för expertskatten och vad som ska omfattas av 

skattelättnaderna. Uppsatsen kommer därför söka efter syftet med expertskattereglerna i 

förarbeten, praxis och doktrin. Det faktum att uppsatsen kommer att undersöka både syftet 

med reglerna angående expertskatten och syftet med tillägget i reglerna kommer förarbeten 

till både de ursprungliga reglerna och tillägget att analyseras. Förarbetena kommer på så vis 

analyseras för att finna de syften som fanns med lagen då den introducerades.  

Expertskattereglerna har, som nämnts i avsnitt 1.1, kritiserats för att vara oförutsägbara och 

därför kommer praxis och doktrin att undersökas för att se hur reglerna har tillämpats av 

domstolarna och se ifall syftet med de ursprungliga reglerna har uppfyllts. I och med att 

uppsatsen behandlar reglerna utifrån de syften som reglerna har kommer praxis i första 

hand analyseras utifrån ett teleologiskt perspektiv för att just se ifall domsluten följer den 

linje som lagstiftaren satte upp i förarbetena. För att få fler infallsvinklar har även doktrin 

använts för att tolka de rättsfall som presenteras. 

De rättsfall som har valts har bland annat valts på grund av den diskussion de har skapat i 

doktrinen men även utifrån de som var mest lämpliga att använda för att presentera de 

problemställningar och klargörande som gäller för de olika bedömningskriterier som finns 

inom expertskattelagstiftningen. Dessa problemställningar och klargörande kommer sedan 

att användas i den analys som kommer att behandla ifall tillägget i lagstiftningen ska ses 

som ändamålsenligt. I presentationen av rättsfallen kommer även underinstansernas 

avgörande att tas med av anledningen att det ger en intressant inblick ifall instansernas 

avgörande skiljer och på vilket sätt de motiverar sitt avgörande. Dessa motiveringar och 
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resonemang kommer också till viss del användas i analysen för att ge den ytterligare 

infallsvinklar men även av den anledningen att vissa av underinstansernas avgörande 

diskuteras i doktrin. Rättskällevärdet på de olika domarna från de olika instanserna har 

också vägts in vid analysen. Doktrinen har, förutom vid diskussionen av rättsfall, även 

använts för att förklara de problem som finns på området och ge läsaren en djupare 

förståelse om ämnet.  

Eftersom lagtexten mycket kortfattat beskriver de bedömningskriterier som avgör om en 

person kan utnyttja skattelättnader eller inte, presenteras dessa kriterier endast kort i 

avsnittet om expertskattereglerna och kommer istället att analyseras djupare med hjälp av 

praxis och doktrin i avsnittet om bedömningskriterierna. Detta görs även för att först ge 

läsaren en grundläggande bakgrund om reglerna innan en mer djupgående utredning av 

kriterierna tar vid. Den senare delen är till för att besvara syftets första del, det vill säga 

orsakerna till ändringarna i expertskattelagstiftningen. 

Analysen kommer att främst presenteras, i likhet med rättsfallen, från ett teleologiskt 

perspektiv, detta för att lättast knyta an syftet med lagstiftningen med syftet med uppsatsen. 

Eftersom analysen kommer att diskutera lagtexten, de båda propositionerna, praxis och 

doktrin görs analysen i ett enskilt kapitel för att inte genom kapiteluppdelningen 

sammanföra den med någon speciell del. Detta kapitel kommer även att innehålla ett 

kortare avsnitt där definitionen av ändamålsenlighet kort kommer att diskuteras av den 

anledningen att ge läsaren bättre förståelse för den kommande analysen. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 – Uppsatsens andra kapitel kommer att presentera bakgrunden till de 

skattelättnader som finns och har funnits gällande utländska personer med hög 

komptensnivå. Kapitlet börjar att presentera de regler som infördes 1985 för 

att fortsätta med de regler som infördes i och med reformen av expertskatten 

2001. Avslutningsvis knyts reglerna ihop för att få fram det syfte som fanns 

med reglerna då de introducerades.  

Kapitel 3 – Det tredje kapitlet kommer att med hjälp av praxis och doktrin att presentera de 

bedömningskriterier som finns för att erhålla skattelättnader och vilka problem 

dessa innebär. I och med att det inom forskarområdet finns minst problem, 

tack vare den redan utvecklade praxis som finns, kommer denna del att 

presenteras först. Detta oavsett att forskarna presenteras som den andra 
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gruppen som kan beviljas skattelättnader i lagtexten. Läsaren har på sätt de 

stora problemområdena mer färskt i minnet inför kapitlets avslutande 

kommentar, där det konstateras varför ändringar behövde införas. Rättsfallen 

kommer att presenteras i ordning efter vilken instans de är från, med högsta 

instans först, och i kronologisk ordning inom instanserna.      

Kapitel 4 – Uppsatsens fjärde kapitlet behandlar det tillägg som har gjort till reglerna inför 

2012. Kapitlet knyter på så sätt samman varför ändringarna gjordes och vad 

syftet med de nya ändringarna var.   

Kapitel 5 – Det femte kapitlet innehåller uppsatsens analys gällande ändamålsenligheten i 

tillägget. Analysen kommer att vara både i förhållande till syftet med de 

ursprungliga reglerna, som infördes 2001, och det nyligen införda tillägget.    

Kapitel 6 – Slutsatsen presenteras i det sjätte och avslutande kapitlet där uppsatsen knyts ihop 

för att avslutningsvis reflektera över syftet med uppsatsen i förhållande till det 

som presenterats.  
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2 Expertskatten 

2.1 Inledning 

Skattelättnader för utländska personer med hög kompetens introducerades i det svenska 

skattesystemet redan 1985 och utvidgades i och med införandet av de nya 

expertskattereglerna 2001. Kommande kapitel kommer att presentera bakgrunden och 

syftet till införandet av Sveriges expertskatteregler samt beskriva lagstiftningens innehåll.  

2.2 Bakgrund 

Skattelättnader för utländska forskare introducerades i det svenska skattesystemet genom 

lag (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. Syftet 

med de nya reglerna var att Sverige skulle kunna behålla sin internationella konkurrenskraft 

och en förutsättning för detta var att Sverige skulle ha en framgångsrik forsknings- och 

utvecklingsverksamhet.16 Trots att Sveriges forskning under början av 80-talet var stark, 

fanns ändå behovet att hämta in kunskap genom forskare med nödvändig kompetens från 

andra länder. De ökade lönerna för forskare gjorde det svårt för svenska företag att kunna 

rekrytera utländska forskare till Sverige. Detta var extra tydligt inom vissa sektorer som var 

av stort intresse för industrin. Sveriges höga skattetryck gjorde det också oattraktivt för 

utländska forskare eftersom de hade begränsade möjligheter till de sociala förmåner som 

skattesystemet innebar. I och med att många utländska forskare krävde samma nettolön 

som de hade i sitt hemland medförde detta att arbetsgivarens kostnader blev så höga att det 

påverkade dess konkurrenskraft internationellt. Flertalet utvecklingsprojekt och forskning- 

och utvecklingsavdelningar valde bort Sverige som hemvist på grund av de höga 

kostnaderna. Regeringen ansåg att den enda lösningen på problemet, för att göra Sverige 

mer attraktivt för utländska forskare och ändå hålla ner de svenska arbetsgivarnas 

kostnader, var att göra ändringar i skatte- och avgiftssystemet.17     

De införda skattelättnaderna medförde att utländska forskare kunde få skattelättnader 

under två år eller, om särskilda skäl förelåg, fyra år under en tioårsperiod.18 Forskare som 

inte var svenska medborgare kunde på så vis få skattelättnader för tillfällig anställning eller 

                                                 
16 Regeringens proposition 1984/85:76, om beskattning av vissa utländska forskare, s. 6. 

17 Prop. 1984/85:76 s. 7. 

18 2§ Lag (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 
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tillfälligt uppdrag som avsåg kvalificerat forskning- eller utvecklingsarbete.19 Arbetet var 

dock tvunget att ha en sådan inriktning eller ligga på en sådan kompetensnivå att det 

medförde betydande svårigheter att rekrytera inom landet.20 Forskaren var även tvungen 

att, innan arbetet började i Sverige, ha varit bosatt och verksam utomlands eller vistats i 

Sverige under en kortare tid eller inom sitt verksamhetsområde gjort uppdrag utan att han 

varit att anse som bosatt i Sverige.21 Ifall en forskare kvalificerade sig genom att uppfylla 

lagtextens kriterier innebar detta att delar av hans ersättning inte var att ses som 

skattepliktig intäkt. Ersättningarna som forskaren erhöll för kostnader på grund av vistelsen 

i Sverige för bostad i Sverige, för flytt till och från Sverige, för familjemedlemmars och 

hans egna resor till och från sitt hemland eller avgifter för barns skolgång i Sverige skulle 

inte ses som skattepliktiga. Förmån av fri eller delvis fri bostad skulle då inte heller tas upp 

som skattepliktig intäkt.22 

I och med införandet av lagen om skattelättnader för utländska forskare introducerades 

även Forskarskattenämnden. Nämnden var knuten till dåvarande riksskatteverket och deras 

huvudsakliga uppgift var att pröva ifall förutsättningar för skattelättnader förelåg. 

Ordförande för nämnden var riksskatteverkets generaldirektör.23 Utöver ordföranden 

bestod även nämnden av tre stycken ledamöter, var och en med en personlig suppleant. En 

av ledamöterna var tvungen att ha särskild insikt i beskattningsfrågor och två stycken av 

ledamöterna särskild insikt i forskarfrågor.24 Ledamöterna förordnades för tre år i taget och 

på förslag från ordförandena i naturvetenskapliga forskningsrådet och medicinska 

forskningsrådet valdes en ledamot. Ordföranden i humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet gav förslag till en ledamot och generaldirektören för närings- och 

teknikutvecklingsverket gav förslag till en suppleant.25 Framställningen till 

forskarskattenämnden skulle vara skriftlig och avse en viss forskare. Ansökan fick lämnas 

av forskaren själv, den som anlitar eller avser att anlita forskaren samt arbetsgivaren 

                                                 
19 1-2 §§ Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

20 2 § Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

21 3 § Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

22 5 § Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

23 6 § 1 st. Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige.  

24 6 § 2 st. Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

25 6 § 3 st. Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 
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utomlands ifall forskaren ska fortgå vara i dennes tjänst.26 Forskarskattenämndens beslut 

fick inte överklagas efter beslut hade lämnats till forskaren och den som anlitar eller avser 

anlita forskaren, trots att denne inte var sökanden.27 

2.3 Reformerade regler 2001 

2.3.1 Skattelättnaderna 

Inför 2001 kom en reform av de gamla skattelättnaderna för utländska forskare. 

Ändringarna gällde både personkretsen som kunde erhålla skattelättnader och vad som 

skulle undantas från beskattning. I likhet med syftet med den tidigare lagstiftningen var 

tanken med den nya lagstiftningen att främja forskning och produktutveckling av 

internationellt snitt i svenska företag och forskningsinstitutioner samt bidra till att ny 

teknologi och kunskap påverkar svensk ekonomi positivt. Minskade lönekostnader för de 

svenska företagen gör det lättare att konkurrera om kvalificerad personal med krav på hög 

lön efter skatt.28 

”Bestämmelserna i 22 § gäller 

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

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

– flyttning till eller från Sverige, 

– egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två 

resor per person och kalenderår, och 

– avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande. 

Som lön behandlas även sådana ersättningar i samband med sjukdom som avses i 30 § 1, 2 

och 4 samt 42 § under förutsättning att ersättningen helt eller till huvudsaklig del grundar 

sig på inkomst av arbete.”29 

Vid införandet diskuterades det två olika typer av skatteregler gällande skattelättnader. Det 

fanns dels det alternativ där 75 % av inkomsten beskattades och 25 % var skatte- och 

avgiftsfri. Det andra alternativet innebar att bruttoinkomsten beskattades med en skattesats 

                                                 
26 8 § Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

27 11-12 §§ Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. 

28 Regeringens proposition 2000/01:12, Beskattning av utländska nyckelpersoner, s. 18. 

29 11 kap. 23 § Inkomstskattelagen (1999:1229), hädanefter IL. 

http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/abs/SFS1999-1229_K11_P30?versid=316-1-2008
http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/abs/SFS1999-1229_K11_P42?versid=316-1-2008
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på 25 %. I båda alternativen föreslogs att vissa ersättningar ska vara skattefria och i övrigt 

sker beskattning som för obegränsat skattskyldiga. Regeringen valde till slut att använda det 

förstnämnda alternativet med en skattefri del. En av anledningarna till att regeringen valde 

att använda det alternativet var att alternativ två innebar att två skattesystem skulle behöva 

tillämpas, dels ett för bruttobeskattningssystem för lönen och dels ett 

nettobeskattningssystem för övriga inkomster eftersom personen blir obegränsat 

skattskyldig i Sverige och därmed skall lämna självdeklaration. Personer som omfattas av 

skattelättnaderna skulle i sådant fall gå miste om de grundavdrag, allmänna avdrag och 

övriga avdrag från inkomst som annars kan göras i inkomstslaget tjänst.30  

De ersättningar som kan ses som skattefria ansåg regeringen att dessa kunde ge 

arbetstagaren ett incitament som är nödvändigt för att denna ska välja att arbeta i Sverige. 

En sådan rörlighetspremie är inte ovanlig i ett löneavtal och dess storlek beror på flertalet 

faktorer som utgifter i samband med flyttning, makes eller makas möjlighet att skaffa ett 

förvärvsarbete samt andra potentiella merutgifter på grund av vistelsen i Sverige. Även 

utgifter på grund av att arbetstagaren föredrar privata tjänster inom skola och sjukvård kan 

räknas till dessa utgifter. Rörlighetspremien kan variera från arbetstagare från olika länder 

och genom att kunna ha premien inte inkluderad i lönen kan personer med samma 

kvalifikationer från olika länder ges samma lön.31 Möjligheten att ge premien utöver lönen 

gör även att arbetsgivaren får en ökad flexibilitet när det kommer till att sätta lönen 

eftersom ersättningen kan anpassas till den faktiska utgiften.32 

Även utgifter för hemresor till tidigare hemland ska undantas från beskattning. 

Ersättningarna gäller även make eller maka samt övriga familjemedlemmar och med 

tidigare hemland avses både det land som arbetstagaren lämnade, innan han flyttade till 

Sverige, och det land där han tidigare varit bosatt. Däremot är det endast ersättning för två 

hemresor per år som undantas från beskattning något som skiljer sig från den tidigare 

lagstiftningen. Tidigare fanns det ingen gräns för hur många hemresor som ersättning 

kunde erhållas skattefritt. Även ersättning för utgifter för boende eller förmån av boende 

var att anse som skattefri något som inte följde med till de nya reglerna. Regeringen ansåg 

dock att faktumet att 25 % av lönen för en forskare kommer att undantas beskattning 

                                                 
30 Prop. 2000/01:12, s. 19. 

31 Prop. 2000/01:12, s. 20. 

32 Prop. 2000/01:12, s. 20-21. 
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medför att trots de nya reglerna kunde ses som en begränsning torde de för de flesta 

forskare innebära en skattelättnad. Skattefrihet för 25 % av lönen och skattefrihet för 

utgifter för eller förmån av boende samt fria hemresor skulle dock innebära en alltför stor 

förmån enligt regeringens uppfattning.33 

2.3.2 Personkretsen 

Till skillnad från de tidigare reglerna, som innebar att endast forskare hade möjlighet att 

utnyttja skattelättnaderna, utökade de nya reglerna personkretsen som kunde kvalificera sig 

för skattelättnader till att omfatta även experter och nyckelpersoner. 

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

liknande ersättning eller förmån och sådana ersättningar för utgifter som avses i 23 §, om 

arbetet avser 

1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär 

betydande svårigheter att rekrytera inom landet, 

2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan 

kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet, eller 

3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.”34 

Regeringen diskuterade i propositionen till lagen vilket sätt som skulle vara det mest 

lämpliga när det kommer till att identifiera personers som ska kvalificera sig för 

skattelättnaderna. Det första alternativ som kom upp var att sätta upp en lönenivå för att 

avgöra ifall en person skulle kunna utnyttja skattelättnaderna. Regeringen ansåg dock att 

detta inte skulle vara lämpligt eftersom variationerna i lönenivå är stora inom området och 

kan medföra att kompetent personal inom ett visst område inte kan utnyttja 

skattelättnaderna på grund av deras låga lön.35 

Istället för en lönenivå valdes det att en närmare prövning ska göras som främst grundas på 

personers enskilda kompetens. Personerna ska vara aktiva inom tekniskt avancerad och 

kunskapsintensiv verksamhet, med andra ord specialister och experter inom de olika 

områden som Sverige har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om internationell 

arbetskraft. Regeringen menar att det också kan innefatta forskare som kan bidra till ökat 

                                                 
33 Prop. 2000/01:12, s. 21. 

34 11 kap. 22 § 1 st. IL. 

35 Prop. 2000/01:12, s. 22. 
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kunskapsinflöde men även personer i en ledande ställning inom ett företag. Regeringen 

kom på så sätt fram till tre olika kategorier som skulle kunna omfattas av den nya 

lagstiftningen. Specialister och experter är den första kategorin och de ska inneha en sådan 

kompetens att rekrytering inom Sverige medför betydande svårigheter.36 Regeringen anser i 

propositionen att experter kan vara personer som arbetar inom avancerad 

produktutveckling och tillämpning av ny teknologi exempelvis industritekniker. För 

forskare bör samma kompetensnivå gälla som för experter men när experterna främst bör 

vara verksamma inom industrin bör forskare kunna vara verksamma i, utöver industrin, 

även forskningsinstitutioner.37 Den sista kategorin som nämns i lagtexten är personer med 

företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som gör att personen innehar en 

nyckelposition i företaget.38 Regeringen avser i detta hänseende företagsledare exempelvis 

dotterbolagsdirektörer eller andra personer som ansvarar för företagets allmänna ledning 

och förvaltning. Gällande experter eller personer med nyckelpositioner kan det exempelvis 

röra sig om specialister inom områdena rationalisering, administration, logistik, 

marknadsföring, produktion, engineering, ekonomi samt kommunikations- och 

informationsteknologi. En mer exakt precisering av personerna som kan komma att 

omfattas av skattelättnaderna ansåg regeringen vara svår att göra och gällande forskarna 

finns redan en utvecklad praxis från Forskarskattenämnden något som bör kunna göras 

även i de övriga fallen.39 

”Första stycket gäller bara om 

– arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast driftställe i 

Sverige,  

– arbetstagaren inte är svensk medborgare, 

– arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem 

kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas, och 

– vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.”40  

                                                 
36 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL. 

37 11 kap. 22 § 1 st. 2 p. IL samt Prop. 2000/01:12 s. 22. 

38 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL. 

39 Prop. 2000/01:12, s. 22-23. 

40 11 kap. 22 § 2 st. IL. 
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Utöver de kompetenskrav som uppställs i lagtexten får personen inte heller vara svensk 

medborgare eller ha varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de 

fem kalenderår som föregått det kalenderår som arbetet påbörjas.41 Lagen tillämpas på så 

sätt endast på utländska medborgare och det måste förflyta minst fem år mellan perioderna 

som en person kan utnyttja skattelättnaderna.42 

2.3.3 Tidsperiod och arbetsgivare 

För att kunna erhålla skattelättnaderna måste arbetsgivaren höra hemma i Sverige eller vara 

ett utländskt företag som har ett fast driftsställe i Sverige.43 Begreppet arbetsgivare 

utvecklas även i propositionen där det stadgas att det kan vara i fråga om ett svenskt 

företag eller en svensk offentlig arbetsgivare exempelvis en myndighet eller en institution. 

Gällande utländska arbetsgivare krävs det att denne är etablerad i Sverige på ett sådant sätt 

att företaget är skattskyldigt för verksamheten i Sverige.44 

Skattelättnaderna kan endast tillämpas de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen 

och vistelsen får endast vara avsedd att vara högst fem år.45 Personen måste även stanna i 

Sverige så pass länge att samtliga skatteregler som gäller för obegränsat skattskyldiga 

personer blir tillämpliga. Ifall en person stannar en kortare period i Sverige blir han normalt 

inte att anse som obegränsat skattskyldig och då kan istället lagen om särskild inkomstskatt 

för utomlands bosatta bli tillämplig. Regeringen ansåg i propositionen att en tidsperiod på 

tre år var att se som lämplig eftersom en sådan tidsperiod torde ofta vara tillräcklig för 

arbeten av sådan typ som lagstiftningen behandlar.46 

2.3.4 Tillämpning av bestämmelserna 

Likt de tidigare reglerna om skattelättnader för utländska forskare valdes 

Forskarskattenämnden som nämnd för att även fortsättningsvis besluta om skattelättnader 

skulle beviljas eller inte. Forskarskattenämnden behöll sitt namn även att den nya 

                                                 
41 11 kap. 22 § 2 st. 2-3 p. IL. 

42 Prop. 2000/01:12, s. 23. 

43 11 kap 22 § 2 st. 1 p. IL.  

44 Prop. 2000/01:12, s. 25. 

45 11 kap. 22 § 2 st. 3 p. IL samt 11 kap. 22 § 4 st. IL. 

46 Prop. 2000/01:12, s. 24. 
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lagstiftningen omfattade flera personalkategorier på grund av att nämnden redan hade ett 

väl inarbetat namn.47  

En ansökan om skattelättnader måste inkomma till Forskarskattenämnden senast tre 

månader efter det att arbetstagaren har påbörjat arbetet i Sverige.48 Ansökan ska vara 

skriftlig och den måste avse en viss person, däremot kan ansökan göras av både 

arbetstagaren och arbetsgivaren.49 Forskarskattenämnden består av sex stycken ledamöter 

som förordnas av Regeringen för högst fyra år i taget.50 Av ledamöterna utser Regeringen 

en ordförande och en vice ordförande och dessa ska ha särskild insikt i beskattningsfrågor. 

De övriga ledamöterna ska ha särskild insikt i företagsledning-, forsknings- eller 

produktutvecklingsfrågor.51 Förslag till ledamöter lämnas från tre olika organisationer. 

Föreningen Svenskt Näringsliv lämnar förslag till en ledamot, Vetenskapsrådet till två och 

Verket för innovationssystem till en. 

Ett beslut av Forskarskattenämnden får överklagas av antingen arbetsgivaren, arbetstagaren 

eller Skatteverket. Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten52 och ifall det är antingen 

arbetstagaren eller arbetsgivaren som överklagar är det Skatteverket som ska föra det 

allmännas talan. Ett överklagande till FR kräver inget prövningstillstånd, men det krävs 

däremot ifall beslutet överklagas till Kammarrätten53.54 

2.4 Avslutande kommentar 

De nya skattelättnader som infördes 2001 innebar en del förändringar i förhållande till de 

tidigare reglerna. Personkretsen utvidgades samtidigt som även en del formella kriterier 

förändrades. Möjligheten att överklaga Forskarskattenämndens beslut infördas men också 

tidsfristen på tre månader gällande när senast en ansökan skulle lämnas in. Även att 

reglerna utvidgades innebar detta också nya definitionsproblem angående vilka som skulle 

anses falla under de nya reglerna. För forskare fanns redan en utvecklad praxis, men 

                                                 
47 Prop. 2000/01:12, s. 25. 

48 6 § 2 st. Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden. 

49 6 § 1 st. Lag om Forskarskattenämnden. 

50 2 § 1 st. Lag om Forskarskattenämnden.  

51 2 § 2 st. Lag om Forskarskattenämnden. 

52 Hädanefter FR. 

53 Hädanefter KamR. 

54 9 § Lag om Forskarskattenämnden. 
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experter, specialister, nyckelpersoner och företagsledare var ännu uttryck som inte prövats i 

domstol. 

Det grundläggande syftet med införandet av ett expertskattesystem i Sverige var för att 

göra Sverige mer konkurrenskraftigt när det kom till att attrahera utländsk kompetent 

arbetskraft, personer som har krav på en hög lön efter skatt.55 Detta medför också ett 

incitament för de svenska företagen att genom att kunna rekrytera utländsk personal 

bibehålla eller förlägga mycket av de bland annat koncernledande funktionerna (områden 

som kräver utländsk personal) till Sverige. I propositionen slås även fast att ett viktigt syfte 

med reglerna är ”..att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga genom att främja forskning 

och produktutveckling av internationellt snitt i svenska företag och forskningsinstitutioner och att bidra till 

att ny kunskap och teknologi kommer svensk ekonomi till del”56. Regeringen föreslog även att det 

skulle röra sig om personer inom tekniskt avancerat och kunskapsintensiva branscher. Det 

vill säga områden där Sverige har intresse av att konkurrera om internationell arbetskraft. 

Frågan om syftet med reglerna har uppfyllts kan vara svårt att avgöra när det kommer till 

bedömningen ifall reglerna har lockat mer internationell arbetskraft till Sverige och denna 

fråga har inte heller behandlats i uppsatsen. Frågan är istället ifall expertskattesystemet har 

utvecklats på ett sådant sätt att det fortfarande kan anses vara ändamålsenligt med tanke på 

syftet med de ursprungliga reglerna. Den kommande analysen kommer därför främst 

diskutera om syftet gällande vilka personer som var ämnade att omfattas av 

expertskattereglerna upprätthålls.   

    

                                                 
55 Prop. 2000/01:12, s. 18. 

56 Prop. 2000/01:12, s. 18. 
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3 Bedömningskriterierna  

3.1 Inledning 

Lagtexten är mycket kortfattad när det kommer till att beskriva vilka kriterier som måste 

uppfyllas för att skattelättnader ska kunna beviljas. De formella kriterierna är kort hållna 

men har ändå inte skapat lika mycket problem med förutsägbarheten som bedömningen 

ifall en person ska anses falla under personkretsen eller inte. Kommande kapitel kommer 

att presentera de oklarheter som föreligger när det kommer till de bedömningskriterier som 

stadgas i lagtexten. Kriterierna kommer utredas och analyseras utifrån doktrin och även de 

rättsfall som finns gällande bedömningskriterierna.    

3.2 Forskare 

3.2.1 Innebörd 

Gällande forskare slås det fast i lagtexten att det krävs kvalificerade forsknings eller 

utvecklingsuppgifter och dessa ska vara med sådan inriktning eller kompetensnivå att det 

skulle innebära betydande svårigheter och rekrytera någon med liknande komptens inom 

Sverige.57 I och med den tidigare lagstiftningen angående skattelättnader för utländska 

forskare finns det av Forskarskattenämnden redan en välutvecklad praxis gällande av vem 

som ska anses vara en forskare i lagtextens mening.58 Nämnden har nästan alltid krävt en 

doktorsexamen för att man ska anses vara en forskare och när det gäller exempelvis 

medicin och vissa andra naturvetenskapliga ämnen har det i allmänhet krävts att den 

anställde har passerat post doc-stadiet59. I vissa fall kan skattelättnader beviljas även utan 

post doc-tjänstgöring, speciellt inom samhällsvetenskapliga ämnen där självständigt 

forskningsarbete har gjorts parallellt med skrivandet av doktorsavhandlingen. Genom det 

tidigare nämnda kan därför inte forskningsassistenter anses uppfylla kompetenskraven. 

Nämnden har även vägt in svårigheten på ämnet som avhandlingen behandlar och vilket 

lärosäte den anställde doktorerat vid för att i gränsfall avgöra om skattelättnader ska 

beviljas eller inte.60 Inte bara den anställdes bakgrund spelar roll utan även utformningen av 

tjänsten. Exempelvis så måste tjänsten vara en forskartjänst och inte en ren lärartjänst 

                                                 
57 11 kap. 22 § 1 st. 2 p. IL. 

58 Prop. 2000/01:12, s. 22-23. 

59 Haft självständiga forskningsuppgifter under minst två år efter doktorsexamen. 

60 Lodin, s 240-241. 
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oavsett om den innehas av en mycket meriterad forskare.61 Till skillnad från experter så 

behöver inte forskare vara verksam hos en konkurrensutsatt arbetsgivare. Forskare arbetar 

ofta inom universitet och högskolor och syftet med lagstiftningen är att attrahera forskare 

som utför avancerade utvecklingsuppgifter för att höja kunskapsnivån inom den svenska 

forskningen.62 

3.2.2 Uppsala universitet – KamR 5642-10 

Fallet gällde Laurent Simulas som var anställd som forskare vid Uppsala universitet. Simula 

fick den 29 december 2009 bifall för sin ansökan i Forskarskattenämnden men Skatteverket 

överklagade beslutet till FR. Skatteverket ansåg att det inte förelegat betydande svårigheter 

att rekrytera motsvarande kompetens inom Sverige eftersom det inte hade framgått något 

angående detta i den ansökan som hade getts in av Uppsala universitet. 

Uppsala universitet anförde att eftersom ingen av de inkomna ansökningarna som inkom 

från svenska forskare uppfyllde de högt ställda kraven valde universitet att även söka 

forskare utomlands. Forskningen var inom ämnet ”skatt och migration” ett ämne som i 

Sverige är delvis eftersatt, vilket beror på att det finns lågt intresse för sådan specialisering 

inom skatterättens område. Simula är en av de internationellt mest meriterade forskare 

inom den teoretiska litteraturen inom skatter och migration, med flera publicerade artiklar 

inom området. Uppsala universitet hävdade att rekryteringsförsöken visar att det inte finns 

personer i Sverige med sådan kompetens att de skulle kunna komma ifråga för tjänsten. 

Skatteverket ansåg att det inte fanns någon konkret information gällande de andra sökande 

och deras inriktning och kompetensnivå. Universitet har inte heller visat var och hur 

tjänsten har blivit utlyst och på dessa grunder kan det inte anses att Uppsala universitet har 

visat att det förelåg betydande rekryteringssvårigheter. 

FR började med att konstatera att bara genom det faktum att en utländsk sökande har de 

bästa meriterna och i övrigt är mest lämpad för tjänsten medför inte tillräcklig grund för 

skattelättnader, något som stadgades i rättsfallet RÅ 2003 ref. 58, se nedan. Det fanns i 

utredningen inga uppgifter om kompetensnivå och inriktning på de andra sökande och det 

kan då inte heller anses att Uppsala universitet har visat att det förelåg betydande 

                                                 
61 Lodin, s. 241. 

62 Pettersson, Markus, Expertskatten i praktiken - en analys av Forskarskattenämndens och domstolarnas praxis, Svensk 
skattetidning 2003, s. 280. 
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svårigheter att rekrytera motsvarande kompetens inom Sverige. Domen överklagades till 

KamR som beviljade prövningstillstånd. 

Uppsala universitet utvecklade i KamR att de hade utlyst tjänsten på en webbplats som 

både svenska och internationella forskare använde för att söka akademiska anställningar. 

De personer som sedan skötte urvalet kunde på grund av deras samlade akademiska 

erfarenhet, kunskap och överblick över de forskare som var aktiva inom skatteforskningen 

göra en riktig bedömning gällande rekryteringen. Samtliga inblandade hade även lång 

erfarenhet av akademisk rekrytering. Bland de sökande fanns två stycken svenskar, varav 

den ena ansågs så kvalificerad att han erbjöds tjänsten, men avböjde. Skatteverket bestred 

bifall men ifrågasatte inte att Simula var en kompetent forskare. Verket ansåg däremot att 

det bör läggas vikt vid att anställningen började så snart efter Simulas examen, en PhD in 

Economics från 2007. Forskningsprogrammet som Simula anställdes för hade som syfte att 

rekrytera utländska, yngre och förhållandevis nydisputerade forskare. Skatteverket ansåg 

därför att eftersom Simula anställts för detta projekt tyder det på att de höga 

kompetenskrav som uppställs för forskare inte kan anses vara uppfyllda. Verket ansåg 

vidare att endast det faktum att de personer som hade ansvar för rekryteringen hade god 

överblick över den svenska marknaden kan inte utesluta att det finns andra forskare som är 

bosatta i Sverige som skulle kunna vara av intresse för tjänsten i fråga.  

KamR ansåg att Simula genom sin examen, och sina meriter inom just området skatt och 

migration, att han skulle anses ha sådana kvalificerade forskningsuppgifter som avses i 

lagtexten. Gällande frågan om det förelåg betydande rekryteringssvårigheter anser 

domstolen att sådana förelåg eftersom tjänsten utlystes på en internationell sida och en av 

de två ansökande svenskarna avböjde ett erbjudande om anställning. De krav som ställs 

upp i 11 kap. 22 § 1 st. 2 p. IL ska därför anses vara uppfyllda och Simula ska beviljas 

skattelättnader.  

Domstolen konstaterar i rättfallet, i likhet med andra fall, att bara för att en person anses 

var mest meriterad för ett arbete innebär detta inte automatiskt att det har förelegat 

betydande rekryteringsvårigheter. Det är även viktigt att visa vilka svårigheter som förelåg.  

En intressant omständighet i fallet var att den person som var ifråga inte hade många års 

praktisk erfarenhet av sitt ämne. Simula tog sin doktorsexamen under 2007 och 

Forskarskattenämnden meddelade beslut angående hans ansökan under slutet av 2009, 

vilket medför att han endast kunde haft maximalt tre års erfarenhet när han startade 

tjänsten vid Uppsala universitet. Denna korta tid uppmärksammades även av Skatteverket 
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som ansåg att domstolen borde lägga stor vikt vid detta i bedömningen ifall Simula skulle 

kvalificera sig för skattelättnaderna eller inte. Det faktum att domstolen ansåg att Simula 

hade den kompetens som behövdes, trots den korta erfarenhet han kunde visa upp, kan i 

framtiden betyda att unga lovande personer som inte haft sin examen under en längre tid 

fortfarande kan komma ifråga när det gäller expertskatt.  

3.2.3 Kommentar 

Inom forskarområdet har det redan utvecklats en bred praxis på området och 

frågeställningar är inte heller så specifika som fallet för nyckelpersonerna, se nedan. I och 

med denna utvecklade praxis finns det på detta vis fler klara kriterier, om vad som krävs 

från en forskare för att skattelättnader ska kunna beviljas, än de som lagtexten anger. De 

mer subjektiva kriterier som Forskarskattenämnden tar hänsyn till, som kan leda till 

oönskad oförutsägbarhet, är vikten som nämnden lägger vid exempelvis svårigheten på en 

forskares område eller från vilket lärosäte han har sin examen. Bedömningen ifall en person 

ska falla inom forskarkretsen gällande skattelättnaderna har på så sätt inte skapat problem 

och tillägget i lagtexten lades inte fram främst på grund av forskarnas situation.   

3.3 Experter 

3.3.1 Innebörd 

Till skillnad från forskare anser Forskarskattenämnden att det är mycket svårare att avgöra 

ifall någon ska ses som en expert eller inte. Nämnden är i bedömningen mycket beroende 

på hur den anställdes bakgrund och arbetsuppgifter har formulerats i ansökan.63 Lagtexten 

nämner inte mycket om hur bedömningen ska ske förutom att någon med motsvarande 

kompetens inte ska kunna rekryteras utan betydande svårigheter, alltså samma nivå som för 

forskare.64 I propositionen nämns att det kan vara fråga om experter som arbetar med 

avancerad produktutveckling och tillämpning av ny teknologi. Experter torde främst vara 

verksamma inom industrin och det kan vara fråga om specialister inom exempelvis 

rationalisering, marknadsföring, engineering och produktion.65  

Även om detta kan ge ett intryck av vad en expert kan vara verksam inom, finns ingen 

sådan begränsning i lagtexten, något som även bevisats av den praxis som har kommit på 

                                                 
63 Lodin, s. 241. 

64 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL. 

65 Prop. 2000/01:12, s. 22. 
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området, se följande två avsnitt. En annan anledning till varför det anses vara svårare att 

avgöra ifall en person ska anses vara en expert eller inte är att det till skillnad från forskarna 

inte finns något väl etablerat meritvärderingssystem. En expert behöver inte ha någon 

akademisk examen utan kan i sådana fall väga upp detta med lång praktisk erfarenhet. 

Enligt Markus Pettersson kan man lite grovt säga att en expert som inte innehar en 

akademisk utbildning i alla fall bör ha en arbetslivserfarenhet på minst tio år, medan för en 

expert med akademisk examen räcker fem års arbetslivserfarenhet. Utgörs expertens 

examen av en doktorsexamen kan kravet för antal yrkesverksamma år kortas ner. Den 

kompetens och arbetslivsfarenhet som den ansökande har måste även vara relevant för 

utförandet av det arbete ansökan avser. Kravet på arbetslivserfarenhet har kritiserats av 

flertalet parter eftersom detta leder till ett hinder för svenska företag att rekrytera utländska 

”stjärnskott”, eftersom de omöjligtvis kan kvalificera sig för skattelättnaderna.66 Detta har 

dock öppnats upp lite i och med fallet Simula.67 Många ansökningar har däremot inte 

beviljats eftersom de enligt nämnden inte ”ligger på den nivån”68, det vill säga att personen 

inte uppfyller kompetensnivån eller att liknande arbetskraft inte är tillräckligt 

svårrekryterad.69      

3.3.2 German Frers – KamR 6313-03 

German Frers var en båtdesigner som startade upp ett företag, German Frers Sweden AB, i 

Sverige för att bygga två stycken America’s Cup båtar åt Victory Challenge syndikatet. 

German Frers rankades som en av världens främsta designers och konstruktörer av 

avancerade segelbåtar. Efter arbetet med att bygga dessa två båtar hade German Frers 

avsikten att lämna Sverige och avveckla sitt bolag. Förutom sina kvalifikationer som 

båtdesigner var även German Frers VD, styrelseledamot och ensam ägare i företaget. 

Företaget hade utöver German Frers endast ytterligare en anställd. Forskarskattenämnden 

ansåg efter omprövning att German Frers skulle beviljas skattelättnader enligt 11 kap. 22-

23 §§ IL. Skatteverket överklagade beslutet till FR med motiveringen att med tanke på att 

German Frers hade planerat att avveckla sin verksamhet efter uppdraget kan det inte anses 

att kunskapen och teknologin inte kommer att komma svensk ekonomi till del.   

                                                 
66 Pettersson, s. 278-279.  

67 Se avsnitt 3.2.2. 

68 Exempelvis anställningar inom ekonomi, skattekonsulter och redovisningskonsulter. 

69 Pettersson, s. 279. 
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FR gör bedömningen att German Frers är aktiv inom ett sådant tekniskt avancerat och 

kunskapsintensivt område där Sverige har intresse av att kunna konkurera om 

internationellt rörlig arbetskraft. Domstolen ansåg att German Frers hade den kompetens 

som krävdes för att ses som en expert i enlighet med 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL och ska 

därför beviljas skattelättnader.  

KamR gjorde samma bedömning angående faktumet om German Frers skulle ses som en 

expert/specialist men domstolen valde även att kommentera situationen att German Frers 

skulle avveckla bolaget när han senare lämnar Sverige. Domstolen ansåg att denna situation 

inte medförde någon annan bedömning trots att det kan antas att de kvarstående effekterna 

i form av kompetensöverföring till den Svenska marknaden är begränsade. German Frers 

medgavs på dessa grunder skattelättnader under hans arbete i Sverige. 

KamR, och FR, slår här fast att reglerna är till för att främja områden som är tekniskt 

avancerade och kunskapsintensiva områden där Sverige kan anses ha intresse att kunna 

konkurrera om internationellt rörlig arbetskraft. Domstolen utvidgar och definierar vad 

som kan falla under dessa tekniskt avancerade och kunskapsintensiva område. Det faktum 

att German Frers skulle avveckla bolaget inom en viss tid medförde ingen annan 

bedömning. Eftersom uppdraget inte får vara längre än fem år så hade ett sådant tankesätt 

gjort det omöjligt för utländska personer att starta företag för specifika uppdrag i Sverige 

eftersom de mest troligt kommer att avveckla bolaget i framtiden. 

3.3.3 Göteborgsoperan – KamR 1776-08 

Fallet handlade om dirigenten Pietro Rizzo som hade fått anställning som chefsdirigent på 

Göteborgsoperan. Rizzo var specielist på fransk och italiensk opera något som skulle vara 

Göteborgsoperans huvudinriktning under de två säsongerna 2007/2008 och 2008/2009. 

Ansökan om skattelättnader avslogs av Forskarskattenämnden eftersom enligt deras 

uppfattning är reglerna om skattelättnader främst avsedda för personer som är verksamma 

inom tekniskt avancerade och forskningsintensiva områden. Göteborgsoperan överklagade 

beslutet till FR men domstolen gjorde samma bedömning som Forskarskattenämnden och 

avslog överklagandet. 

Målet fick prövningstillstånd i KamR och domen meddelades den 6 oktober 2008. 

Domstolen konstaterar att bestämmelserna i 11 kap. 22 § IL är allmänt utformade och det 

saknas klara definitioner av centrala begrepp. KamR fortsätter sedan att påpeka att det 
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varken framgår av lagtexten70 eller förarbetena71 att bestämmelserna endast ska avse 

personer verksamma inom industrin och högteknologiska branscher. Domstolen hänvisar 

även till fallet RÅ 2003 ref. 5872 och slår fast att personer har beviljats skattelättnader även 

utanför de ovan nämnda områden. Pietro Rizzo hade en sådan kompetens som var av stor 

betydelse för Göteborgsoperan, verkade inom en kunskapsintensiv bransch och var 

internationellt eftertraktad. På dessa grunder, tillsammans med att det inte hade varit 

möjligt att rekrytera liknande kompetens inom Sverige, ansåg domstolen att Rizzo skulle 

ses som en expert enligt 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL. 

Rättsfallet gjorde ett avsteg från tidigare rättsfall genom att klart slå fast att experter inte 

bara kan vara verksamma inom industri och högteknologiska branscher. KamR såg i sin 

bedömning mer på att själva branschen var kunskapsintensiv och internationellt 

eftertraktad snarare än på själva branschen i sig. Genom detta konstaterade, öppnade 

KamR upp möjligheter för skattelättnader inom flertalet andra områden och domstolen 

hade en mycket mer liberal syn på vem som ska kunna ses som en expert än vad 

Skatteverket och Forskarskattenämnden tidigare haft.73  

3.3.4 Kommentar 

Fallen gällande experter har mest handlat om att klargöra och utvidga de områden som kan 

utnyttja skattelättnaderna. Främst rör det sig om fallet angående Göteborgsoperan som 

verkligen öppnade upp möjligheter för flera branscher att få sina ansökningar beviljade. 

Fallet German Frers utvidgar inte i samma utsträckning som fallet med Göteborgsoperan, 

men klargör istället vilka typer av branscher som kan falla under de tekniskt avancerade och 

kunskapsintensiva områdena som stadgas i propositionen.  

3.4 Företagsledande position och nyckelposition 

3.4.1 Innebörd 

Möjligheten att kvalificera sig för skattelättnader genom att ha en företagsledande position 

eller en nyckelposition skiljer sig från vad som gäller för forskare och experter. Kravet för 

                                                 
70 11 kap. 22 § IL 

71 Prop. 2000/01:12 s. 18 samt s. 20-22. 

72 Se referat i avsnitt 3.5.2. 

73 Haglund, Erik och Dreijer, Erik, Expertbeskattning – en liberalare syn på expertbegreppet, Skattenytt nr. 11 2009, 
utdrag ur Far Komplett (Hämtad 2012-02-17), s 2-3. 
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att det ska finnas rekryteringssvårigheter för att skattelättnader ska kunna beviljas finns inte 

i lagtexten för dessa fall.74 Gällande företagsledare krävs det inte heller någon speciell 

kompetensnivå för att skattelättnader ska bli möjliga.75 I propositionen stadgas det76 att 

nyckelpersoner kan avse företagsledare exempelvis ”dotterbolagsdirektörer eller andra personer 

med ansvar för bolagets allmänna ledning”77 samt att de personer med nyckelpositioner eller 

experter kan vara fråga om specialister inom till exempel logistik, marknadsföring, ekonomi 

och administration.78 Ser man till detta kan det anses finnas två olika typer av 

nyckelpersoner; nyckelpersoner med företagsledande uppgifter och nyckelpersoner med 

specialistkunskaper.79  

Under nyckelpersoner med företagsledande uppgifter kan det nog anses uppenbart att 

positioner som VD och vice VD faller. Det kan däremot vara svårare att avgöra vad som 

kan anses kan falla in under propositionens benämning av ”andra personer med ansvar för 

företagets allmänna ledning och förvaltning”80.81 I dessa fall kan även personer som varken ingår i 

ledningsgruppen eller rapporterar direkt till VD kunna kvalificera sig för skattelättnader. 

Forskarskattenämnden har i ovanvarande fall istället beviljat skattelättnader efter en 

bedömning om personen i fråga har en sådan unik specialkompetens som är viktig för 

företaget. Däremot har både FR och Skatteverket ofta haft ett mer restriktivt synsätt när 

det kommer till vad som ska beviljas. Därför har också många bifallsbeslut från 

Forskarskattenämnden, som sedan Skatteverket har överklagat, blivit undanröjda i FR.82 

Andra personer som kan beviljas skattelättnader är till exempel direktionsmedlemmar och 

liknande stabspersoner, personer som anses ha ansvar för företagets allmänna ledning eller 

förvaltning. På så sätt får även företagets storlek betydelse för bedömning om man ska 

anses ha en företagsledande ställning eller inte.83 

                                                 
74 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL. 

75 Lodin, s. 243. 

76 Se även avsnitt 2.3.2. 

77 Prop. 2000/01:12, s. 22. 

78 Prop. 2000/01:12, s. 22. 

79 För liknande resonemang se Pettersson, s. 281. 

80 Prop. 2000/01:12, s. 22. 

81 Pettersson, s. 282. 

82 Pettersson, s. 282. 

83 Lodin, s. 243. 
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Vid en första anblick är det mycket svårt att direkt kunna göra en gränsdragning mellan vad 

som skiljer en expert från en nyckelperson med specialistkunskaper. Pettersson presenterar 

i sin artikel att slår man upp definitionen av en expert i Svenska Akademiens ordlista får 

man förklaringen specialist. Pettersson anser vidare att skillnaden mellan de båda torde vara 

att en expert är en specialist på ett vetenskapligt och mer generellt område, till skillnad från 

en nyckelperson med specialistkunskaper som exempelvis har en, för företaget, mycket 

viktig kunskap i ett unikt produktionssystem.84 Trots att en person innehar 

specialistkompetens inom ett visst område så krävs det fortfarande att kompetensen är 

nödvändig för arbetets utförande.85 Angående detta kan nämnas fallet där nämnden 

meddelade avslag för en delfintränare. Beslutet togs inte för att personen i fråga saknade 

tillräcklig kompetens utan att han hade specialistkunskaper om späckhuggare och inte 

delfiner.86 Även att det inte står skrivet i lagtexten att det ska finnas svårigheter att rekrytera 

liknande kompetens inom Sverige så har Forskarskattenämnden i sin praxis slagit fast ett 

sådant krav. Nämnden uttalade att eftersom i princip samma krav för kompetens gäller för 

både experter och specialister ska det även föreligga betydande svårigheter att rekrytera 

liknande komptens inom Sverige för att skattelättnader ska kunna beviljas.87  

Bedömningen om en person ska ses som en nyckelperson har varit mycket oförutsägbar, 

mycket med tanke på det flertalet branscher och områden som de sökande kan vara aktiva 

inom. De sökandes situation har också skiljt sig mycket från varandra så det har varit svårt 

för domstolen att göra lika klargörande avgöranden som fallen angående experter.  

Följande avsnitt kommer att presentera några av de rättsfall som finns på området.  

3.4.2 Handelsbanken – RÅ 2006 ref.16 

Fallet handlade om Handelsbanken som skulle omstrukturera sin verksamhet och föra över 

verksamheter som tidigare erbjudits i andra länder till Sverige. På grund av denna 

omstrukturering var det nödvändigt för företaget att rekrytera personal från utlandet för att 

kunna upprätthålla och utveckla sitt produktutbud. Handelsbanken ansåg att ifall dessa 

personer skulle lämna företaget skulle det inte finnas någon annat att göra än att lägga ner 

dessa särskilda produkter eftersom liknande kompetens inte fanns att finna i Sverige. 

                                                 
84 Pettersson, s. 281-282. 

85 Pettersson, s. 286. 

86 Eriksson, Jerry, Något om expertskatten, Vänbok till Per Anclow, Iustus Förlag, Uppsala, 2004, s. 71. 

87 Forskarskattenämndens beslut av den 7 oktober 2002, dnr: 914-01/F samt Pettersson s. 285. 
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Handelsbanken ansåg därför att H.M. innehade sådan kompetens på området att han skulle 

anses ha en nyckelposition inom Handelsbanken och därför skulle beviljas skattelättnader. 

Forskarskattenämnden hade tidigare avslagit ansökan med motiveringen att H.M:s 

arbetsuppgifter ligger inte på den nivån att han kvalificerar sig som en expert eller 

nyckelperson i lagtextens mening. Nämnden ansåg även att H.M:s kännedom om den 

finska marknaden och färdigheter i det finska språket ska anses som kompetens av för 

allmän karaktär för att kunna medföra skattelättnader. 

FR stadgade i sin bedömning att med tanke på hur lagtexten har utformats bör det krävas 

en mycket hög kompetensnivå eller specialisering för att en person ska kunna kvalificera sig 

som en expert enligt 11 kap. 22 § 1 st. 1p. IL. Det faktum att H.M. hade erfarenhet av 

framförallt den finska valuta- och valutaoptionshandeln anser inte FR medföra att han 

innehar den specialistkunskap eller kompetensnivå för att kunna erhålla skattelättnader som 

expert. FR stadgade avslutande i sin bedömning att H.M. inte heller innehade den 

kompetensnivå som krävs för en nyckelperson eller hade en företagsledande roll inom 

Handelsbanken. På dessa grunder avslog därför FR överklagandet.   

I linje med FR fann KamR att det bör krävas en mycket hög kompetensnivå för att en 

arbetstagare ska falla under 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL och att H.M. inte innehade denna 

kompetens. KamR:s bedömning angående ifall H.M. kunde ses som en person i 

företagsledande ställning eller annan nyckelposition skiljde dock. Anledningen att 

Handelsbanken inte skulle kunnat behålla sin valutaoptionshandel med de största 

finländska kunderna ifall inte H.M. hade rekryterats ansåg KamR visa på att han innehade 

en nyckelpersonsposition inom företaget och skulle beviljas skattelättnader. Domstolen 

beaktade även det faktum att Handelsbanken var ett stort företag med ett flertal 

verksamhetsgrenar gällande bedömningen ifall H.M. skulle ses som en nyckelperson inom 

företaget. Anledningen till detta synsätt var att bedömningen bör enligt KamR:s mening 

göras olika för stora och små företag för att motverka diskriminering av stora företag. 

Beslutet överklagades av Skatteverket med motiveringen att H.M:s arbetsuppgifter inte låg 

på den nivån för att han ska anses som en expert. H.M:s kunskaper om den finländska 

marknaden och det finska språket var enligt Skatteverket av alltför allmän karaktär för att 

de ska kunna kvalificera honom för skattelättnader. Skatteverket ansåg också att för att en 

person ska anses ha en nyckelposition inom ett företag ska samma höga krav på kompetens 

gälla som för experter. Det var enligt Skatteverket fråga om en relativt snäv krets av chefer 
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som hade denna specialkompetens och som ansvarade för en viktig och central del för 

företaget, något som inte H.M. innehade. 

Högsta förvaltningsdomstolen88 börjar med att konstatera att bestämmelserna angående 

expertskatten i 11 kap. 22 § IL är allmänt utformade och det saknas definitioner av centrala 

begrepp. Lättnaderna ska ses som incitament för svenska företag att kunna rekrytera 

utländska efterfrågade nyckelpersoner och samtidigt behålla bland annat koncernledande 

funktioner inom Sverige. HFD konstaterar att det har framgått att H.M. har en betydande 

kompetens inom sitt specialområde och att det inte finns anledning att ifrågasätta att hans 

erfarenhet och kontaktnät var av stort intresse när det kom till rekryteringen av H.M. 

Däremot avser H.M:s arbete endast en del av valutamarknaden och det har inte heller 

framgått att det var svårigheter att rekrytera liknande personal inom landet. Faktumet att 

H.M. hade nära kontakter, kännedom om de finländska förhållanden och kunskaper i det 

finska språket ska inte i det aktuella fallet ha någon särskild betydelse. Sådana 

omständigheter kan enligt HFD endast undantagsvis inverka på bedömningen om en 

person ska anses som en expert eller specialist enligt lagens krav. HFD kom inte heller fram 

till att H.M. hade företagsledande uppgifter eller ska anses ha en nyckelposition inom 

företaget. Till skillnad från bedömningen som KamR gjorde, där de grundar sin bedömning 

på att H.M. hade en nyckelposition inom en av företagets verksamhetsgrenar, tar HFD, i 

likhet med lagtexten, hänsyn till hela företaget. HFD drar därför slutsatsen att H.M. inte 

hade någon nyckelposition inom företaget och inte ska beviljas skattelättnader. 

I rättsfallet framkommer att bedömningen om man ska anses ha en företagsledande 

funktion eller vara i en nyckelposition ska göras med beaktande av hela det företag i vilket 

personen är anställd, inte endast i förhållande till den verksamhetsgren som den anställde är 

aktiv. Det medför att det är svårare för större företag att få igenom personer i 

nyckelposition eller företagsledande ställning. Domstolen gör i min mening en tolkning 

som både grundar sig på ordalydelsen i lagtexten men även syftet. Förutom att det i 

lagtexten står företagets ledning är den krets som regeringen nämner i propositionen snäv.89 

3.4.3 Mark Conoley – KamR 2634-09 

Fallet gällde Mark Conoley som fick avslag hos Forskarskattenämnden för sin ansökan 

gällande skattelättnader för sin anställning som personaldirektör på Sandvik Mining and 
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Construction AB. Conoley var med i ledningsgruppen för bolaget och för Sandvik-

koncernens Human Resource men nämnden ansåg ändå inte att Coneley innehade en 

nyckelposition eller haft företagsledande uppgifter i företaget. Beslutet överklagades och 

det anfördes att Conoley rapporterar direkt till VD:n i sin roll som Vice President Human 

Resources. Conoley rekryterades på grund av hans långa erfarenhet inom området och en 

person med hans erfarenhet och kompetens var svår att hitta i Sverige. Conoley har även 

en betydande roll vid bolagets företagsförvärv och omstruktureringar samt har en central 

roll för att anpassa och utveckla bolagets organisation för att öka produktiviteten och 

lönsamheten.  Skatteverket bestred bifall till överklagandet och ansåg att Coneleys position 

varken kunde ses som företagsledande eller falla in under den snäva krets som kan anses ha 

en nyckelposition med specialistkunskaper i företaget. 

FR inledde med att konstatera att för att kvalificera sig för skattelättnader, genom att ha 

företagsledande uppgifter eller anses vara en nyckelperson, rör det sig om en snäv krets av 

chefer på hög nivå eller en person med unik specialistkompetens som även ansvarar för en 

nödvändig och central del för företaget, utan att vara i företagsledande ställning. Trots 

Coneleys position där han är ansvarig för all ledning av personal och personalutveckling 

samt med ansvar för den totala budgeten för bolagets personalavdelningar ansåg inte FR att 

han varken innehade företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en 

nyckelposition inom bolaget. Domen överklagades till KamR som beviljade 

prövningstillstånd. 

KamR började med att konstatera att i enlighet med fallet RÅ 2006 ref. 1690 ska 

bedömningen ifall en person ska anses ha en nyckelposition göras med beaktande av hela 

företaget som personen är anställd i. Domstolen följde sedan på FR:s linje och ansåg inte 

att Mark Conoley, med tanke på vad som hade framförts, hade ett sådant ansvar för att 

anses ha företagsledande uppgifter inom bolaget. Trots att Coneley hade ansvar för Human 

Resource frågor i samband med exempelvis fusioner ansåg inte KamR att det framkommit 

att han hade anställts för att underlätta en större omstrukturering av företaget och skulle 

inte anses inneha en nyckelposition som avses i lagtexten. 

Domstolen slår i fallet fast ett ytterligare kriterium när det gäller att kunna ses som en 

person i nyckelposition i och med att det inte har framkommit att Conoley har anställts för 

att underlätta en större omstrukturering av företaget. Regeringen nämner i propositionen 
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att en nyckelperson är en person i en sådan ledande ställning att han kan ha ett inflytande 

över var verksamheten kan förläggas vid nyetablering.91 Domstolen klargör på så sätt i fallet 

att om en person har anställts för att underlätta en större omstrukturering kan han anses 

vara en nyckelperson i lagtextens mening. Däremot krävs det fortfarande att det inte går att 

hitta liknande komptens inom Sverige.   

3.4.4 IKEA – KamR 7044-10 

Evelyn Higler blev internt rekryterad av IKEA Svenska Försäljning AB till posten som vice 

VD, internt benämnd som Deputy Retail Manager. Forskarskattenämnden kom till beslutet 

att bevilja skattelättnader för Evelyn Higler. Beslutet överklagades dock av Skatteverket till 

FR. Skatteverket ansåg att det inte hade förelegat sådana betydande svårigheter att rekrytera 

motsvarande kompetens inom Sverige som krävs för att skattelättnader ska beviljas enligt 

11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL. Fortsatt ansåg Skatteverket att Higler inte heller hade någon 

företagsledande position inom företaget. Gällande bedömningen konstaterade Skatteverket 

att bolaget var ett dotterbolag som bedrev sin verksamhet i kommission för moderbolaget 

och därför skulle bedömningen göras utifrån ett koncernperspektiv och inte ett 

företagsperspektiv. 

FR valde att fortsätta Skatteverkets resonemang med att först slå fast att sådana 

företagsledande uppgifter som avses i 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL är mer vanliga i 

koncernledande bolag än i dess dotterbolag. Domstolen hävdar att bedömningen om 

Higlers arbetsuppgifter ska ses som företagsledande måste göras med beaktande av detta. 

Utifrån ett koncernperspektiv anser därför domstolen att Higler inte har företagsledande 

uppgifter och inte ska beviljas skattelättnader. Avslutningsvis gjorde FR bedömningen även 

att Higler inte heller hade någon nyckelposition mot bakgrund av det svenska bolaget.92 

Beslutet överklagades till KamR. 

Evelyn Higler och IKEA anser att FR:s synsätt leder till att endast en VD i ett svenskt 

dotterbolag kan uppfylla kraven och detta kan inte anses vara lagstiftarens syfte. En sådan 

bedömning missgynnar större internationella företag som verkar i Sverige genom 

dotterbolag i förhållande till bolag verksamma i Sverige utan att tillhöra en internationell 

koncern. KamR valde att gå emot det resonemang som FR hade och slog fast att 

bedömningen ifall en person ska anses ha företagsledande uppgifter eller andra uppgifter 

                                                 
91 Prop. 2000/01:12, s. 22. 

92 Se även RÅ 2006 ref. 16 i avsnitt 3.4.2. 



 

 
29 

som medför en nyckelposition i ett företag ska inte göras utifrån hela den internationella 

koncern som företaget tillhör utan utifrån det företag som personen är anställd. Domstolen 

ansåg däremot att Higler inte innehade någon av dessa positioner och inte skulle beviljas 

skattelättnader. 

Rättsfallet slår fast att det likt fallet med H.M.93 ska ses till hela företaget ifall en person ska 

anses ha företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett 

företag. KamR frångick på så sätt FR:s bedömning. En intressant frågeställning är ifall FR:s 

bedömning skulle ha kvarstått och man skulle vid bedömningen se till hela koncernen. Ifall 

man skulle ta hänsyn till hela koncernen med ett eventuellt utländskt moderbolag kan man 

då ens anse att personen är anställd av det svenska företaget/filialen och att lönen betalas 

ut därifrån? Ifall detta inte är fallet bör ju i sådana fall ett sådant synsätt göra att 

arbetstagaren diskvalificeras redan på de formella grunderna. 

3.4.5 Kommentar 

Nyckelpersonbegreppet har varit omskrivet i både doktrin och praxis. Begreppet är mycket 

brett och den ledning som finns att hitta i propositionen gäller endast inom vilka områden 

som en nyckelperson ska kunna vara aktiv. De kompetenskrav som finns för 

nyckelpersoner och att det ska föreligga rekryteringssvårigheter har i efterhand slagits fast 

av Forskarskattenämnden och av praxis från domstolarna. Eftersom det i propositionen 

endast nämns områden som en specialist kan vara verksam i har det funnits en mycket stor 

osäkerhet om vilka personer som kan beviljas skattelättnader. Det breda område som 

nyckelpersoner kan rymma har också lett till att det i vissa fall har använts som en sista 

utväg när inte personen har möjlighet att få skattelättnader inom någon annan av 

personkriterierna.94 Den vida definitionen har enligt mig inneburit både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att på så sätt utesluts så få kretsar som möjligt redan vid ansökan och många 

har möjlighet att argumentera för varför de ska beviljas skattelättnader. På samma sätt är 

det en nackdel eftersom det är mycket svårt för personer som ansöker om skattelättnader 

inom detta kriterium att förutse ifall de har möjligheter till skattelättnader. Problemet med 

förutsägbarheten var också en av de utlösande faktorerna till att en ändring i reglerna 

gjordes.95  

                                                 
93 Se avsnitt 3.4.2. 

94 Eriksson, s. 69. 

95 Se kapitel 4. 
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3.5 Företagsbegreppet 

3.5.1 Innebörd 

Lagtexten kräver att ifall en person ska kunna kvalificera sig för skattelättnader som 

nyckelperson med företagsledande uppgifter eller med specialistkunskaper måste han vara 

anställd i ett företag.96 Det har i praxis varit mycket omdiskuterat om vad som ska falla 

under definitionen företag speciellt för personer anställda av statliga eller kommunala 

institutioner samt ideella organisationer så som ideella föreningar och stiftelser.97 Lite 

ledning kan hämtas från rättsfall, som nedan kommer att presenteras, där det stadgas att det 

inte finns någon enhetlig innebörd för begreppet företag på skatterättens område utan att 

det får ges ett anpassat innehåll med hänsyn till omständigheterna.98 

3.5.2 Botaniska trädgården – RÅ 2003 ref. 58 

Rättsfallet handlade om en utländsk person, A.S., som anställdes som prefekt för Botaniska 

trädgården i Göteborg och samtidigt som chef för den gemensamma förvaltningen för 

Botaniska trädgården och Naturhistoriska museet. Tjänsten hade tillsatts genom ett 

sakkunnigförfarande men Forskarskattenämnden hävdade att det fanns personer 

hemmahörande i Sverige bland de sökande som skulle kunnat komma ifråga för tjänsten 

även att A.S. enhälligt rekommenderades till tjänsten. På dessa grunder gjorde 

Forskarskattenämnden bedömningen att skattelättnader inte skulle beviljas.   

FR konstaterar att bara för att anställningen har tillsatts med ett sakkunnigförfarande 

medför detta inte att det finns betydande svårigheter för rekrytering av motsvarande 

kompetens inom landet. Endast det faktum att det inte fanns någon annan sökande med 

exakt samma meriter som A.S. gör inte detta att det inte skulle kunna finnas personer med 

motsvarande kompetens i Sverige. FR menar även att med anledning av att tjänsten har 

haft ett ansökningsförfarande pekar mot att A.S. inte var varit exklusivt tänkt för tjänsten. 

Vidare anser FR att A.S:s arbetsuppgifter är liknande företagledares med en nyckelposition 

i ett rörelsedrivande företag. Domstolen hänvisar tillbaka till propositionen att syftet med 

föreskriften är att den ska underlätta utländska företags etableringar i Sverige samt göra det 

möjligt för företag i Sverige att kunna konkurrera om arbetskraft som är internationellt 

                                                 
96 11 kap 22 § 1 st. 3 p. IL.  

97 Eriksson, s. 70. 

98 RÅ 1995 ref. 13 samt Pettersson, s. 283. 
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efterfrågad. A.S:s situation kan enligt FR därför inte omfattas av reglerna eftersom det inte 

rör sig om en utländsk etablering eller den typ av arbetskraftskonkurrens som förarbetena 

avser.99 

A.S. överklagade domen och ansåg att han sannolikt har den högsta graden av 

specialisering och kompetens inom sitt ämnesområde och han var mer kvalificerad än de 

fem övriga sökande, alla med svenskt medborgarskap. Skatteverket bestred överklagandet 

och ansåg att A.S. inte skulle ses som en expert och hans arbete på Botaniska trädgården i 

Göteborg inte faller in under definitionen företag i 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL. 

KamR följde på FR linje när det gällde ifall A.S. skulle ses som en expert eller inte. 

Domstolen ansåg att det inte hade visats att arbetsuppgifterna var av sådan kvalificerad art 

som förutsätts för skattelättnad eller att det var betydande svårigheter att rekrytera någon 

med liknande kompetens inom landet. Gällande frågan om 11 kap 22 § 1 st. 3 p. IL gjorde 

KamR samma bedömning som FR. 

HFD gjorde samma bedömning som de två tidigare instanserna och ansåg att endast det 

faktum att en utländsk sökande till en tjänst är mest meriterad och lämpad till en tjänst är 

inte i sig tillräcklig grund för att skattelättnader ska beviljas. När det kom till den andra 

frågan konstaterade HFD först att det i lagtexten inte finns någon förklaring vad som avses 

med företag. Domstolen stadgar även att det inte har någon enhetlig innebörd inom 

området för skatterätt utan det ska göras en bedömning fall till fall.100 HFD slår fast att med 

tanke på att syftet med reglerna är att skapa incitament för svenska företag att reglerna inte 

kunde bli tillämpliga i detta fall och skattelättnader inte skull beviljas. 

Domstolen ger i fallet ingen klar definition av vad som ska anses med företag i lagtextens 

mening utan konstaterar endast att en sådan bedömning ska göras från fall till fall. Beslutet 

ligger därmed i linje med tidigare praxis101, men ger ingen större ledning för framtida fall. 

En kommunal förvaltning sågs i fallet inte som ett företag i lagtextens mening men med 

tanke på att en bedömning ska göras från fall till fall kan bedömningen skilja i framtiden. 

HFD slår även fast att det faktum att en person är mest meriterad till en tjänst betyder inte 

att det föreligger grund för skattelättnader. 
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101 RÅ 1995 ref. 13. 



 

 
32 

3.5.3 Miloslav Horava – KamR 5606-10 

Miloslav Horava var en ishockeytränare som rekryterades av Modo Hockey i deras satsning 

för att återigen bli en av Sveriges bästa ishockeyklubbar. Modo Hockey anförde att 

Miloslav Horava var en av Europas mest skickliga och eftertraktade tränare. Horava hade 

hög kompetens både i och med den elittränarlicens som krävs för att träna ett lag i 

Elitserien102 samt meriter som spelare och från tränarjobb på elitnivå över hela världen.  

Forskarskattenämnden avslog den 29 december 2009 Miloslav Horavas ansökan om 

skattelättnader. Nämnden ansåg inte att han varken var att se som en expert enligt 11 kap. 

22 § 1 st. 1 p. IL eller en person med företagsledande- eller nyckelposition enligt den tredje 

punkten. Modo Hockey överklagade beslutet till FR som inte gick på 

Forskarskattenämndens linje. FR ansåg att Modo Hockey inte visat att det fanns svårigheter 

att rekrytera personer med motsvarande kompetens och Horava på så sätt inte kunde falla 

under 11 kap. 22 § 1 st. 1 p. IL som expert. Gällande utredningen ifall Horava kunde 

beviljas skattelättnader enligt punkt 3 slog domstolen fast att det varken finns förarbeten 

eller praxis som utesluter idrottssektorn från lagens tillämpningsområde under förutsättning 

att de allmänna ändamålen med lagstiftningen upprätthålls. FR ansåg att Horava var en 

eftertraktad elittränare i en kunskapsintensiv bransch med både praktiska och teoretiska 

meriter. Hans kompetens var nödvändig för klubbens kärnverksamhet och får därför anses 

ha en nyckelposition i föreningen. Skatteverket överklagade FR:s dom till KamR och fick 

prövningstillstånd. Verket ansåg att eftersom Modo Hockey var en ideell förening kan det 

inte anses utgöra ett företag i den mening som avses i 11 kap. 22 § 1 st. 3 p. IL.   

Först konstaterade KamR att eftersom det inte visats att det förelåg betydande 

rekryteringssvårigheter var Horava inte att ses som en expert enligt 11 kap 22 § 1 st. 1p. IL. 

KamR följde och utvecklade sedan Skatteverkets resonemang och konstaterade även de att 

bestämmelsen endast är tillämplig i fråga om verksamhet i ett företag. Likt RÅ 2003 ref. 58 

slår domstolen fast att det inte finns någon förklaring i lagtexten till vad som avses med ett 

företag. Begreppet företag har inte heller någon enhetlig innebörd och ska därför ges ett 

avpassat innehåll med hänsyn till de aktuella omständigheterna. KamR anser att Modo 

Hockey inte kan ses som ett företag som avses i lagtexten med tanke på lagstiftningens 

syfte103 och att Modo Hockey är en ideell idrottsförening. 104  

                                                 
102 Högsta ligan i ishockey i Sverige. 
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Domstolen gör i fallet en tolkning utifrån syftet med lagstiftningen när det kom till 

bedömningen hur ett företag skulle definieras. Syftet enligt propositionen105 är att skapa 

incitament för svenska företag att behålla eller förlägga funktioner som kräver utländsk 

personal i Sverige, exempelvis koncernledande funktioner. Fortsatt är syftet med reglerna 

också att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga genom att forskning och 

produktutveckling av internationellt snitt i svenska företag och forskningsinstitutioner ska 

främjas och bidra till att ny kunskap och teknologi kommer svensk ekonomi till del. 

KamR:s dom stängde på så sätt den dörr för idrottsföreningar gällande expertskatten som 

FR dom öppnade innan fallet blev överklagat. 

3.5.4 Åse Kleveland – FR 686-02 

Forskarsskattenämnden biföll Svenska Filminstitutets ansökan om skattelättnader för Åse 

Kleveland för hennes anställning som verkställande direktör. Skattverket överklagade 

bifallet och menade att Åse Kleveland inte hade den kompetens för att kunna anses som en 

expert, då detta krav ska ställas högt. Verket ansåg inte heller att Åse Kleveland hade 

sådana företagsledande uppgifter inom SF att skattelättnader ska beviljas. Anledningen till 

detta är att Skatteverket konstaterar att det allmänna syftet med föreskriften som kan 

utläsas av förarbetena är att underlätta utländska företags etableringar i Sverige och göra det 

möjligt för företag i Sverige att kunna konkurrera om eftertraktad arbetskraft även 

internationellt. På så sätt kan inte Åse Klevelands arbete anses falla in under den 

arbetskraftskonkurrens som nämns i förarbetena. 

Svenska Filminstitutet bestred överklagandet och hävdade att det inte fanns något speciellt 

komptenskrav i propositionen gällande VD-kategorin utan att bara det faktum att en 

person innehar en sådan post torde innebära att personen innehar tillräcklig kompetens. 

Institutet ansåg därefter att det inte fanns tillräckligt stöd i förarbetena för det påstående att 

anställningen inte skulle avse den typ av arbetskraftskraftkonkurrens som avses i 

förarbetena. 

FR börjar i sitt domskäl att slå fast de syften med reglerna som avses i förarbetena och att 

ett viktigt syfte är att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga och bidra till att ny 

kunskap och teknologi kommer svensk ekonomi till del. Domstolen fortsätter sedan med 

att de två första kategorierna i lagtexten, specialister, expert och forskare främst torde vara 
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verksamma inom industrin och forskningsinstitutioner. Vidare så slår FR fast att gällande 

personer i företagsledande ställning avses företagsledare med ansvar för företagets 

allmänna ledning och förvaltning. 

FR hade som skäl för sitt beslut att Åse Kleveland var VD för det Svenska Filminstitutet 

och har innan bland annat varit kulturminister i Norge med ansvar för norsk film- och 

mediepolitik. Vidare konstaterar FR att stiftelsen Svenska Filminstitutet har som centrala 

uppgifter ”…dels är att fördela stöd till produktion av svensk film samt till distribution och visning av 

film i hela landet, dels att företräda svensk film internationellt. Filminstitutet bedriver också ett omfattande 

arbete med att bevara och levandegöra det filmhistoriska arvet”. På dessa grunder fann FR att Åse 

Kleveland dels har en hög kompetens inom sitt verksamhetsområde och dels innehar 

posten som VD för Svenska Filminstitutet och ska därför beviljas skattelättnader.  

FR kom med sin dom den 3 juli 2002 och det var därför ett mycket tidigt fall gällande de 

nyinförda expertskattereglerna. Det mest uppseendeväckande var att FR i fallet anser att en 

stiftelse kan ses som ett företag och på sätt utvidgar definitionen av ett företag. Domen 

överklagade inte heller vidare till KamR. 

3.5.5 Kommentar 

De fall gällande vad som ska anses som ett företag i lagtextens mening har inte klarlagt 

mycket inom området. Fallet Botaniska trädgården slog endast fast att tidigare praxis 

stadgat att en bedömning ska göras från fall till fall. I ett fall gällande Kulturhuset i 

Stockholm ansåg nämnden i sitt beslut att en snäv tolkning av begreppet företag var den 

mest lämpliga i samband med de ändamålsskäl som bär upp bestämmelsen. En kommunal 

förvaltning är då med tanke på detta  inte att se som ett företag i lagtextens mening.106 Ser 

man till ordalydelsen i lagtexten i fallet Horava är det inte underligt att domstolen kom till 

det beslut som den gjorde. En ideell förening är inte ett företag i lagens mening och det 

skulle därför inte kunna vara möjligt för Horava att erhålla skattelättnader som 

nyckelperson inom Modo. Intressant är då att FR i fallet Kleveland valde att bevilja 

skattelättnader trots att SF var en stiftelse. Domstolen har tidigare bland annat nekat 

skattelättnader för en rektor för en internationell skola i Stockholm, skolan drevs som en 

stiftelse, med motiveringen att tjänsten inte omfattades ”av det allmänna syftet som ligger bakom 

aktuell lagstiftning”107. Markus Pettersson anser i sin artikel att avgörande, enligt FR:s 
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bedömning, för vad som är att anses vara ett företag torde därför vara verksamhetens grad 

av kommersialism och vinstintresse, något som stärkas med tanke på att en skola och en 

kommunal förvaltning nekades.108 Fallet överklagades, som tidigare nämnts, inte och med 

tanke på att det var ett tidigt avgörande från första instans har fallet mycket tveksamt 

rättskällevärde och det ska enligt min mening inte läggas för stor vikt vid. Däremot anser 

jag att ifall domstolen hade haft samma synsätt i fallet Horava tycker jag att han borde 

beviljats skattelättnader. Många idrottsklubbar i dagens läge drivs mer eller mindre på ett 

liknande sätt som ett företag och vissa större klubbar är till och med aktiebolag. Jag anser 

därför att om Modo hade drivits som ett aktiebolag skulle det inte finnas något hinder för 

att skattelättnader skulle kunna beviljas.  

Trots att det genom rättsfall har försökt att förtydligas vad som ska anses som företag anser 

jag att det fortfarande är oklart vad som ska ses som ett företag och inte. Domstolarna är 

väldigt vaga i sina bedömningar och lämnar väldigt sällan en klar och tydlig motivering till 

vad som ska anses som ett företag. Definitionen av ett företag enlig 11 kap 22 § 1 st. 3 p. 

IL har istället bedömts från fall till fall, i enlighet med RÅ 1995 ref 13. Självklart leder detta 

till att bedömningen kan ske bättre i förhållande till hur situationen ser ut i det specifika 

fallet, men eftersom det inte finns några egentliga klara riktlinjer leder detta till en oönskad 

oförutsägbarhet. Domstolarna har i sina bedömningar gjort en teleologisk tolkning och sett 

till syftet med lagen och hur tanken med den är att underlätta för företag i Sverige att 

konkurrera om internationellt eftertraktad arbetskraft. Domstolen verkar både ha sett till 

ordalydelsen i lagtexten, företag, men också sett till vilka branscher som enligt 

propositionen främst ska omfattas med reglerna. Branscherna har vidgats genom praxis 

men den relativt snäva definitionen av företag finns kvar. 

3.6 Formella kriterier 

3.6.1 Tidsfrister 

Det har i uppsatsen nämnts innan109 att skattelättnaderna endast tillämpas under en tid av 

tre år och anställningen får inte vara avsedd att vara längre än fem år. Samtidigt måste den 

anställde stanna i landet i minst sex månader så att obegränsad skattskyldighet föreligger.110 

                                                 
108 Pettersson, s. 284. 

109 Se avsnitt 2.3.3. 

110 Lodin, s. 246. 
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Ansökan måste även den inges senast tre månader från det anställningen har påbörjats.111 

Den anställde får inte heller ha stadigvarande vistats i Sverige under någon period under 

den femårsperiod som närmast föregick den anställning som är aktuell för 

skattelättnader.112  

Tidfristerna kan däremot göra att den anställde kan komma i kläm. Ifall den anställde 

påbörjar en anställningen som till en början är avsedd att vara kortare än sex månader kan 

han inte beviljas skattelättnader. Om anställningen sedan efter fyra månader blir förlängd så 

att den är längre än sex månader och den anställde blir obegränsat skattskyldig är det redan 

för sent att ansöka om skattelättnader. I ett sådant fall kan det i så fall vara lämpligt att i 

ansökan utgå från den längsta möjliga tid som anställningen kan tänkas vara. Ifall 

anställningen senare ändå inte skulle uppgå till sex månader spelar detta ingen roll då ingen 

nedsättningsbar beskattning kommer att ske.113  

Liknande effekter kan också ske eftersom ett beslut om beviljande av skattelättnader gäller 

från och med ankomstdagen till Sverige. Flyttar den anställde till Sverige någon månad 

innan själva anställningen börjar kommer de tre år som skattelättnaderna kan tillämpas 

börja räknas från och med det datum han anländer till Sverige. De första månaderna när 

anställningen inte har börjat har då den anställde ingen inkomst som kan bli föremål för 

skattelättnaderna. Den anställde blir på så sätt berövad på ett antal månader av 

skattelättnader endast på grund av att han valde att flytta till Sverige, för att exempelvis 

installera sig och sin familj, innan anställningen påbörjades. På samma sätt kan en anställd 

stöta på problem ifall han i början av anställningen väljer att inte direkt bosätta sig i Sverige. 

Det komplicerade blir då att ansökan om skattelättnader måste inkomma inom tre månader 

från och med det att han påbörjade den svenska anställningen, men skattelättnaderna blir 

fortfarande inte tillämpliga förrän han flyttar till Sverige och blir obegränsat skattskyldig. I 

likhet med vad Catarina Wahlgren Sjöstedt diskuterar i sin artikel anser jag också att 

”avsikten med expertskattereglerna borde vara att expertskattebeslutet ska tillämpas i tre år från den dag 

den anställde är bosatt i Sverige och har påbörjat arbetet här, och att ansökan ska göras inom tre månader 

från detta datum”114. Genom detta skulle man minimera risken både för att den anställde inte 

                                                 
111 6 § Lag om Forskarskattenämnden. 

112 11 kap 22 § 2 st. IL. 

113 Lodin, s. 246. 

114 Wahlgren Sjöstedt, Catarina, Expertskatt – några ytterligare kommentarer, Skattenytt nr. 1-2 2012, Utdrag ur 
Far Komplett (Hämtad 2012-02-17), s. 3. 
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kan utnyttja lättnader under hela treårsperioden eller att den anställde missar 

ansökningstiden på grund av det faktum att han inte flyttar till Sverige i samband med att 

anställningen börjar.115         

Ett annat problem som kan uppstå är ifall en anställd först blir rekryterad till en tjänst som 

inte har sådan art att expertskatt kan beviljas och sedan blir befordrad till en högre 

befattning som kan beviljas skattelättnader. I detta fall kan inte skattelättnader beviljas för 

den andra tjänsten då det är den första anställningen eller befattningen som ska prövas ifall 

den kan anses medföra skattelättnader. Eftersom den anställde redan befinner sig i Sverige 

när han tillträder den andra tjänsten kan därför inte skattelättnader beviljas. På samma sätt 

gäller i en omvänd situation att om en person som exempelvis har jobbat i en 

företagsledande position blir flyttad till en icke företagsledande position kan endast 

skattelättnader medges för den tid då den anställde innehar en företagsledande position.116  

Vid det fallet att en anställning som vara ämnad att endast var under fem år, och tre års 

skattelättnader har beviljats, förlängs utöver den tidigare nämnda femårsperioden ses 

anställingen inte längre som tillfällig. Däremot kan inte det medföra att de beviljade 

skattelättnaderna återtas då det inte finns något lagstöd för något sådant. Lodin resonerar 

däremot i sin artikel att ifall en arbetsgivare eller arbetstagare medvetet angivit att 

anställningen inte skulle vara längre än fem år även då man hade avsikten att anställningen 

skulle vara längre än fem år torde oriktig uppgift föreligga. Skattelättnaderna skulle i sådana 

fall möjligtvis kunna rivas upp genom eftertaxering ifall detta går att bevisa och att den 

oriktiga uppgiften är lämnad till ledning för taxeringen.117 

3.6.2 Arbetsgivare och arbetstagare 

I avseendet om skattelättnader ska kunna beviljas eller inte är definitionen av arbetsgivare 

den som betalar ut ersättning och på samma sätt är arbetstagaren den som mottar 

ersättning.118 Arbetstagaren får inte heller vara svensk medborgare.119 Ett beslut om 

skattelättnader kan bara tillämpas på den arbetsgivare som angivits i ansökan och ändras 

denna krävs ett nytt beslut. Ifall en ändring av arbetsgivaren sker exempelvis på grund av 

                                                 
115 Wahlgren Sjöstedt, s. 2-3. 

116 Lodin, s. 246-247. 

117 Lodin, s. 247. 

118 1 § 2 st. Lag om Forskarskattenämnden 

119 11:22 2 st. 2 strecksatsen IL. 
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omstrukturering eller fusion medges ofta det nya beslutet ifall arbetsuppgifterna är 

desamma eller lika kvalificerade som tidigare.120 

En förutsättning är att arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt 

företag med fast driftställe i Sverige.121 Detta leder till att en anställd som är anställd av ett 

utländskt företag och detta företag inte är samma juridiska person som det svenska bolag 

som den anställde utför arbete för i Sverige formellt sett inte uppfyller för kraven för att 

kunna beviljas skattelättnader. I många fall sänds en arbetstagare ut från ett moder- eller 

dotterbolag för att under en period arbeta i Sverige. Under sådana omständigheter finns det 

inte alltid ett svensk anställningsavtal utan ett så kallat assignmentavtal. Detta avtal reglerar 

tjänstgöringen i Sverige och är ett tillägg till det anställningsavtal den anställde har i 

hemlandet. Trots att det i detta fall som sagt inte finns något direkt anställningsavtal med 

den svenska arbetsgivaren har assignmentavtal godkänts av Forskarskattenämnden och inte 

varit något hinder för beviljande av skattelättnader.122  

Ett problem som också kan uppkomma är ifall lönen betalas ut från företaget i hemlandet. 

Enligt lagtexten kan det innebära att skattelättnader inte kan beviljas eftersom 

arbetsgivaren, lika med utbetalaren av lön, ska vara ett svenskt företag eller ett utländskt 

företag med fast driftställe i Sverige. KamR har vid två tillfällen behandlat denna fråga och 

kommit till olika slutsatser i frågan. Första domen kom den 16 april 2009 från KamR i 

Göteborg123 och avsåg lön till en VD för ett svenskt aktiebolag. Lönen betalades ut från ett 

tyskt bolag där personen ifråga även var anställd och det fanns endast ett muntligt 

anställningsavtal mellan den anställde och det svenska bolaget. Lönekostnaden för det tyska 

bolaget vidarefakturerades senare till det svenska bolaget som på så sätt bar kostnaden för 

den anställdes lön. KamR ansåg i fallet genom en sammantagen bedömning att 

utbetalningarna som hade skett av det tyska bolaget ansågs vara ersättning som förmedlats 

på uppdrag från det svenska bolaget. Ett liknande fall där domstolen kom till motsatt slut 

meddelades av KamR i Stockholm den 16 juni 2009.124 I detta fall rörde sig en anställd som 

hade ett assignmentavtal där den anställde skulle sändas ut av sin finska arbetsgivare för att 

                                                 
120 Lodin, s. 247. 

121 11:22 2 st. 1 strecksatsen IL. 

122 Wahlgren Sjöstedt, s. 2.  

123 KamR 206-08. 

124 KamR 8670-07. 
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arbeta i ett bolag i Sverige. Det finska bolaget betalade lönen till den anställde men 

vidarefakturerade sedan lönekostnaden till det svenska bolaget. I fallet var det visat att den 

anställde arbetade för det svenska bolaget, det svenska bolaget bar kostnaden för arbetet 

och det svenska bolaget hade rätt till det arbete som den anställde utförde. Trots detta 

ansåg KamR inte att det finska bolaget hade gjort utbetalningen på uppdrag av det svenska 

bolaget var på skattelättnader skulle inte beviljas.125  

3.6.3 Kommentar 

Det har även uppkommit vissa problem gällande de formella kriterierna för 

expertskattereglerna. Skillnaden mellan de problem som gäller personkretsen är att gällande 

de formella kriterierna har osäkerheten lösts genom att Forskarskattenämnden har slagit 

fast vad som har godkänts och inte. De formella kriteriernas problem är på så sätt inte så 

specifika utan ett fastslagande av Forskarskattenämnden kan tillämpas i flertalet fall för att 

undvika osäkerhet i framtiden.  

3.7 Avslutande kommentar 

Det har ovan  visats att det finns mycket praxis på expertskatteområdet, men däremot finns 

det inte många avgöranden på området från högsta instans. Flertalet av rättsfallen har 

istället stannat på KamR eller hos FR. Problemet med bristande praxis från högsta instans 

är vilken vikt man ska ge avgöranden från underinstanserna. Den starkaste grunden i 

praxisen från KamR är sakligheten i de argument som domstolen anför som stöd för sitt 

domslut. Ett utförligt och väl motiverat domskäl leder då till att domen kan ges högre 

rättskällevärde.126 Enigheten, att det finns stringens i beslutslinjen och den leder åt samma 

håll hos KamR:na är också en indikation på hur mycket vikt som kan läggas vid en 

domstols avgörande.127 Finns ingen stringens i beslutlinjen och leder de inte åt samma håll i 

domarna ska rättskällevärdet anses som ganska lågt.128 Det faktum att HFD inte tagit upp 

frågan till prövning kan vara en indikation att det råder enighet mellan de olika KamR:na. 

Råder enighet mellan KamR:na och att även FR:na har intagit samma uppfattning 

tillsammans med att HFD inte meddelat prövningstillstånd ger praxis från KamR relativt 

                                                 
125 Wahlgren Sjöstedt, s. 3. 

126 Kristoffersson, Eleonor, Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen, Svensk Skattetidning 
2011:10, s 842. 

127 Kristoffersson, s. 843. 

128 Kristoffersson, s. 842. 



 

 
40 

högt rättskällevärde. Det faktum att HFD inte medger prövningstillstånd anser Eleonor 

Kristoffersson i sin artikel inte ska övertolkas. Det kan bero på flertalet anledningar så som 

att det konkreta fallet inte lämpar sig som prejudikat med anledningen av att det i målet 

finns för många bevisfrågor eller att rättfrågorna inte är renodlade. Förutsägbarhet i 

avgöranden och processekonomi är också starka argument för att följa denna praxis.129  

Inom expertskatteområdet har domstolen valt att göra många bedömningar från fall till fall 

mycket beroende på att fallen skiljer sig mycket från varandra. Situationen för arbetstagaren 

och arbetsgivaren är sällan densamma som för andra sökanden och det leder till att det kan 

vara svårt för domstolarna att göra konkreta och exakta avgöranden som är lätt för 

framtida sökanden att tillämpa. Istället har domstolarna försökt klargöra vissa begrepp 

inom lagstiftningen och en allmän ledning för tolkningen av lagtexten. På grund av detta är 

det också mycket svårt att bestämma rättskällevärde på de domar från KamR130 som 

kommit inom området. De rättsfall som presenterats131 visar också att de flesta fall är 

mycket specifika och kan tillämpas i få framtida situationer. De sökande har på så sätt 

också haft det mycket svårt att avgöra ifall skattelättnader skulle kunna komma att beviljas 

eller inte. Speciellt svårt har det varit för personer som ansökt om skattelättnader inom 

nyckelpersonkriteriet. Förenklingar och ökad förutsägbarhet inom området var därför 

tvunget att på något sätt införas för att reglerna skulle kunna utnyttjas till fullo. Regeringen 

valde därför efter sin utredning att införa ett objektivt kriterium som skulle gälla för alla 

oavsett kompetens eller inom associationsform personen var aktiv.132 Det nya objektiva 

kriteriet är en lönegräns som innebar att en person skulle anses uppfylla kompetenskraven 

ifall han har en månadslön på minst två prisbasbelopp (88 000 kronor för år 2012).133 

                                                 
129 Kristoffersson, s. 843. 

130 Men även domarna från Förvaltningsrätterna.  

131 Se avsnitt 3.2.-3.6. 

132 Prop. 2011/12:1, s. 243-244. 

133 11 kap. 22 § 3 st. IL. 
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4 Förenklad expertskatt  

4.1 Inledning 

De expertskatteregler som introducerades 2001 har sedan dess fått utstå mycket kritik 

beroende på deras brist på förutsägbarhet och detta medförde att ett tillägg till reglerna 

infördes 2012. Kommande kapitel kommer att beskriva det nya tillägget och utreda syftet 

bakom det.  

4.2 Förändringen 

De ursprungliga expertskattereglerna har kritiserats i både doktrin134 och skrivelser som 

inkommit till regeringskansliet. Den främsta kritiken som framfördes var den brist av 

förutsägbarhet som reglerna innebar, framförallt gällande vem som kan anses som en 

nyckelperson i företaget. I och med att det rådde en stor brist på förutsägbarhet kunde inte 

reglerna användas i rekryteringsprocessen eftersom beslutet om expertskatt oftast 

meddelades när anställningen redan hade börjat. Den osäkerhet ifall skattelättnader 

kommer beviljas eller inte ansågs ha förtagit syftet med den gamla lagstiftningen. 

Osäkerheten medför även ökad administrativ börda för arbetsgivarna eftersom de i 

efterhand kan bli tvungna att begära tillbaka för mycket innehållen preliminärskatt och 

arbetsgivaravgifter. 135  

På grund av den kritik som hade framförts mot de tidigare expertskattereglerna valde 

regeringen att lägga fram en proposition gällande ett tillägg i lagtexten. 

”Vid tillämpning av första stycket ska villkoren anses uppfyllda för en arbetstagare, om lön 

och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för 

det kalenderår då arbetet påbörjas.”136 

Regeringen ansåg i propositionen att en sådan ordning skulle öka förutsägbarheten i 

ansökningarna och även förenkla förfarandet.137 I och med de nya reglerna kan Skatteverket 

                                                 
134 Se exempelvis, Eriksson, Pettersson och Lodin 

135 Prop. 2011/12:1, s. 240. 

136 11 kap. 22 § 3 st. IL. 

137 Prop. 2011/12:1, s. 240 
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besluta om särskild beräkningsgrund för preliminärskatt redan innan 

Forskarskattenämnden har prövat ifall skattelättnader kan beviljas eller inte.138 

Många av remissinstanserna valde att inte yttra sig i frågan om det nya lagförslaget. 

Arbetsgivarverket och Skatteverket valde dock att yttra sig negativt om förslaget. 

Skatteverket anser att man skulle i så stor utsträckning som möjligt försöka att undvika 

regler som kräver en individuell prövning av fallen. Att då lägga till även en beloppsgräns 

till de tidigare kvalifikationskriterierna anser Skatteverket inte vara en bra lösning. Istället 

bör beloppsgränsen vara det enda kriteriet för skattelättnader för att öka förutsägbarheten 

och enkelheten på bekostnad av den individuella prövningen. Arbetsgivarverket anser själva 

att beloppsgränsen var för hög för att gynna tjänster inom statsförvaltningen. Sveriges 

universitets- och högskoleförbund tycker även de att beloppsgränsen är att anse som för 

hög och bör sättas lägre främst med hänsyn till löneläget i deras egen sektor. Lunds 

universitet anser att beloppsgränsen ska bestämmas till ett prisbasbelopp för personer som 

innehar en doktorsexamen medan Sveriges Redovisningskonsulters Förbund anser att 

beloppsgränsen ska sättas till 1,5 prisbasbelopp. Näringslivets Skattedelegation139 samt 

Näringslivets Regelnämnd kommenterar inte valet av storleken på beloppsgränsen men 

anser att de föreslagna ändringarna i lagen inte kommer fylla behovet att förenkla för 

gruppen forskare. Forskarskattenämnden är inne på samma linje och anser att det bör 

införas förenklade system även för andra grupper, särskilt forskare.  

Likt som nämnts140 framfördes kritik till den tidigare lydelsen av 11 kap. 22 § IL och ifall 

reglerna verkligen uppfyller sitt syfte. Förutsägbarheten var bristande i de tidigare reglerna 

då de inte kunde användas i rekryteringsprocessen eftersom utgången i ansökan inte kunde 

förutses. Regeringen anser i propositionen att för att reglerna ska kunna utnyttjas till fullo 

och faktiskt påverka förutsättningarna för en arbetstagare och en arbetsgivare är att de båda 

redan när förhandlingarna börjar mer eller mindre säkert vet att reglerna blir tillämpliga. 

Den bristande förutsägbarhet som har framförts i kritiken gäller främst gruppen gällande 

nyckelpositioner. Anledningen till denna kritik är att eftersom det inte finns något krav på 

svårigheter i rekrytering är det enbart uppgifternas betydelse för företaget som är 

avgörande. Regeringen ansåg därför att reglerna var tvungna att förenklas, en synpunkt som 

                                                 
138 Prop. 2011/12:1, s. 242. 

139 Föreningen Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna Sverige instämmer i Näringslivets Skattedelegations 
yttrande. 

140 Se kapitel 3. 
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även delas med majoriten av remissinstanserna. Ett införande av ett tillägg som är baserat 

på objektiva förhållanden och som inte innehåller de skönsmässiga bedömningar som 

innan gjordes av Forskarskattenämnden ansågs vara ett sätt att öka förutsägbarheten. Det 

förslag som gavs till ett sådant objektivt kriterium var att de personer som har en lön över 

en viss gräns alltid ska beviljas expertskatt. Det medför att de som har en lön som 

överstiger denna gräns inte ska behöva genomgå någon prövning ifall denne har de övriga 

kvalifikationer som krävs för att skattelättnader ska medges.141 Propositionen framhåller att 

det nya tillägget bör omfatta samtliga arbetstagare oavsett övrig kompetens eller vilken 

associationsform arbetsgivaren har.142 Alla de tidigare tre kategorierna, forskare, experter 

och nyckelpersoner, kommer därför omfattas av förslaget men även andra personer, som 

tidigare inte har varit föremål för expertskatten, kommer att kunna kvalificera sig för 

skattelättnader. Tillägget gör att det blir mycket lättare för både arbetstagare och 

arbetsgivare att avgöra ifall skattelättnader kommer att beviljas eller inte och kan användas 

redan i rekryteringsprocessen. Förutsägbarheten blir på så sätt högre då avgränsningen av 

vem som ska anses uppfylla kompetenskraven mycket tydligare.143 

Förändringen i lagtexten var endast ett tillägg vilket gör att de personer som inte når upp 

till lönenivån fortfarande kan kvalificera för skattelättnader i enlighet med de tidigare 

reglerna. Skatteverket anser dock att denna möjlighet till att fortfarande kunna kvalificera 

sig genom de tidigare reglerna ska avskaffas. Lönekriteriet skulle på så vis vara det enda och 

en individuell prövning skulle inte göras. Regeringen är dock inte alls på samma linje och 

förklarar i propositionen att spridningen på lönenivån för de som under 2011 kvalificerade 

för expertskatten är mycket stor trots att den genomsnittliga lönen för nämnda krets är ca 1 

miljon kronor. Ett avskaffande av den individuella prövningen kan därför leda till att 

många som enligt de tidigare reglerna kvalificerat sig för skattelättnader nu istället faller 

utanför reglernas tillämpningsområde. En förändring som gör att dessa personer inte 

kvalificerar sig för skattelättnader anser Regeringen gå ifrån lagstiftningens grundläggande 

syfte och anser därför att möjligheterna att kvalificera sig i enlighet med de tidigare reglerna 

bör kvarstå.144 

                                                 
141 Prop. 2011/12:1, s. 243. 

142 Prop. 2011/12:1, s. 243-44.  

143 Prop. 2011/12:1, s. 244. 

144 Prop. 2011/12:1, s. 244. 
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Diskussionen om vilket belopp som lönenivån skulle sättas till började redan i 

promemorian145. I promemorian ansågs det att för att inte lönenivån som sätts ska urholkas 

bör den följa den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det lämpligaste ansågs därför vara 

att knyta lönenivån till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2011 uppgick till 42 800 kr och 

det föreslogs därför att lönenivån skulle sättas till två prisbasbelopp.146 Under 2011 

motsvarade det en månadslön på 85 600 kr och en årslön på 1 027 200 kr, alltså strax över 

den genomsnittliga lönen för de som kvalificerade sig för skattelättnader under 2011. Vid 

valet av beloppsgräns tog regeringen även hänsyn till flera faktorer så som ”… 

undanträngningseffekter på arbetsmarknaden och konkurrenssnedvridningar”147. Det faktum att 

Danmark har en liknande lönegräns med ett belopp motsvarande ungefär lika mycket som 

det svenska, var också en faktor i valet av beloppsgräns.148 Gällande vilket prisbasbelopp 

som ska gälla för att skattelättnader ska beviljas anser regeringen att det är det bör vara det 

prisbasbelopp som gäller för det år som arbetet påbörjas i Sverige.149   

Den kritik som framfördes av några remissinstanser angående förslaget gällde bland annat 

att det inte tar hänsyn till behovet av förenkling för forskare och att en person som har 

doktorsexamen skulle kunna ha en lägre beloppsgräns. Regeringen hävdade som svar till 

kritiken att det även fortsättningsvis kommer att kunna kvalificera sig för skattelättnader 

med de tidigare införda reglerna. Forskare som tjänar under två prisbasbelopp kommer 

fortsättningsvis också kunna kvalificera sig för skattelättnader. Regeringen ansåg också att 

det inte skulle vara lämpligt att inom vissa sektorer sätta en lägre lönenivågräns för 

arbetstagare 150 

Propositionen innehåller även ett förslag angående en ändring av förfarandet i 

Forskarskattenämnden. Förslaget innebar att Forskarskattenämndens ordförande och vice 

ordförande gavs behörighet att själva, var och en för sig, kunna ta beslut i ärenden där den 

utländska arbetstagaren har en månadslön i Sverige överstigande två prisbasbelopp. Den 

enda av remissinstanserna som invände till förslaget och tyckte det var olämpligt var 

                                                 
145 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012, Finansdepartementet, 13 april 2011. 

146 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012, s. 66. 

147 Prop. 2011/12:1, s. 244. 

148 Den danska lönegränsen uppgår till 69 300 danska kronor vilket motsvarar ca 84 000 svenska kronor, se 
även prop. 2001/12:1 s. 244. 

149 Prop. 2011/12:1, s. 244. 

150 Prop. 2011/12:1, s. 244. 
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Statskontoret. Regeringen anser dock att dessa arbetstagare kvalificerar sig till 

skattelättnader på objektivt lätt identifierbara grunder och Forskarskattenämndens samlade 

kompetens är inte nödvändig för ett sådant beslut.151   

4.3 Avslutande kommentar 

Kritiken mot de expertskatteregler som införde 2001 tvingade fram de ändringar som kom 

i och med lagändringen 2012. Det huvudsakliga syftet med de ändringar som gjordes var att 

förenkla förfarandet och utöka förutsägbarheten för arbetsgivarna och arbetstagarna 

gällande frågan ifall skattelättnader skulle kunna medges eller inte.152 Valet att införa en 

lönegräns som ett objektivt kriterium var något som togs emot av blandade reaktioner. 

Något intressant som kan konstateras är att det i propositionen till införandet av de 

utvidgade expertskattereglerna 2001 uttryckligen ansågs olämpligt att välja en lönegräns 

med risk för tröskeleffekter.153 Skillnaden då var i och för sig att då var diskussionen ifall en 

lönegräns skulle vara det enda kriteriet för ifall skattelättnader skulle beviljas eller inte, men 

att ha endast en lönegräns förordades även av Skatteverket i propositionen till det nya 

tillägget i reglerna.154  

 

                                                 
151 Prop. 2011/12:1, s. 245. 

152 Prop. 2011/12:1, s. 240. 

153 Prop. 2000/01:12, s. 22. 

154 Prop. 2011/12:1, s. 244. 
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5 Ändamålsenlighet 

5.1 Inledning 

Det nya tillägget i lagstiftningen gällande expertskatt, som tidigare presenteras, kommer att i 

detta kapitel analyseras från ett ändamålsenlighetsperspektiv. Ändamålsenligheten kommer 

att ses ifrån två stycken perspektiv, dels från syftet och ändamålet med införandet av 

expertskattereglerna 2001 samt syftet och anledningen till att tillägget infördes. Ändringen 

kommer även att analyseras med beaktande av den praxis som skapats på området. 

Domstolarna har oftast gjort bedömning utifrån förarbetena och det grundläggande syftet 

med reglerna och på samma sätt varit ganska restriktiva när det kommer till att utvidga 

tillämpningsområdet för mycket genom praxis. 

5.2 Innebörd 

Enligt Bonniers Svenska Ordbok är definitionen av ändamålsenlig något som är lämpligt 

för sitt ändamål och är praktiskt. För att få mer ledning gällande definitionen, krävs det att 

utreda betydelsen av ändamål. Ändamål är enligt samma ordbok det för vilket man gör 

något, gärningens avsikt eller syfte. För att då undersöka ifall en lag är ändamålsenlig måste 

därmed dess syfte och avsikt undersökas innan en analys kan göras. 155  

Det allmänna syftet och ändamålet med en lag återfinns ofta i dess förarbeten och särskilt i 

propositionens allmänna motivering, men kan även framgå av lagen i form av en 

portalparagraf.156 Gällande expertskattelagstiftningen finns inte något uttryckligt syfte i 

lagtexten så för att se ändamålsenligheten med lagstiftningen måste därför lagtexten tolkas i 

ljuset av syftet i dess förarbeten, en så kallad subjektiv teleologisk tolkning.157 Denna 

tolkningsmetod kommer därför att användas i kapitlets och arbetets kommande analys för 

att slå fast ifall det nya tillägget i expertskattelagstiftningen är att se som ändamålsenlig. 

                                                 
155 Malmström, Sten, Györki, Iréne och A Sjögren Peter, Bonniers Svenska Ordbok – Modern Svensk 

standardordbok, nya ord, främmande ord, facktermer, fraser och uttryck, åttonde reviderade upplagan, 2002, Albert 
Bonniers Förlag, Stockholm, s. 695. 

156 Nilsson, Mattias, Juridiken- en introduktion till rättsvetenskapen, uppl. 3, Jureförlag AB, Stockholm 2001, s. 41 

samt s. 54. 
157 Nilsson, s. 54. Till skillnad från den objektiva teleologiska tolkingen där tolkningen utgår från de syfte som 

stadgas i lagtexten. 
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5.3 Analys 

Syftet med de ursprungliga expertskattereglerna var som nämnts ovan att göra Sverige mer 

konkurrenskraftigt när det gällde att locka utländsk arbetskraft med hög kompetens till 

Sverige. I och med den kritik som framfördes gällande reglerna gjordes ett tillägg till 

reglerna för att förenkla för sökanden och öka förutsägbarheten ifall en person skulle 

beviljas skattelättnader eller inte. Kommande avsnitt kommer att analysera ifall de 

ändringar kan ses ändamålsenliga både i förhållande till de ursprungliga reglernas syfte men 

även syftet med de förändringar som infördes 1 januari 2012. 

Enkelt sett kan det sägas, att eftersom syftet med tillägget till expertskattereglerna var först 

och främst att förenkla för de sökande, att alla de problem som uppkommer på grund av 

de nya reglerna kan anses gå emot ändamålsenligheten. De nya reglerna kommer med 

säkerhet att skapa nya definitionsproblem som kommer göra det svårt för de sökande. 

Wahlgren Sjöstedt diskuterar i sin artikel flertalet potentiella problem som kan komma upp 

när de nya reglerna nu har börjat att tillämpas. 

Flertalet problem uppkommer i och med bedömningen om lönen och vad som ska tas med 

i denna beräkning. En frågeställning är ifall den skattefria delen ska räknas in i den 

månadslön som ligger till bas för bedömningen. Som exempel kan ges att ifall en person 

tjänar 80 000 kronor per månad men arbetsgivaren utöver detta betalar ut en ersättning för 

den anställdes barns skolavgifter på 10 000 kronor. Arbetstagaren får på så sätt en 

ersättning på 90 000 kronor per månad och ifall dessa 10 000 kronor ska räknas med i 

månadslönen får på så sätt personen utnyttja skattelättnaderna. Sjöstedt anser i sin artikel 

att det är detta tankesätt som bör gälla och min åsikt är densamma eftersom de 10 000 

kronor som betalas av arbetsgivaren också är att se som ersättning för arbetet som utförs i 

Sverige. Denna ersättning bör därför räknas in i den anställdes månadslön när det kommer 

till bedömningen om skattelättnader ska beviljas eller inte.158   

I avsnittet om de formella kriterierna159 presenterades att dessa skapade problem med 

personer som flyttade till Sverige innan anställningen påbörjades. Regeringen anser i 

propositionen att det bör vara det prisbasbelopp som gäller för det år som arbetet påbörjas 

i Sverige.160 Frågan är då hur det blir för en person som tillträder anställningen i december 

                                                 
158 Wahlgren Sjöstedt, s. 4. 

159 Se avsnitt 3.6. 

160 Prop. 2011/12:1 s. 244. 
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men flyttar inte till Sverige förrän i januari? Vilket års prisbasbelopp ska användas i 

beräkningen av lönegränsen? Enligt min åsikt ska det i detta fall bestämmas till det år då 

anställningen tillträds i och med att det är då anställningen börjar men detta kan leda till en 

del osäkerhet, men inte alls i den omfattning som bedömningssvårigheterna gällande 

personkretsarna.    

En annan problemställning gällande lönen som också Wahlgren Sjöstedt tar upp är att hur 

månadslönen ska räknas ifall en person får bonus eller liknande. Detta kan leda till att en 

person som inte tjänar över 88 000 kronor i månaden under året men sedan får en bonus i 

slutet av året som gör att den anställdes genomsnittliga månadslön för året överstiger 

88 000 kronor inte kan utnyttja skattelättnaderna. Bedömningen i detta fall blir enligt mig 

mycket svår att göra. Ska den sökande anta att denne får en bonus eller annan rörlig 

ersättning så som semesterersättning och i ansökan hävda att han har en genomsnittlig 

månadslön över 88 000 kronor? Följdfrågan blir självklart då att ifall den sökanden inte får 

denna bonus ska han tvingas betala tillbaka den skatt han inte betalade på grund av 

expertskattereglerna? Sjöstedt hävdar i sin artikel att eftersom taxeringen, enligt gällande 

praxis, inte retroaktivt kan ändras ifall en anställning övergår från en tidsbegränsad till en 

visstids, kan det argumenteras att samma synsätt ska gälla i detta fall. Min personliga åsikt, 

som jag delar med Sjöstedt, är att alla skattepliktiga ersättningar ska räknas in i årets 

genomsnittliga månadslön.161 Svårigheten blir däremot att beräkna månadslönen om hänsyn 

ska tas till osäkra ersättningar som bonus.  

Anledningen till att en lönegräns inte var att föredra när man införde de utvidgade reglerna 

2001 var att detta kunde skapa oönskade tröskeleffekter och det är inte något som 

försvunnit med tiden.162 Även att lönegränsen nu är ett komplement till de ursprungliga 

reglerna finns det fortfarande risk för vissa tröskeleffekter. I och med att arbetsgivaren inte 

behöver betala arbetsgivaravgifter för 25 % av lönen ifall skattelättnader beviljas kan 

arbetsgivaren spara pengar genom att höja månadlönen för den anställde. Till exempel blir 

den totala kostnaden för arbetsgivaren ungefär 6 800 kronor mer ifall man väljer att ge 

arbetstagaren 87 900 kronor i lön istället för 88 000.163 Om man ser situationen från det 

andra hållet blir den reella gränsen inte 88 000 kronor utan ännu lägre. Eftersom 25 % av 

                                                 
161 Wahlgren Sjöstedt, s. 4. 

162 Prop. 2000/01:12, s. 22. 

163 Wahlgren Sjöstedt, s. 4. 
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lönen kommer att undantas kommer arbetsgivaren endast behöva betala arbetsgivaravgifter 

på 66 000 kronor (88 000 kronor*75 %), vilket kommer att ge en totalkostnad för 

arbetsgivaren164 på 109 120 kronor (88 000 kronor + 66 000 kronor*32 %). Detta leder till 

att arbetsgivaren kommer att betala lika mycket för en expert som tjänar 88 000 kronor per 

månad som en icke expert som tjänar 82 667 kronor (109 120 kronor/1,32). Det kommer 

därför vara mer lönsamt för en arbetsgivare att höja lönen för en potentiell expert till 

88 000 kronor istället för att ge samma person 83 000 i lön. Eftersom regeringen i 

propositionen till de ursprungliga reglerna avfärdade en lönegräns just på grund av detta, är 

det extra intressant att regeringen i propositionen i till tillägget inte ens tar upp denna 

problemställning utan bara slår fast att två prisbasbelopp, 88 000 kronor, är en passande 

gräns.165 Enligt min åsikt måste detta vara ett problem som bör ha uppmärksammats av 

regeringen i dess arbete med utformningen och det är därför underligt att denna 

problemställningen inte tas upp i propositionen av varken remissinstanserna eller 

regeringen själva. En anledning till att det inte tas upp i propositionen kan vara att 

regeringen anser att tröskeleffekterna inte blir desamma denna gång eftersom det 

fortfarande finns möjlighet att kvalificera sig för skattelättnaderna via de ursprungliga mer 

subjektiva rekvisiten. Även om detta är anledningen kvarstår fortfarande frågan ifall 

gränsen på två prisbasbelopp, 88 000 kronor, valdes med insikt om att den reella gränsen 

för 2012 egentligen ligger vid ungefär 83 000? Ifall gränsen valdes med denna insikt, vilket 

enligt min åsikt inte är särskilt troligt, kan det enligt mig anses innebära en nackdel att inte 

lägga fram detta eftersom sökanden som ligger i just detta spann gällande lönen inte tänker 

på problemet. Enligt mig kan det anses vara lite av diskriminering av mindre bolag 

eftersom de möjligtvis inte har samma insikt i reglerna och uppmärksammar inte 

problemet/möjligheten. De större bolagen har troligtvis större kompetens inom området 

både med tanke på personer insatta i lagstiftningen och att de möjligtvis har tillämpat 

reglerna vid ett tidigare tillfälle. Samtidigt skulle det vara konstigt att regeringen själva går ut 

med svagheter i den lagstiftning som nyligen har införts. 

Syftet med tillägget var, som nämnts flertalet gånger tidigare, att förenkla och öka 

förutsägbarheten för sökanden. Förutsägbarheten var speciellt ett problem när det kom till 

att avgöra ifall en person skulle ses som en nyckelperson eller inte, något som tidigare 

                                                 
164 Beräknat på 32 % i arbetsgivaravgifter. 

165 Prop. 2011/12:1, s. 244. 
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presenterade rättsfall också visar.166 Det kan också vara en av anledningen till att 

lönegränsen sattes så pass högt. Enligt min åsikt kommer också den nya gränsen främst 

förenkla det för just nyckelpersonkretsen eftersom det är främst inom den kretsen där 

lönerna är så pass höga. Även att de största bristerna inom förutsägbarheten har funnits 

inom denna krets167 har det inte varit utan problem att avgöra för sökanden inom de andra 

två kretsarna ifall skattelättnader skulle kunna beviljas eller inte. De presenterade fallen 

gällande forskaren i Uppsala168 och dirigenten i Göteborg 169 visar att det funnits osäkra fall 

även inom de andra kretsarna. Det är däremot mycket svårt att avgöra ifall de situationer 

som behandlats i rättsfall kommer bli hjälpta av den nya lönegränsen eftersom domstolarna 

inte nämner arbetstagarens lön i deras argumentation.  

Den höga gränsen kritiserades även mycket av flertalet remissinstanser i propositionen. 

Sveriges universitets- och högskoleförbund ansåg att den höga lönegränsen inte beaktade 

den låga lönenivån inom deras sektor och borde därför sättas lägre, samtidigt som Lunds 

universitet ansåg att gränsen borde bestämmas till endast ett prisbasbelopp för personer 

med doktorsexamen. De två remissinstanserna fick även medhåll från flertalet andra170 i 

argumentationen att den så pass höga lönegränsen inte tog hänsyn till det behov som fanns 

för en förenkling av lagstiftningen för gruppen forskare. Invest Sweden ansåg däremot att 

lönenivån var utmärkt och detta kan vara en indikation att inom denna bransch, där 

lönerna är märkbart högre än för forskare, gynnas man mer av en sådan hög lönegräns. 

Med tanke på den kritik som framfördes av flertalet remissinstanser är det intressant att 

regeringen ändå valde att välja en så pass hög lönegräns.   

Att använda en särskild lönegräns för en av grupperna anser jag inte behövs med tanke på 

att det fortfarande finns möjlighet för de sökande att kvalificera sig för skattelättnaderna 

genom de subjektiva kriterierna. En särskild lönegräns finns dock i det danska systemet, 

men de har samtidigt inte någon möjlighet att kvalificera sig enbart på sin höga 

kompetens.171 Syftet med tillägget var att förenkla främst för gruppen nyckelpersoner och 

                                                 
166 Se kapitel 3. 

167 Se avsnitt 3.4 men även till viss del avsnitt 3.5. 

168 Se avsnitt 3.2.2. 

169 Se avsnitt 3.3.3. 

170 Näringslivets Skattedelegation, Föreningen Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige samt Näringslivets 
Regelnämnd.  

171 Prop. 2011/12:1, s. 240-241. 
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enligt min åsikt är det detta tillägget gör. Tillägget gynnar som sagt främst personer inom 

nyckelpersonkategorin men samtidigt är det viktigt att konstatera att även ifall denna grupp 

gynnas mer kommer inte någon av de andra grupperna missgynnas i förhållande till 

tidigare.  

Lönegränsen kommer inte bara att förenkla för de som tidigare har varit fråga för 

skattelättnader utan kommer också innebära en betydande utvidgning av personkretsen 

som kan utnyttja skattelättnaderna. Regeringen uppmärksammar även detta i propositionen 

när de slår fast att lönegränsen ska omfatta samtliga arbetstagare oavsett vilken kompetens 

eller inom vilken associationsform de är aktiva. De tre befintliga personkretsarna omfattas 

på så sätt av lönegränsen men även andra kategorier kan numer uppfylla kraven för att 

beviljas skattelättnader.172 Även om regeringen visar att de är medvetna att gränsen kommer 

att utvidga personkretsen som kan få skattelättnader gör de ingen reflektion över ifall detta 

är något de önskar eller något nödvändigt ont. Enligt min åsikt så blir utvidgningen så pass 

omfattande att det är konstigt att regeringen inte mer än konstaterar utvidgningen. I och 

med att syftet i den ursprungliga propositionen är ganska strikt gällande vilka som ska anses 

uppfylla kraven för skattelättnader, något som också har följts av domstolarna, är det 

mycket intressant att regeringen inte ens diskuterrar det nya tillägget i förhållande till det 

ursprungliga syftet. Flertalet personer som inte skulle haft någon chans att utnyttja 

skattelättnaderna tidigare kommer nu att kunna sänka sin och sin arbetsgivares kostnader, 

förutsatt att de uppfyller de formella kriterierna och har en månadslön över 88 000 kronor. 

Jag anser att trots att det innebär vissa nya problem i och med introducerandet av tillägget i 

lagtexten kommer syftet med tillägget att uppfyllas, det vill säga lagstiftningen kommer bli 

förenklad och mer förutsägbar. Lagstiftningen kommer enligt mig lösa många av de 

problem gällande osäkerheten, speciellt för de som söker inom personkretsen 

nyckelpersoner vilket var problem som var mycket specifika från fall till fall. De nya 

problem som kan uppkomma främst genom lönesättning och beräkningen av vad som ska 

anses räknas med i lönen anser jag vara problem som i större utsträckning är mer generella 

problem som förhoppningsvis kommer att kunna lösas med avgörande från högsta instans 

som kan tillämpas i flera kommande fall. Däremot kommer inte reglerna enligt mig lösa de 

                                                 
172 Prop. 2011/12:1, s. 243-244. 
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”gamla” problemen gällande de formella kriterierna utan där bör klargörande komma fram 

genom enhetlig praxis eller ytterligare tillägg i lagtexten.173  

Ser man istället hur de nya reglerna förhåller sig till den ursprungliga propositionen och 

praxis på området är jag mer skeptisk ifall ändringen kan anses vara ändamålsenlig. Även 

om regeringen i den ursprungliga propositionen oftast använde ordet ”främst” när det kom 

till vilka områden som de ansåg skulle kunna utnyttja skattelättnaderna känns utvidgningen 

som ett stort steg från det ursprungliga syftet.  Domstolarna har, som visats ovan174, i 

majoriteten av fallen valt att basera sina bedömningar i de enskilda fallen på en teleologisk 

tolkning vilket gör det än mer uppseendeväckande att tillägget möjliggör ett sådant avsteg 

från det ursprungliga syftet. Alla de personer som tidigare har nekats skattelättnader175 för 

att de inte anses ha den höga kompetensnivå som krävs eller att arbetskraften inte anses 

vara tillräckligt svårrekryterad har nu möjlighet att utnyttja skattelättnader. Idrotten tror jag 

kommer vara en av de områden som kommer gynnas mest av reglerna. Fotbollspelare och 

tränare i svenska elitklubbar tjänar ofta över den aktuella lönegränsen och kommer i 

framtiden kunna utnyttja skattelättnaderna. Något som tidigare inte har varit möjligt, se 

exempelvis fallet med ishockeytränaren Miloslav Horava176. Det kan däremot diskuteras hur 

mycket detta stämmer överrens med ett av det viktigaste syftena till införandet av 

expertskattereglerna 2001 som var ”..att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga genom 

att främja forskning och produktutveckling av internationellt snitt i svenska företag och 

forskningsinstitutioner och att bidra till att ny kunskap och teknologi kommer svensk ekonomi till del”177. 

178 

5.4 Avslutande kommentar 

Sammanfattningsvis kan man dela upp svaret på syftet i ett ja och ett nej. Jag anser att 

expertskattereglerna efter införandet av en lönegräns kommer att bli märkbart mer 

förutsägbara och enklare. De sökande, som tjänar över två prisbasbelopp, kommer i en 

                                                 
173 Se avsnitt 3.6. 

174 Se kapitel 3. 

175 Se exempelvis rättsfallen H.M. och Higler. 

176 Se avsnitt 3.5.3. 

177 Prop. 2000/01:12, s. 18. 

178 För liknande resonemang se Björkman, Bernt, Expertskatten mjukas upp – men nya tillämpningsproblem, 
Skattenytt nr. 1-2 2012, Utdrag ur Far Komplett (Hämtad 2012-02-17), s. 2-3. 
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mycket större utsträckning kunna avgöra ifall skattelättnader kommer att beviljas eller inte. 

Förutsägbarheten har dock inte ökat för de sökande som har en lön under dessa två 

prisbasbelopp. De får även i fortsättningsvis, med samma osäkerhet, vänta på 

Forskarskattenämndens bedömning och beslut. Sett till syftet med de ursprungliga reglerna 

är jag ytterst tveksam till att tillägget kan anses vara ändamålsenligt. Den främsta 

indikationen tpå att de nya tillägget går emot syftet med de ursprungliga reglerna är att 

personer som tidigare nekats på grund av de inte ansågs falla under lagens syfte nu kommer 

att kunna beviljas skattelättnader ifall de har en månadslön på över två prisbasbelopp. 

Exempelvis kommer personer som Horava och Coneley nu ha en mycket större chans att 

utnyttja skattelättnaderna.179 Tillägget medför att vem som helst som uppfyller de formella 

kriterierna och tjänar över två prisbasbelopp i månaden kan utnyttja skattelättnaderna. På 

bekostnad av de ursprungliga syftet anser jag att expertskattereglerna har utvidgats så 

mycket att de mer eller mindre numera kan ses som en skatt för utländska 

höginkomsttagare.  

 

 

                                                 
179 Se även fallen Handelsbanken, Ikea och Botaniska trädgården. 
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6 Slutsats 

Expertskattereglerna infördes med syfte att locka utländsk arbetskraft med hög kompetens 

till Sverige. De nya reglerna som kom 2001 utvidgades i förhållande till de som infördes 

redan i mitten på 80-talet. Även om möjligheterna att utnyttja skattelättnaderna 

introducerades för fler personer har reglerna varit mycket oförutsägbara. Domstolarna har 

varit restriktiva med att meddela avgöranden som kan tillämpas i flertalet fall utan har 

istället gjort bedömningar från fall till fall. Det beror främst på de mycket skilda 

omständigheterna för de personer som ansöker om skattelättnader och arbetstagarna har 

mycket sällan haft samma kompetens, med tanke på exempelvis utbildning och annan 

erfarenhet. Det som har blivit lidande på grund av domstolarnas bedömning från fall till fall 

är däremot förutsägbarheten för de sökande. Arbetsgivare och arbetstagare har haft mycket 

svårt att på förhand avgöra ifall skattelättnader skulle beviljas eller inte. 

Expertskattereglerna har därför inte varit möjliga att använda redan i en 

rekryteringsprocess, något som har kritiserats mycket. Osäkerheten tvingade därför fram en 

ändring i reglerna. 

Tillägget i expertskattereglerna var därför nödvändigt ifall de sökande enklare skulle kunna 

tillämpa reglerna och samtidigt ha ökad förutsägbarhet. I och med att ändringen tillförde ett 

objektivt kriterium innebar detta att de ansökande lättare kunde förutse ifall skattelättnader 

skulle beviljas eller inte. Lönegränsen på två prisbasbelopp medförde däremot inte att de 

personer som tjänar under dessa två prisbasbelopp enklare kan förutse om de kommer att 

beviljas skattelättnader. Reglerna kommer på så sätt bli enklare och mer förutsägbara, men 

inte för alla. De gamla reglerna finns däremot fortfarande kvar och personer kommer ha 

möjlighet att kvalificera sig enbart på sin höga kompetens. Syftet med tillägget kommer 

därmed delvis att uppfyllas och den ökade förutsägbarheten för de sökande som tjänar över 

två prisbasbelopp introduceras på bekostnad av att personkretsen utvidgas avsevärt. Vem 

som helst som uppfyller de formella kriterierna och tjänar över två prisbasbelopp beviljas 

nu skattelättnader. 

Anser man att syftet med tillägget delvis uppfylls är det mer tveksamt gällande ifall de nya 

reglerna kan ses som ändamålsenliga i förhållande till syftet med de ursprungliga reglerna 

som infördes 2001. Det syfte som uttalas i propositionen är att det ska röra sig om 

personer med mycket hög och svårrekryterad kompetens och främst inom områden som är 

tekniskt avancerade och kunskapsintensiva. Praxis har senare utvidgat och släppt in fler 
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branscher inom tillämpningsområdet, så som dirigenter och experter inom flertalet andra 

områden.180 Den utvidgning som sker i och med de nya reglerna är däremot mycket större 

än den skapad av domstolarna i praxis. Tillägget innebär att numera kan exempelvis 

idrottstränare, några som tidigare nekats i domstol, få skattelättnader genom 

expertskattereglerna. Eftersom att tidigare nekade personer nu kommer att kunna få 

skattelättnader är det en klar indikation på att tillägget går emot lagens urspungliga syfte. 

Ser man till de två olika syftena är därför tillägget ändamålsenligt i förhållande till syftet 

med tillägget men inte till syftet med de ursprungliga expertskattereglerna. 

Expertskattelagstiftningen har nu istället tagit ett steg från att tidigare enbart varit en skatt 

för utländska personer med hög komptens till en skatt för utländska personer med hög 

inkomst. 

                                                 
180 Se avsnitt 3.3. 
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