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Sammanfattning 
 
I svensk skatterätt görs en uppdelning mellan begränsat och obegränsat skattskyldiga, där de 
senare är skattskyldiga för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet enligt 3 kap 8 § IL.   
Vilka som är obegränsat skattskyldiga definieras i 3 kap 3 § IL och innefattar bland annat 
personer som har väsentlig anknytning till Sverige samt tidigare varit bosatta här. En 
omfattande redogörelse av vad som avses med begreppet väsentlig anknytning finns införd i 3 
kap 7 § IL, där bostad inrättad för åretruntbruk är en av de faktorer som räknas upp och har 
också stor betydelse vid denna bedömning. 

Av motiven framgår att det vid bedömningen av bosättningsfrågan särskild vikt bör fästas vid 
vissa fastighetsinnehav och i synnerhet fritidsbostad inrättad för åretruntbruk. Dock bör ett 
enkelt fritidshus inte tillmätas avgörande betydelse vid den samlade bedömning som alltid ska 
göras för att avgöra om väsentlig anknytning föreligger, men att fritidshus som är belägna i 
attraktiva områden och är inrättade för åretruntbruk bör få en ökad betydelse vid 
helhetsbedömningen. I praxis har en förskjutning skett till ett från lagstiftaren troligen ej 
avsett hänsynstagande hur bostaden tidigare har använts och där en bibehållen ordinarie 
bostad i princip alltid medför väsentlig anknytning. Denna utveckling står inte i 
överensstämmelse med de i motiven angivna faktorerna om vad som påverkar bedömningen 
av väsentlig anknytning.  

När dubbel bosättning uppkommer vid utflyttning från Sverige behövs kriterier för att 
bestämma den skattskyldiges hemvist. Det görs när en person har hemvist i båda 
avtalsslutande staterna med hjälp av artikel 4 punkt 2 i OECD:s modellavtal som på engelska 
benämns ”the residence tie-breaker”. Det första som bedöms enligt denna artikel är den 
skattskyldiges bostadsförhållanden och om denna situation anses likvärdig i de båda staterna 
där personen anses ha sitt centrum för levnadsintressen. Vid bedömningen av 
bostadsförhållandena läggs vikt vid om bostaden anses stå till den skattskyldiges 
stadigvarande förfogande. Det innebär att den måste ha inrättats och bibehållits för sitt 
stadigvarande bruk i motsats till att stanna på en viss plats under omständigheter som talar för 
att vistelsen blir kortvarig. 

Vid jämförelse av en fritidsbostads betydelse i den interna rätten och bedömningen enligt 
OECD:s modellavtal föreligger viktiga skillnader. I den interna rätten läggs enligt praxis vikt 
vid det tidigare användandet eller syftet med användandet av den ifrågavarande bostaden. Vad 
gäller modellavtalet sker bedömningen med hänsyn till bostadens stadigvarande karaktär och 
om denna kan disponeras när den skattskyldige så önskar. Med hänsyn till dessa olika 
prövningar kan en fritidsbostad tillmätas betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt 
skatteavtal trots att den inte beaktats vid bedömningen av väsentlig anknytning enligt intern 
rätt. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

För att bli skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och utlandet krävs att den aktuella 
personen anses som obegränsat skattskyldig enligt 3 kap 8 § inkomstskattelagen (SFS 
1999:1229, IL). Det finns i 3 kap 3 § IL tre olika kriterier för när en fysisk person ska 
betraktas som obegränsat skattskyldig, och det gäller den som är bosatt, stadigvarande vistas 
eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här. För att en person 
som tidigare varit bosatt här i landet ska anses ha väsentlig anknytning hit ska hänsyn tas till 
en rad faktorer. En av de som nämns i IL är om personen i fråga har en bostad inrättad för 
åretruntbruk. 

En situation som inte är helt ovanlig är att den skattskyldige vid utflyttning behåller någon typ 
av bostad här i landet. Enbart innehav av ett enkelt fritidshus kan i normalfallet inte ensamt 
utgöra väsentlig anknytning, men kan tillsammans med andra omständigheter medföra 
väsentlig anknytning.1 Om personen i fråga anses ha hemvist i annat land enligt dess interna 
rätt uppstår problem eftersom det uppkommer dubbel bosättning. Dennes egentliga hemvist 
måste då fastställas för att därigenom bestämma vem som har beskattningsrätt med tillämning 
av skatteavtalet mellan dessa länder.2  

I och med den ökande internationaliseringen har risken för att en person ska bli beskattad i 
flera stater för samma inkomst ökat. Med hänsyn till dagens höga skattesatser kan en sådan 
beskattning därmed få förödande konsekvenser för den enskilde. Dessa följder skulle inte 
inträffa om alla länder följde en och samma enhetliga princip vid bestämmandet av de 
inkomster som de hade rätt att beskatta. Dock utformar varje land sina egna interna 
skatteregler som innebär att de själva bestämmer sina skatteanspråk vilket medför att 
uppkomna dubbelbeskattningssituationer måste lösas.3  

Artikel 4 i OECD:s modellavtal har sin motsvarighet i de flesta av de skatteavtal som Sverige 
ingått med andra länder.4 Enligt denna artikel ska när en person anses ha hemvist i två stater 
hänsyn i bedömningen tas till vart personen har en bostad som stadigvarande står till hans 
förfogande. Om en sådan bostad finns i båda dessa stater anses personen ha hemvist i den stat 
där dennes personliga och ekonomiska förbindelser är starkast, med andra ord där centrum för 
levnadsintressen finns. Vad gäller rättspraxis angående stadigvarande bostad och centrum för 
levnadsintressen är denna skara tämligen begränsad, i synnerhet vid en jämförelse beträffande 
väsentlig anknytning där domstolspraxis angående denna bedömning inte är någon bristvara. 
Detta kan medföra en del praktiska problem, särskilt i det fallet när syftet för den 
skattskyldige är att få hemvist i en annan avtalsslutande stat och denne står inför valet att helt 
avhända sig sin bostad eller möjligtvis endast hyra ut den.5 En intressant fråga är vilka 
                                                             
1 Prop. 1984/85:175 s. 13. Se även RÅ 1987 not 829. 
2 Källqvist, Jan & Köhlmark, Anders, Internationella skattehandboken, s. 60. 
3 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – Del 2, s. 613 f. 
4 SOU 2003:12, s. 73. 
5 Sundgren, Peter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 214. 
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faktorer som i dessa fall beaktas när det ska avgöras om en bostad stadigvarande står till en 
persons förfogande. Även vilka omständigheter som spelar in när centrum för 
levnadsintressen bestäms, och om den skattskyldige kan anses ha det trots att denne enligt 
intern rätt inte är att anse som bosatt.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är utreda Sveriges rätt till beskattning vid innehav av en 
fritidsbostad här i landet. I syftet ingår en jämförelse med OECD:s modellavtal och om denna 
bedömning av ett lands beskattningsrätt skiljer sig från den interna rätten. Även om de 
svenska reglerna om väsentlig anknytning vid innehav av fritidsbostad uppfyller sitt syfte, 
samt förslag de lege ferenda. 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar främst väsentlig anknytning för fysiska personer genom innehav av 
fritidsbostad i förhållande till skatteavtal, vilket innebär att juridiska personer lämnas utanför 
arbetet. Begreppen bosatt och stadigvarande vistelse som också kan medföra obegränsat 
skattskyldighet förklaras därmed inte i någon vidare omfattning eftersom fokus ligger på 
fritidsbostad som den väsentliga anknytningsfaktorn.  

Andra faktorer som kan medföra väsentlig anknytning berörs endast i den utsträckning som är 
nödvändig för att få en bättre helhetsbild vid jämförelser i praxis och skatteavtal. Anledningen 
till det är helt enkelt av utrymmesskäl eftersom det skulle innebära ett oöverskådligt område 
med omfattande praxis samt att det inte är nödvändigt i förhållande till uppsatsens syfte. 
Vidare jämförs endast skatteavtal som överensstämmer med OECD:s modellavtal, vilket 
innebär att det är just detta avtal som avses när det handlar om skatteavtal. Det görs för att det 
i praktiken oftast är motsvarande avtal som används mellan Sverige och andra avtalsslutande 
länder,6 samt även här med hänsyn till uppsatsens omfattning.  

Vad gäller etiska aspekter kan tänkas att sådana kan förekomma i viss mån inom det område 
som här beskrivs. Dock belyses inte sådana aspekter inom ramen för denna framställning då 
det med hänsyn till uppsatsens syfte saknas sådana aspekter. Det skulle även innebära ett 
sidospår som skulle medföra en ökad omfattning på framställningen som inte skulle stå i 
proportion till ämnets övriga delar och saknar därmed relevans. 

1.4 Metod  

Grunden för denna uppsats har utgjorts av sedvanlig rättsvetenskaplig arbetsmetod,7 där stor 
vikt lagts vid praxis, doktrin och förarbeten för att förklara gällande rätt inom området. 
Beträffande praxis har avgöranden från kammarrätten använts inom vissa områden där 
utbudet varit relativt begränsat och trots att dessa saknar prejudikatvärde kan de ändå ses som 
exempel på hur domstolarna har bedömt en viss fråga.8 Dock har praxis från kammarrätterna 

                                                             
6 SOU 2003:12, s. 73.  
7 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39. 
8 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 237. 
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ett betydande värde som rättskälla i de fall avgöranden från HFD saknas i en viss fråga,9 
vilket är fallet inom de områden där jag redogör för denna underrättspraxis. Förutom att 
förklara gällande rätt och domstolarnas tillämpning görs även komparativa inslag där den 
interna rätten jämförs med motsvarande tillämpning enligt modellavtalet. Slutligen berörs 
även synpunkter de lege ferenda. 

Juridiska publikationer i form av artiklar inom det aktuella området har också använts i hög 
grad. Även Skatteverkets ställningstaganden har varit till hjälp, trots att det finns risk att dessa 
kan ge uttryck för deras partsuppfattning vilket har tagits hänsyn till genom att inte dra alltför 
långtgående slutsatser av dessa uttalanden.  

Då Regeringsrätten genomförde en namnändring den 1 januari 2011 till Högsta 
förvaltningsdomstolen medför det att rättsfall som avgjorts före namnbytet hänvisar till det 
förra namnet, medan fall som avgjorts under 2011 och framåt refererar till det senare. 

Beträffande användandet av uttrycket fritidsbostad menas därmed en bostad som den 
skattskyldige inte stadigvarande bor i, och som förvärvats eller behållits efter utflyttning från 
Sverige. Någon åtskillnad avseende själva begreppet görs således inte med hänsyn till hur 
bostaden tidigare använts, klassificering eller standard om inget annat uttryckligen sägs. 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel ges en kort redogörelse av begreppen begränsat och obegränsat 
skattskyldiga med målet att ge läsaren en bild av hur dessa två grupper kategoriseras, för att 
sedan följas upp av dess innebörd. Kapitlet om begreppsbildning följs upp av en genomgång 
om begreppet väsentlig anknytning som är ett av de tre kriterierna som finns för att bli 
obegränsat skattskyldig. Vidare bryts detta kriterium ner till att utveckla en av de 
anknytningsfaktorer som tillmäts stor betydelse vid bestämmandet av väsentlig anknytning, 
nämligen bostad inrättad för åretruntbruk och hur denna bedömning har gjorts i rättspraxis.  

Efter redogörelsen för hur denna bedömning görs i intern rätt granskas OECD:s modellavtal 
för att bedöma huruvida motsvarande bostäder beaktas när en persons hemvist enligt avtalet 
ska fastställas. Här läggs tyngden på att förklara bostadens relevans vid bestämmandet av om 
den skattskyldige kan anses inneha en bostad för stadigvarande förfogande samt centrum för 
levnadsintressen.  

Därefter beskrivs förhållandet mellan den interna rätten och skatteavtal för att avsluta med en 
analytisk och komparativ del där ovanstående redogörelser knyts ihop genom att jämföra 
förhållandet mellan den interna rätten och skatteavtal och om syftet med bostaden som 
anknytningsfaktor i den interna rätten uppfyller sitt syfte. 
 

 

                                                             
9 Kristoffersson, Eleonor, Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen, SvSkT 2011:10, s. 
839. 
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2. Begränsat och obegränsat skattskyldiga 
 

2.1 Inledning 

Kapitlet behandlar översiktligt uppdelningen mellan begränsat och obegränsat skattskyldiga 
samt även innebörden av de olika begreppen. Därefter förklaras innebörden av väsentlig 
anknytning för att sedan brytas ned i vad som menas med bostad inrättad för åretruntbruk och 
dess betydelse. Avslutningsvis presenteras en genomgång av praxis avseende hur en sådan 
bostad har bedömts och vad som särskilt har tagits hänsyn till. 

2.2 Allmänt om begreppen 

En uppdelning som görs i den interna svenska rätten är mellan begränsat och obegränsat 
skattskyldiga personer.10 Sverige tillämpar i sin interna skatterätt i första hand 
bosättningsstatsprincipen som innebär att den stat där personen är bosatt får beskatta denne 
för alla hans inkomster oavsett vart de kommer ifrån. Denna princip motiveras bland annat av 
att det är de i landet bosatta som utnyttjar fördelar i form av sjukvård, försvar och 
rättsväsende.11 Vem som är obegränsat skattskyldig definieras i 3 kap 3 § IL och innefattar 
personer som är bosatta, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige samt 
tidigare varit bosatta här. Den obegränsade skattskyldigheten avgörs således av personens 
anknytning till Sverige och om den är tillräckligt stark. Vidare finns i IL inte någon uttrycklig 
definition av begreppen bosatt och stadigvarande vistelse, medan en omfattande redogörelse 
av vad som avses med begreppet väsentlig anknytning finns införd i 3 kap 7 § IL.    

Vad gäller begränsat skattskyldiga personer finns inte någon närmare förklaring i lagtexten, 
men utgångspunkten kan sägas vara att om en person inte är obegränsat skattskyldig är denne 
istället begränsat skattskyldig för sina inkomster. Det innebär att denna bedömning får göras 
motsatsvis av bestämmelserna om vem som är obegränsat skattskyldig,12 alltså den som inte 
är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige. Utomlands bosatta 
personer som är att anse som begränsat skattskyldiga har dock, i enlighet med 4 § lagen om 
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SFS 1991:586, SINK),13 möjlighet att begära att 
få bli beskattade som obegränsat skattskyldiga enligt IL. Denna ändring genomfördes med 
anledning av att de gamla reglerna i SINK ansågs strida mot reglerna om fri rörlighet för 
personer i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen14 då de inte gav rätt till 
kostnadsavdrag eller personliga avdrag vilket är fallet vid beskattning enligt IL.15 

2.3 Innebörden av obegränsad skattskyldighet 

För obegränsat skattskyldiga personer är huvudregeln att dessa är skattskyldiga för alla sina 
inkomster i Sverige och från utlandet enligt 3 kap 8 § IL. Det finns dock ett betydelsefullt 
                                                             
10 SOU 2003:12, s. 62. 
11 Lodin, m.fl., Inkomstskatt – Del 2, s. 614 ff. 
12 Prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 56. 
13 Motsvarande bestämmelse finns även i 5a § lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister (SFS 
1991:591). 
14 Nuvarande Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF-fördraget). 
15 Prop. 2004/05:19, s. 40 f. 
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undantag från denna svenska beskattningsrätt vad gäller fysiska personer som vistas och har 
anställning utomlands. Dessa personer kan åtnjuta skattefrihet genom sexmånaders och 
ettårsregeln som finns i 3 kap 9 § IL. Förutsättningen för att kunna tillämpa dessa undantag är 
att anställningen och vistelsen för den skattskyldige varat i minst sex månader respektive ett 
år i verksamhetslandet. Vad gäller sexmånadersregeln krävs att inkomsten beskattas i 
verksamhetslandet för att skattefrihet i Sverige ska uppnås, vilket måste kunna styrkas genom 
kvitto eller intyg av den skattskyldige.16 Om inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet kan 
skattefrihet ändå uppnås i enlighet med ettårsregeln om anställningen och vistelsen varat 
minst ett år i verksamhetslandet. Skattefrihet i Sverige med stöd av denna regel gäller dock 
inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska 
kyrkan annat än vid tjänsteexport. Anledningen till att inkomsten inte beskattas i 
verksamhetslandet ska också bero på lagstiftning, administrativ praxis i landet eller annat 
avtal än skatteavtal, 3 kap 9 § 2 st. IL.  

Vidare krävs för att kunna använda sig av nämnda undantag att den skattskyldige i 
skatterättsligt hänseende är att anse som bosatt i Sverige men ändå fått lön eller därmed 
jämförlig förmån under sin vistelse utomlands med anledning av anställning där.17 Dock 
omfattas ej anställning på svenskt, danskt eller norskt luftfartyg eller fartyg, 3 kap 11 & 12 §§ 
IL.   

2.4 Innebörden av begränsad skattskyldighet 

Som nämndes ovan18 tillämpar Sverige i första hand bosättningsstatsprincipen vid 
inkomstbeskattningen, men det finns fall där källstatsprincipen istället har använts. Denna 
princip kommer till uttryck i 3 kap 17 § IL där det anges att den som inte är obegränsat 
skattskyldig är begränsat skattskyldig. Därefter anges i 3 kap 18 § IL innebörden av den 
begränsade skattskyldigheten i form av de inkomster som ska beskattas av de begränsat 
skattskyldiga. Med andra ord är innebörden av nämnda regleringar att det finns inkomster 
som ska beskattas här trots att mottagaren är bosatt utom riket vilket är ett uttryck för 
källstatsprincipen.19   

Vidare har från och med införandet av SINK den 1 januari 1992 en definitiv källskatt införts 
för begränsat skattskyldiga personer. Skattskyldiga enligt denna lag är fysiska personer som 
är bosatta utomlands och fått inkomster i form av bland annat lön eller jämförlig förmån för 
anställning eller uppdrag här i landet som regleras i 5 § SINK.  

Av den skattepliktiga inkomsten utgår en skattesats på 25 % i enlighet med 7 § SINK där rätt 
till grundavdrag eller kostnadsavdrag ej medges.20   
 

                                                             
16 Prop. 1989/90:110 s. 386. 
17 Lodin, m.fl., Inkomstskatt – Del 2, s. 617. 
18 Se ovan avsnitt 2.2. 
19 Lodin, m.fl., Inkomstskatt – Del 2, s. 634 f. 
20 Prop. 1990/91:107 s. 26 & 65. 



 10 

2.5 Väsentlig anknytning 

En person som tidigare har varit bosatt här i Sverige är obegränsat skattskyldig om han anses 
ha väsentlig anknytning hit med beaktande av de faktorer som räknas upp i 3 kap 7 § IL. 
Under de fem första åren efter utflyttningen gäller dock enligt nämnda lagrum en omvänd 
bevisbörda innebärande att den skattskyldige har bevisbördan för att han inte har en sådan 
väsentlig anknytning hit. Denna presumtionsregel förutsätter dock att den skattskyldige är 
svensk medborgare eller har varit bosatt här i Sverige under minst tio år, och efter 
femårsfristens utgång övergår bevisbördan på Skatteverket.21  

Vad gäller presumtionsfristens längd bör också påpekas att de krav som ställs på den 
skattskyldige att motbevisa sin väsentliga anknytning till Sverige anses minska ju längre tid 
som förflutit efter utflyttning då en längre vistelse utomlands medför svagare anknytning till 
Sverige. I motiven nämns även den ökade internationaliseringen av näringslivet och den 
därmed ökade rörligheten av arbetare som en möjlighet till skatteundandragande i form av 
skenbosättning. Konsekvenserna av det är större möjligheter att hålla en definitiv bosättning 
svävande. Detta är ett skäl för nämnda presumtionsregel innebärande väsentlig anknytning till 
Sverige fem år efter utflyttning som förlängts från att tidigare vara tre år.22 Det kan dock 
ifrågasättas om denna regel är förenlig med grundläggande fri- och rättigheterna inom EU-
rätten eller om den kan anses begränsa den fria rörligheten då utflyttningen sker från Sverige 
till ett annat medlemsland inom EES.23 

2.5.1 Bostad inrättad för åretruntbruk 

Vad gäller väsentlig anknytning i form av bostad anges i motiven att det vid bedömningen av 
bosättningsfrågan särskild vikt bör fästas vid vissa fastighetsinnehav och i synnerhet 
fritidsbostad inrättad för åretruntbruk. Dock bör ett enkelt fritidshus inte tillmätas avgörande 
betydelse vid den samlade bedömning som alltid ska göras för att avgöra om väsentlig 
anknytning föreligger, men fritidshus som är belägna i attraktiva områden och är inrättade för 
åretruntbruk bör få en ökad betydelse vid helhetsbedömningen.24  

För att en bostad inte ska tillmätas betydelse vid bedömningen om väsentlig anknytning 
föreligger krävs att den slutgiltigt avyttras. Med detta menas att den skattskyldige inte kan 
misstänkas försöka kringgå reglerna genom att överlåta bostaden till närstående eller någon 
typ av bulvan, särskilt om överlåtelsen inte medför att den skattskyldiges möjlighet till 
användning inskränks. Att överföra bostaden till en livspartner som man sammanlever med 
torde heller inte medföra att den väsentliga anknytningen upphör om samboendet inte avbryts 
eller skilsmässa äger rum.25 Inte heller ett avhändande av bostaden till sina barn har i praxis 
medfört en annan bedömning, då den fortfarande varit möjlig att disponera.26 Vad gäller 
uthyrning av bostaden medför inte heller ett sådant förfarande att uthyrarens väsentliga 
anknytning till Sverige minskar, vilket visas i praxis då bostäder som uthyrts i avvaktan på 
                                                             
21 SOU 2003:12, s. 63. 
22 Prop. 1984/85:175 s. 15.  
23 Se artikel 45 FEUF-fördraget, om fri rörlighet för arbetstagare inom unionen. 
24 Prop. 1984/85:175 s. 13. 
25 Sundgren, Peter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 1, Skattenytt 2007, s. 173. 
26 RÅ 1975 Aa 909. 
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försäljning fortfarande medfört väsentlig anknytning.27 Det saknar således betydelse om 
bostaden innehas med äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt eller om den på något annat sätt 
står till den skattskyldiges förfogande.28 

Att den skattskyldige vid utflyttning från Sverige innehar en bostad inrättad för åretruntbruk 
är alltså en faktor som har stor betydelse vid bedömningen av om väsentlig anknytning enligt 
intern rätt föreligger.29 Denna fråga aktualiseras inte bara när den skattskyldige behåller en 
bostad som denne redan innehar utan även om denne efter utflyttning förvärvar en sådan 
bostad. Förfarandet torde inte vara helt ovanligt då personer som flyttar från Sverige ofta har 
en önskan om att behålla någon typ av bostad här i landet för att kunna nyttja under kortare 
vistelser vid återbesök. Innebörden av att bostaden ska vara inrättad för åretruntbruk är en 
intressant aspekt som naturligtvis omfattar den skattskyldiges tidigare ordinarie bostad. Detta 
visas inte minst genom praxis där en bibehållen ordinarie bostad i princip alltid medför 
väsentlig anknytning. Prövningen av om bostaden är inrättad för åretruntbruk, och därigenom 
medfört väsentlig anknytning, kan istället sägas endast ha omfattat bostäder som behållits 
eller förvärvats och som inte var ordinarie bostad när utflyttningen ägde rum.30 Vid dessa 
bedömningar har dock avgörande vikt snarare lagts vid hur bostaden använts istället för hur 
den varit inrättad, vilket torde vara den lexikaliska innebörden av begreppet bostad inrättad 
för åretruntbruk. Det ovan sagda ska i det följande visas i form av en genomgång av praxis. 

2.5.2 Rättspraxis angående bostad för åretruntbruk 

RÅ 1992 not 367 

Frågan rörde en person som avsåg att flytta till USA och där den främsta anknytningen till 
Sverige efter utflyttningen var en sommarstuga på Ingarö i Värmdö kommun samt 
styrelseuppdrag i ett aktiebolag. Sommarstugan bestod av en större byggnad på ca 160 kvm, 
samt två mindre byggnader på vardera ca 44 kvm. Den var fullt beboelig året runt samt 
utrustad enligt god villastandard. Marknadsvärdet vid tidpunkten för fallet bedömdes ligga 
mellan 7-10 miljoner kronor. Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att väsentlig 
anknytning till Sverige inte kunde anses föreligga och att den skattskyldige vid en samlad 
bedömning inte kunde anses bosatt här. Regeringsrätten fastställde detta förhandsbesked från 
Skatterättsnämnden med motiveringen att den skattskyldige enligt svenska skatteregler inte 
kunde anses ha väsentlig anknytning till Sverige med hänsyn till de skäl som anförts i 
förhandsbeskedet. Tilläggas kan att tre av åtta ledamöter i Skatterättsnämnden var skiljaktiga 
och ansåg fastigheten vara av sådan standard och belägenhet att den kunde användas som 
permanentbostad. 

Skatterättsnämnden anger i sin motivering att den främsta anknytningen till Sverige efter 
utflyttningen består i innehav av en fritidsfastighet inrättad för åretruntbruk samt 
styrelseuppdrag. Vad gäller fastigheten sägs att den trots sitt höga värde inte kan tillmätas 

                                                             
27 RÅ 1974 A 738 & RÅ 1974 A 1220. 
28 SOU 1997:75, s. 54. 
29 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, s. 36. 
30 Sundgren, Peter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 1, Skattenytt 2007, s. 170 f. 
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avgörande vikt i sammanhanget med hänvisning till Skatteutskottets betänkande.31 I nämnda 
betänkande sägs att enbart innehav av fritidsbostad för åretruntbruk inte utgör grund för 
bosättning. Det sägs även att vad gäller fritidsfastigheters påverkan på anknytningen avses 
med begreppet ”bostad för åretruntbruk” en bostad som kommunikationsmässigt är så belägen 
att det är möjligt till boende året runt. Som exempel bör en fjällstuga tillmätas mindre vikt vid 
denna bedömning än en fastighet belägen i en storstadsregion.32 Vidare nämns i propositionen 
att enklare fritidshus inte bör tillmätas avgörande betydelse vid den samlade bedömningen, 
men att hus som är klassificerade som fritidshus belägna i attraktiva områden och inrättade för 
åretruntbruk bör få ökad betydelse i denna samlade bedömning.33 Med tanke på nämnda 
motivuttalanden känns Skatterättsnämndens motivering, som fastställdes av Regeringsrätten, 
aningen motsägelsefull då den enbart tar hänsyn till uttalandet om att enbart innehav av 
fritidsfastighet för åretruntbruk inte är tillräckligt. Dock synes den ej beakta det faktum att 
fritidshuset var beläget i ett attraktivt område och, som de i sin motivering även anger, 
inrättad för åretruntbruk. Detta torde visa att det uttalade användningsområdet tillmäts större 
betydelse i praxis snarare än fastighetens standard och läge vilket enligt förarbetsuttalanden 
bör vara det primära.34  

Vidare framgår i motiven att fritidsbostadens kvalitet och storlek förefaller åtminstone 
tidigare ha tillmätts betydelse vid domstolarnas avvägning.35 Med hänsyn till detta uttalande, 
och ovan redogjorda fall, kan det ifrågasättas om bedömningen av hur bostaden är inrättad är 
obsolet, och såldes irrelevant vid nuvarande och framtida prövningar.  

 RÅ 1997 not 197 

En norsk medborgare som varit bosatt i Sverige under många år avsåg att flytta till Norge 
tillsammans med sin hustru. De innehade tillsammans en bostadsfastighet i Danderyd som de 
vid utflyttningen skulle avyttra. Hustrun avsåg dock att efter utflyttningen förvärva en annan 
villafastighet som även den var belägen i Danderyd, och således skulle utgöra den främsta 
anknytningsfaktorn till Sverige för den norska medborgaren. Skatterättsnämnden ansåg dock 
att denna nyinförskaffade villafastighet vid en samlad bedömning inte kunde anses medföra 
en tillräckligt stark anknytning för att den skattskyldige skulle anses bosatt i Sverige. Denna 
bedömning delades även av Regeringsrätten som fastställde Skatterättsnämndens beslut. 

I motiveringen lade Skatterättsnämnden vikt vid att den sökande var norsk medborgare och att 
de efter utflyttningen till Norge där införskaffat en ny bostad. Den anförde även att den 
nyinförskaffade villafastigheten i Danderyd endast skulle användas som fritidshus under en 
begränsad tid varje år, vilket alltså innebar en lägre anknytningsfaktor till Sverige. Denna 
bedömning talar alltså för att större vikt lagts vid fastighetens avsedda användning snarare än 
hur den är inrättad. En intressant fråga är om utgången blivit annorlunda om den skattskyldige 
istället för att förvärva en ny bostad inom samma geografiska område behållit sin ordinarie 
bostad, vilket torde vara sannolikt med hänsyn till den praxis som utvecklats beträffande 
                                                             
31 SkU 1984/85:59 s. 13 f.  
32 Se även prop. 1984/85:175 s. 28.  
33 Prop. 1984/85:175 s. 13. 
34 Cejie, Väsentlig anknytning – Något om senare års praxis, Skattenytt 2003, s. 552. 
35 SOU 1997:75, s. 183. 
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bibehållen permanentbostad. Det kan även diskuteras om den omständigheten att det rört sig 
om en svensk medborgare istället för en norsk, där en ny likvärdig bostad inom samma 
område förvärvats efter utflyttning, skulle fått andra konsekvenser. Om en svensk medborgare 
i en liknande situation inte skulle anses ha väsentlig anknytning torde det vara ett relativt 
enkelt sätt att gå runt dessa regler varför det norska medborgarskapet bör ha inverkat på 
bedömningen i ovanstående fall.36 

Att utländska medborgare som efter utflyttning behållit sin tidigare permanentbostad under 
viss tid ändå inte haft väsentlig anknytning finns ytterligare exempel på i praxis. Ett fall rörde 
ett israeliskt par som efter utflyttning behöll sin bostadsrätt som tidigare använts för 
permanent bruk.37  Kammarrätten ansåg att paret haft för avsikt att definitivt lämna Sverige 
och att fortsatt innehav av bostadsrätten under en begränsad tid i avvaktan på försäljning inte 
medförde att de skulle anses ha väsentlig anknytning.38  

RÅ 1989 not 276 

Målet gällde ett svenskt par som utvandrat från Sverige där den enda kvarvarande 
anknytningsfaktorn var det svenska medborgarskapet. De hade vid tiden för avgörandet båda 
varit utomlands bosatta i över fem år. Paret brukade besöka Sverige under några 
sommarmånader varje år och bodde då i sin dotters lägenhet eftersom hon bodde större delen 
av året utomlands. Av denna anledning önskade dottern överlåta bostadsrätten till sin far som 
hade för avsikt att hyra ut denna under minst nio månader per år. Fråga var om förvärvet av 
bostadsrätten skulle medföra väsentlig anknytning hit för det svenska paret. Regeringsrätten 
ansåg att ett förvärv av bostadsrätten ej medförde att paret skulle anses bosatta i Sverige, och 
med hänsyn till omständigheterna inte heller ansågs ha väsentlig anknytning hit. 

RÅ 2002 ref. 70 
En svensk medborgare flyttade tillsammans med sin familj och sitt bohag utomlands 1989 
samt avregistrerades från folkbokföringen. Den skattskyldige behöll dock efter utflyttningen 
den tidigare permanenta bostaden i form av en bostadsrätt i Stockholm på fyra rum och kök 
som hyrdes ut. Detta var tillsammans med det svenska medborgarskapet den enda 
anknytningen till Sverige efter utflyttningen. Frågan var om den skattskyldige kunde anses 
obegränsat skattskyldig och således skattskyldig i Sverige för inkomst som denne förvärvat 
utomlands avseende inkomståret 1994. Regeringsrätten anförde förutom att den skattskyldige 
under sin vistelse utomlands var svensk medborgare och före flyttningen haft sitt egentliga bo 
och hemvist här hade behållit den tidigare permanenta bostaden i Sverige. Vidare framgick att 
det inte har någon betydelse om den skattskyldige vistats och varit obegränsat skattskyldig i 
ett annat land vid bedömningen av om obegränsat skattskyldighet i Sverige föreligger.39 Av 
denna anledning och med hänsyn till den tiden (vid denna tidpunkt fem år) den skattskyldige 
vistats utomlands ansågs, till skillnad mot kammarrättens bedömning, väsentlig anknytning 
till Sverige föreligga. 

                                                             
36 Cejie, Väsentlig anknytning – Något om senare års praxis, Skattenytt 2003, s. 551. 
37 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3032-3033-2000, avgörandedatum 2001-10-01.  
38 Cejie, Väsentlig anknytning – Något om senare års praxis, Skattenytt 2003, s. 552. 
39 Källqvist, Jan & Köhlmark, Anders, Internationella skattehandboken, s. 55. 
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Vid en jämförelse mellan omständigheterna i RÅ 1989 not 276 och RÅ 2002 ref. 70 synes 
dessa om än inte identiska i vart fall snarlika. Det är i både fallen fråga om svenska 
medborgare som flyttat utomlands och den enda anknytningsfaktorn är förutom det svenska 
medborgarskapet en bostadsrätt. Skillnaden är att i det förra fallet var den ifrågavarande 
bostadsrätten inte parets tidigare permanentbostad och var tänkt att förvärvas en tid efter 
utflyttningen. Medan omständigheterna i det senare fallet var fråga om en tidigare 
permanentbostad som behölls av den skattskyldige, vilket ledde till att väsentlig anknytning 
förelåg medan utgången blev den motsatta i det förra fallet.  

En intressant aspekt i RÅ 2002 ref 70 är om det hade påverkat bedömningen ifall den tid som 
den skattskyldige vistats utomlands varit längre än som i detta fall fem år. Det framgår i vart 
fall av domen att utlandsvistelsens varaktighet påverkar bedömningen om väsentlig 
anknytning föreligger. Som redan nämnts har den skattskyldige bevisbördan för att väsentlig 
anknytning inte föreligger de fem första åren efter utflyttningen för att därefter övergå på det 
allmänna.40 I det ifrågavarande fallet flyttade den skattskyldige från Sverige den 1 augusti 
1989 vilket innebar att fem år förflutit den 1 augusti 1994, som var det aktuella inkomståret. 
Slutsatsen som kan dras av ovanstående är att innehav av tidigare permanentbostad kan 
medföra väsentlig anknytning även då fem år förflutit efter utflyttningen. Skatteverkets 
uppfattning i frågan om hur länge väsentlig anknytning ska anses föreligga när den enda 
anknytningsfaktorn av betydelse är bibehållande av tidigare permanentbostad är t.o.m. 
utgången av det femte året efter utflyttningsåret. Uppfattningen från deras sida är alltså att 
fr.o.m. det sjätte året efter utflyttingsåret ska väsentlig anknytning inte föreligga när innehavet 
av en tidigare permanentbostad är den enda anknytningsfaktorn av betydelse. Det innebär 
dock inte att innehavet av tidigare permanentbostad alltid saknar betydelse efter fem år från 
utflyttningen, utan kan påverka bedömningen tillsammans med andra faktorer som i praxis 
tillmätts betydelse. Vidare anför Skatteverket att om en person efter utflyttning väljer att 
behålla en tidigare permanentbostad eller en fritidsfastighet inte under någon längre tidsperiod 
ska leda till skilda bedömningar av om väsentlig anknytning föreligger.41  

RÅ 2009 not 83 

Målet avsåg ett par som hade för avsikt att flytta från Sverige till Kroatien och där mannen 
avsåg att avveckla alla sina tidigare intressen här och den enda anknytningsfaktorn av 
betydelse var parets tidigare permanentbostad. Intentionen var att bostaden skulle avyttras 
före utflyttningen och att bohaget samtidigt skulle tas med till Kroatien. Osäkerhet rådde dock 
kring försäljningstidpunkten samt köparens tillträde varför den fråga som uppstod var hur 
mannens väsentliga anknytning skulle komma att bedömas beroende på 
försäljningstidpunkten. Skatterättsnämnden ansåg att väsentlig anknytning förelåg till dess 
köparna tillträtt fastigheten, vilket senare också fastställdes av Regeringsrätten. 

Ovanstående mål utgör således en precisering av vid vilken tidpunkt som en bostad inte 
längre medför väsentlig anknytning när den är till försäljning. Att denna tidpunkt är beroende 

                                                             
40 Se avsnitt 2.5. 
41 Skatteverkets ställningstagande, Dnr 131 687505-07/111. 
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av köparens tillträdesdag får anses motiverat eftersom den utflyttade efter denna tidpunkt inte 
längre har möjlighet att disponera denna bostad.42 

RÅ 2009 not 84 

I målet var fråga om en utländsk medborgare som tidvis varit bosatt i Sverige under sin 
uppväxt och som vuxen. Under den senaste bosättningsperioden i Sverige, som varade i fem 
år, bodde den skattskyldige med sin familj i deras villa vilken de efter att ha flyttat till 
Storbritannien hade för avsikt att behålla som fritidsbostad. Frågan i målet var alltså om den 
skattskyldige efter att ha flyttat till Storbritannien kunde anses ha väsentlig anknytning till 
Sverige genom att behålla den tidigare permanentbostaden. Regeringsrätten anförde att den 
som behåller sin tidigare permanentbostad efter att ha flyttat ut från landet får anses ej vara 
villig att helt bryta banden med Sverige. Detta är en omständighet som är en tungt vägande 
faktor vid bedömningen av om väsentlig anknytning till Sverige föreligger. Den skattskyldige 
har tillsammans med sin familj varit bosatt i Sverige under den senaste femårsperioden och i 
vuxen ålder inte varit bosatt under någon påtagligt lägre tid i något annat land än Sverige. 
Med hänsyn till ovanstående ansåg Regeringsrätten att väsentlig anknytning till Sverige 
förelåg vid bibehållande av den tidigare permanentbostaden. 

Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm, mål nr 910-1243 

I ett nyligen avgjort förhandsbesked har Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till 
frågan om väsentlig anknytning skulle anses föreligga vid bibehållande av en 
jordbruksfastighet vilken har använts som permanentbostad. Den skattskyldige, som även är 
svensk medborgare, hade i målet förvärvat och bosatt sig på den ifrågavarande fastigheten 
sommaren 2004. Han avsåg nu att flytta från Sverige och bosätta sig på Madeira i Portugal, 
och undrade huruvida väsentlig anknytning till Sverige förelåg om han behöll den tidigare 
bostaden som var tänkt av användas som fritidsbostad. Skatterättsnämnden ansåg, vilket 
fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen, att väsentlig anknytning vid en samlad 
bedömning förelåg. Denna utgång grundades främst på den omständigheten att behållande av 
tidigare permanentbostad i praxis visat sig vara en tungt vägande faktor vid denna bedömning. 
Att fastigheten i målet var avskilt belägen, hade bristande kommunikationsmöjligheter med 
dåligt underhållen tillfartsväg samt att bostaden var av ytterst enkel standard med begränsade 
möjligheter till boende året runt saknade betydelse. 

2.5.3  Avsiktens betydelse 

Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger är en intressant aspekt om den avsikt 
en person har med utflyttningen ska tillmätas betydelse vid denna bedömning. Denna fråga 
aktualiserades i RÅ 2002 not 134 där en svensk medborgare som var bosatt i Sverige hade 
blivit erbjuden en tillfällig tjänstgöring i England på tre år. Den skattskyldige ville veta om 
den omständigheten att han före avresan sålde sin bostad medförde att han alltjämt hade kvar 
väsentlig anknytning till Sverige. Skatterättsnämnden uttalade att de faktorer som ska beaktas 
vid denna bedömning finns uppräknade i 3 kap 7 § IL och att avsikten med vistelsen enligt 

                                                             
42 Lindencrona, Gustaf, A 13 Internationell skatterätt, Skattenytt 2010, s. 387. 
43 Avgörandedatum 2012-09-21. 



 16 

ansökningen var att i England i första hand att vinna erfarenhet för den fortsatta karriären 
inom det svenska företaget. Med hänsyn till det samt att det av förutsättningarna framgick att 
hans familj efter vistelsen skulle flytta tillbaka till Sverige ansåg Skatterättsnämnden att 
förutsättningarna för väsentlig anknytning var uppfyllda. Den skattskyldige ansågs därför 
under sin vistelse i England bosatt här, vilket också fastställdes av Regeringsrätten.  

Skatteverket har i ett ställningstagande besvarat frågan om en persons avsikt vid utflyttning 
eller inför en förestående återflyttning hit ska påverka bedömningen av om väsentlig 
anknytning föreligger. Denna fråga besvarades nekande av Skatteverket med motiveringen att 
den avsikt som någon har inför en planerat utflyttning inte finns med bland de faktorer som 
räknas upp i 3 kap 7 § IL och som vid en samlad bedömning ska avgöra om en person har 
väsentlig anknytning eller inte. Vidare anförde Skatteverket att det inte heller i lagens 
förarbeten finns något som tyder på att avsikten ska tillmätas betydelse vid bedömningen 
vilket måste tolkas som att det är de faktiska förhållandena som rått under året och inte den 
tidigare avsikten som ska påverka bedömningen.44  

Ställningstagandet från Skatteverket får ses som en reaktion på ovan nämnda rättsfall där 
hänsyn togs till den skattskyldiges avsikt, vilket alltså inte överensstämmer med Skatteverkets 
uppfattning. 

2.6 Avslutande kommentar 

Att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige innebär en långtgående skattskyldighet då 
en person enligt huvudregeln i 3 kap 8 § IL är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige 
och från utlandet om inget undantag är uppfyllt. En bostad inrättad för åretruntbruk är en av 
de faktorer som har stor betydelse vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger, 
och således även obegränsad skattskyldighet. Dock bör ett enkelt fritidshus inte tillmätas 
avgörande betydelse vid den samlade bedömningen.45 Det är således av yttersta vikt för den 
skattskyldige att i förväg kunna avgöra om en bibehållen bostad grundar väsentlig anknytning 
eller inte eftersom skattekonsekvenserna är betydande i de olika fallen. Vid denna bedömning 
bör också hänsyn tas till köparens tillträdesdag då väsentlig anknytning anses föreligga fram 
till denna tidpunkt.46 Vidare kan konstateras att med hänsyn till den praxis som finns på 
området synes bedömningen enbart grundas på hur den aktuella bostaden tidigare har använts, 
d.v.s. som tidigare permanentbostad eller inte.47 
 
 
 
 

 

 

                                                             
44 Skatteverkets ställningstagande Dnr 131 390381-08/111. 
45 Se ovan avsnitt 2.5.1. 
46 Se ovan RÅ 2009 not 83. 
47 Källqvist, Jan & Köhlmark, Anders, Internationella skattehandboken, s. 57. 
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3. Bestämmande av en persons hemvist enligt skatteavtal 
 

3.1 Inledning 

Detta kapitel belyser bestämmandet av hemvist enligt OECD:s modellavtal i artikel 4 med 
fokus på bostad för stadigvarande förfogande och centrum för levnadsintressen. Bostadens 
betydelse presenteras här i förhållande till modellavtalet och hur det avgörs om den kan anses 
vara till stadigvarande förfogande. Vidare redogörs för bostadens betydelse när det ska 
avgöras vart en person har sitt centrum för levnadsintressen och hur denna fråga har bedömts i 
praxis. 

3.2 Artikel 4 i OECD:s modellavtal  

För att avgöra en persons hemvist används artikel 4 i modellavtalet. I dess första punkt anges 
definitionen för ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” vid tillämpning av avtalet. 
Denna definition syftar på bosättningsbegreppet i de inhemska lagstiftningarna och nämner 
som kriterier en person som är skattskyldig i denna stat på grund av domicil, bosättning, plats 
för företagsledning eller annan liknande omständighet. Definitionen avser således för fysiska 
personer de olika former av personlig anknytning som i en stats interna lagstiftning grundar 
obegränsad skattskyldighet.48 
 
Som nämndes i inledningen måste det när dubbel bosättning uppkommer finnas ett sätt 
bestämma den skattskyldiges hemvist. Det görs då en person har hemvist i båda 
avtalsslutande staterna med hjälp av artikel 4 punkt 2 i OECD:s modellavtal som på engelska 
benämns ”the residence tie-breaker”.49 Det första som bedöms enligt denna artikel är den 
skattskyldiges bostadsförhållanden och om denna situation anses likvärdig i de båda staterna 
där personen anses ha sitt centrum för levnadsintressen. Det framgår av modellavtalet att när 
en person har hemvist i två avtalsslutande stater dennes hemvist ska bestämmas med hänsyn 
till följande:    

”… i den avtalsslutande stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans 
förfogande. 
Om han har en sådan bostad i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den 
avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast 
(centrum för levnadsintressena).” 
 
Om det inte går att avgöra var den skattskyldige har en bostad för stadigvarande förfogande 
eller centrum för sina levnadsintressen, eller om dessa anknytningsfaktorer i de båda länderna 
är likvärdiga, grundas bedömningen på vart denne stadigvarande vistas. Om hemvisten inte 
heller kan bestämmas med ledning av vistelsen tillkommer beskattningsrätten den stat där 
personen är medborgare. Till sist får frågan avgöras genom överenskommelse mellan de 

                                                             
48 Se kommentar till artikel 4 i OECD:s modellavtal punkt 8. 
49 Sundgren, Peter, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 213. 
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berörda myndigheterna om hemvisten inte kan fastställas med hjälp av nämnda 
omständigheter. 
 
Vid utflyttning till ett land med vilket Sverige saknar skatteavtal uppkommer som regel 
obegränsad skattskyldighet även i detta land. Den dubbelbeskattning som därvid kan 
uppkomma genom den dubbla bosättningen medför dock ej rätt till avräkning för den 
utländska skatt som påförts i den andra staten genom bosättning där. Den eventuellt 
uppkomna dubbelbeskattningen kan med andra ord inte lindras på samma ändamålsenliga sätt 
som görs med hjälp av de ovan beskrivna ”tie-breaker” reglerna som tillämpas i förhållande 
till avtalsländer. Dock är de antal länder med vilka Sverige saknar skatteavtal ytterst få.50  
 
3.3 Bostad för stadigvarande förfogande 

Den svenska versionen av OECD:s  modellavtal vad gäller just ”bostad som står till 
förfogande” skiljer sig från direkta lexikaliska översättningar beträffande de engelska, franska 
och tyska versionerna. På engelska kan exempelvis utläsas ”a permanent home available to 
him”, där alltså uttrycket permanent syftar på bostaden och inte som i den svenska versionen 
på förfogandet (… en bostad som stadigvarande står till hans förfogande). Någon större 
praktisk skillnad kan dock inte anses föreligga eftersom en permanentbostad också vanligtvis 
får anses stå till ägarens stadigvarande förfogande. En ytterligare aspekt vad gäller den 
svenska översättningen är användandet av begreppet bostad som översättning på engelskans 
home istället för begreppet hem som kanske är den mer rättvisande översättningen. 
Användandet av begreppet hem torde även ge uttryck för en starkare anknytning då en person 
vanligtvis endast ses som innehavare av ett hem men kan inneha flera bostäder. Även denna 
distinktion bör dock inte heller få någon praktisk konsekvens med hänsyn till att det i avtalet 
framgår att flera hem kan innehas.51     

I kommentarerna till artikel 4 ges i punkt 12 en motivering till vad som menas med att 
bostaden stadigvarande står till någons förfogande. Det innebär att den måste ha inrättats och 
bibehållits för sitt stadigvarande bruk i motsats till att stanna på en viss plats under 
omständigheter som talar för att vistelsen blir kortvarig. Vidare anges i punkt 13 att varje typ 
av bostad kan beaktas oavsett om det är hus eller lägenhet som tillhör eller hyrs av den fysiska 
personen eller om denne hyr ett möblerat rum. Den stadigvarande karaktären är således 
väsentlig, vilket innebär att bostaden ska stå till den skattskyldiges förfogande utan avbrott 
och inte endast tillfälligt för vistelse som normalt är kortvarig som exempelvis vid nöjesresa, 
affärsresa, studieresa eller liknande.  

Klaus Vogel är av den uppfattningen att ”the length of the individual’s stay in the dwelling is 
of no or only little importance”.52 Han menar alltså att den tidsrymd som en person vistas i 
bostaden är av ingen eller endast liten betydelse i sammanhanget. Detta innebär att ett hem för 
stadigvarande förfogande kan föreligga trots att det används i obetydlig omfattning av dess 
ägare, avgörande vikt synes istället läggas på den stadigvarande karaktären. I jämförelse med 
                                                             
50 Källqvist, Jan & Köhlmark, Anders, Internationella skattehandboken, s. 62. 
51 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 214 f. 
52 Vogel, Klaus, On Double Taxation Conventions, s. 248. 
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den svenska interna rätten verkar det här föreligga en viss skillnad angående en bostad som 
anknytningsfaktor.53  
 
3.3.1 Uthyrning av bostaden 

Vad gäller bostadens stadigvarande karaktär vid uthyrning ger kommentarerna till OECD:s 
modellavtal stöd för att ett sådant förfarande inte inverkar på denna bedömning.54 Detsamma 
gäller enligt intern rätt vid bedömningen av om en bostad är inrättad för åretruntbruk,55 vilket 
alltså innebär att en uthyrning av bostaden inte påverkar någon av dessa bedömningar. Dock 
kan hemmets varaktiga karaktär enligt skatteavtal anses upphöra om uthyrningen sker på 
sådan långvarig basis och villkor att den istället fungerar som hyresgästens varaktiga hem, 
eftersom samma bostad inte kan utgöra ett varaktigt hem för två icke närstående personer. 
Uthyrningen ska alltså ske på sådana villkor att det är omöjligt för ägaren att fritt disponera 
densamma, vilket motsatsvis får förstås som att en kortare uthyrning inte bryter bostadens 
varaktiga karaktär.56 Vad gäller tidsfristen menar Klaus Vogel att begreppet ”stadigvarande” 
ska i sammanhanget förstås i sin objektiva mening som motsatsen till ”för en begränsad 
period”.57 
 
3.4 Centrum för levnadsintressen 

Om en person som flyttar ut från Sverige har en bostad som stadigvarande står till hans 
förfogande i både den nya staten och här anses denne ha hemvist i den stat med vilken hans 
personliga och ekonomiska förbindelser är starkast. Det ska således avgöras vart personen i 
fråga har centrum för sina levnadsintressen. Kommentaren till modellavtalets artikel 4 tar i 
punkt 15 upp några faktorer som särskilt bör beaktas i denna bedömning, och det är 
exempelvis familjeförhållanden och sociala anknytning, yrkesverksamhet, politiska, kulturella 
och övriga verksamheter, plats för affärsverksamhet och plats varifrån personen förvaltar sin 
egendom.  

Vidare anges att en helhetsbedömning måste göras men att sådana överväganden som grundar 
sig på den fysiska personens eget handlande ska ägnas särskild uppmärksamhet. Ett exempel 
som ges är det fallet att en person som har bostad i en stat också skaffar sig bostad i en annan 
stat, samtidigt som denne behåller den första. I en sådan situation kan omständigheter som att 
han behåller bostaden i det område där han alltid levt och arbetat medan han även behåller sin 
familj och ägodelar i denna stat vara ett bevis på att personens centrum för levnadsintressen 
också finns i den förstnämnda staten. Detta synsätt talar för att en bibehållen permanentbostad 
vid utflyttning härifrån ger ett mer påtagligt centrum för levnadsintressen i Sverige, vilket 
också är en stark faktor enligt intern rätt vid bedömning av väsentlig anknytning som 
redogjorts för ovan.58 

                                                             
53 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 216. 
54 Se punkt 13 i kommentaren till OECD:s modellavtal. 
55 RÅ 1974 A 738 & RÅ 1974 A 1220. 
56 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 216. 
57 Vogel, On Double Taxation Conventions, s. 247. 
58 Se ovan avsnitt 2.5.1. 
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En skillnad i bedömningen av en persons väsentliga anknytning enligt intern svensk rätt och 
dennes centrum för levnadsintressen enligt skatteavtal är att den senare bedömningen tar sikte 
på vilken av två stater som den skattskyldige har starkast anknytning till. Det är således fråga 
om att ha mer än 50 % anknytning i förhållande till den andra staten medan motsvarande 
skala vid en bedömning av om väsentlig anknytning föreligger enligt intern rätt är ca 20-25 % 
Detta innebär i praktiken att väsentlig anknytning till Sverige kan föreligga samtidigt som den 
skattskyldige har centrum för levnadsintressen i en annan stat med vilket det finns 
skatteavtal.59 

3.5 Rättspraxis 

Som nämnts i inledningen60 är domstolspraxis angående centrum för levnadsintressen och 
bostad för stadigvarande förfogande tämligen begränsat, men nu i det följande ska redogöras 
för några fall där denna bedömning har aktualiserats. Inledningsvis berörs ett äldre fall från 
Regeringsrätten för att följas upp med några nyare kammarrättsavgöranden. Även om dessa 
senare avgöranden inte är prejudicerande får de ändå anses ha en betydande ställning som 
rättskälla när avgöranden från högsta instans saknas.61 Vad gäller centrum för 
levnadsintressen grundar sig denna bedömning på en rad ekonomiska och personliga faktorer. 
Redogörelsen nedan fokuserar dock på att beskriva vilken betydelse bostaden har vid denna 
bedömning.  

RÅ 1974 ref. 97 

Målet rörde en svensk medborgare som flyttade till Schweiz tillsammans med sin fru och 
dotter, där han fick uppehållstillstånd och hyrde en femrums våning för sitt och sin familjs 
uppehälle. Den anknytning som fanns kvar till Sverige var drygt 25 % av aktierna i ett av 
honom grundat familjeföretag som han även erhöll pension från, samt en bibehållen 
fritidsfastighet. Av denna anledning ansågs den skattskyldige alltjämt bosatt i Sverige och 
således som obegränsat skattskyldig här i landet trots att treårsperioden löpt ut.62 Då hemvist 
efter utflyttningen även ansågs föreligga i Schweiz tillämpades det gällande 
dubbelbeskattningsavtalet. Här fastslogs att bostad för stadigvarande förfogande fanns i båda 
de avtalsslutande staterna och bedömningen fick därför grundas på var den skattskyldige hade 
centrum för sina levnadsintressen. Riksskatteverket var av den uppfattningen att de starkaste 
personliga och ekonomiska förbindelserna fanns i Sverige med hänsyn till innehavet av aktier 
i det familjeägda fåmansbolaget. Regeringsrätten var dock av motsatt uppfattning och ansåg 
att motsvarande förbindelser var starkast till Schweiz med hänsyn till att denne varit bosatt 
där under längre tid med sin familj på samma ort.  

                                                             
59 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 217. 
60 Se ovan avsnitt 1.1. 
61 Kristoffersson, Eleonor, Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen, SvSkT 2011:10, s. 
839. 
62 Motsvarande period är idag fem år. Se ovan avsnitt 2.5. 
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Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 762-0663 

I detta fall hade den skattskyldige enligt myndigheterna i Storbritannien och Sverige hemvist i 
respektive land, såväl som en bostad för stadigvarande förfogande i de båda länderna. 
Bedömningen grundades alltså på var de personliga och ekonomiska intressena var starkast. 
Anknytningen till Sverige bestod främst i att hon under en kortare period avseende det 
aktuella året varit bosatt där samt hennes man som bodde i deras gemensamma bostad som 
ägdes till 50 % av henne. Avsikten var dock att även maken skulle flytta till Storbritannien 
när denne avvecklat sitt handelsbolag samt avyttrat den gemensamma fastigheten. Den 
primära anknytningen till Storbritannien bestod i att den skattskyldige bott där under största 
delen av året samt släktingar i form av vuxna barn och barnbarn. Med dessa 
anknytningsfaktorer som grund ansåg kammarrätten den skattskyldiges centrum för 
levnadsintressen finnas i Sverige. 

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1345-1350-1064 

Frågan i målet gällde en persons skattskyldighet i Sverige för inkomst från verksamhet i 
Tyskland. Den skatterättsliga hemvisten fick lov att bestämmas med hjälp av artikel 4 punkt 2 
i dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna. Det var i målet ostridigt att personen hade en 
stadigvarande bostad i såväl Sverige som Tyskland, och för att bestämma dennes 
skatterättsliga hemvist grundades bedömningen på vart personen hade sitt centrum för 
levnadsintressen. Vid denna bedömning lades vikt att den skattskyldige under de aktuella åren 
bedrivit omfattande verksamhet i Tyskland, samt att han där inledde en relation med en tyska 
som han även skaffade ett gemensamt barn med. Mot detta ställdes att han i Sverige under 
dessa år hade fem minderåriga barn från tidigare förhållanden, samt att han var folkbokförd 
på sin jordbruksfastighet. Under tiden som han bedrev verksamheten i Tyskland har han rustat 
upp den befintliga fastigheten. Samtidigt påbörjades även byggnation av en ny byggnad till en 
kostnad av 9 miljoner kronor vilket måste ha inneburit att han med stor sannolikhet hade för 
avsikt att senare bosätta sig där. Med hänsyn till ovan anförda ansåg kammarrätten att han 
trots sin relation och verksamheten som bedrevs i Tyskland ändock hade sitt centrum för 
levnadsintressen i Sverige. 

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7068-7073-1165 

Den första frågan som bedömdes i målet var om den skattskyldige hade väsentlig anknytning 
till Sverige. Denna fråga besvarades jakande med hänsyn till dennes bostads- och 
familjeförhållanden samt ekonomiska engagemang i svenska företag. Detta innebar en 
obegränsad skattskyldighet i Sverige för alla inkomster oavsett om de var hänförliga till 
utlandet eller Sverige i enlighet med 3 kap 8 § IL. Den skattskyldige hade dock lämnat in ett 
hemvistintyg från italienska myndigheter som visar att han även haft hemvist i Italien för den 
aktuella tidsperioden. Då hemvist ansågs föreligga i de båda staterna behövde det avgöras i 
vilket av länderna som det fanns en bostad för stadigvarande förfogande. Den skattskyldige 
anförde i denna fråga att de bostadsrätter som han ägt i Sverige inte kunde anses ha stått till 
                                                             
63 Avgörandedatum 2007-04-25. 
64 Avgörandedatum 2011-09-26.  
65 Avgörandedatum 2012-10-10. 
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hans förfogande med hänsyn till att de under den aktuella perioden varit föremål för 
omfattande ombyggnad. Kammarrätten finner dock inte att bostadsrätterna varit otjänliga som 
bostäder samt att de hela tiden varit disponibla. Vidare anges att han har använt och övernattat 
i sin sons fritidsfastighet vid besök i Sverige och betalt kostnader hänförliga till denna. Med 
hänsyn till detta ansågs den skattskyldige sett till att ha en bostad för stadigvarande 
förfogande i Sverige när han så önskat, vilket även var fallet i Italien där den skattskyldige 
ägde en lägenhet som han bodde i. Eftersom en bostad för stadigvarande förfogande således 
funnits i båda länderna blev frågan därför var den skattskyldige hade centrum för sina 
levnadsintressen. Vid denna bedömning beaktade kammarrätten särskilt att både sociala och 
ekonomiska intressen funnits i Sverige under de aktuella åren. Han hade vistats regelbundet 
här samt delad vårdnad till två minderåriga barn i landet. Vidare lades vikt vid förvärven av 
bostadsrätter, varav två av dem renoverats, engagemang i svenska bolag i form av likvidator 
och styrelseuppdrag samt även innehav av stora fordringar på flera svenska bolag. Vad gäller 
Italien framkom ingenting förutom bostaden som tydde på ekonomiska intressen i det landet. 
Av denna anledning ansågs centrum för levnadsintressen enligt skatteavtalet finnas i Sverige. 

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2654-2657-1166 

Målet rörde ett par som i oktober år 2002 flyttade och transporterade sitt bohag till Österrike 
samtidigt som de benefikt överlät sin fritidsbostad på Öland till sina barn. De sålde även i 
november samma år sin tidigare permanentbostad och mannen avyttrade i januari 2003 
aktierna i sitt fåmansbolag. Det var vidare i målet ostridigt att mannen var obegränsat 
skattskyldig i både Sverige och Österrike för beskattningsåret 2003 vilket ledde till en 
tillämpning av gällande dubbelbeskattningsavtal. Skatteverket ansåg att mannen hade hemvist 
i Sverige med hänsyn till att hans centrum för levnadsintressen fanns här i landet. För att 
bedöma centrum för levnadsintressen krävs dock att det finns en bostad för stadigvarande 
förfogande även i Sverige. Detta ansåg Skatteverket vara fallet då den tidigare 
permanentbostaden inte tillträtts av de nya ägarna förens den 16 januari 2003 och att mannen 
således haft dispositionsrätt till den gamla bostaden fram till dess. Kammarrätten anförde 
dock att det inte kunde anses rimligt att dispositionsrätt till fastigheten med anledning av 
köparens försenade tillträde skulle medföra att bostaden ansågs som ett stadigvarande hem. 
Det var inte heller visat att mannen hade dispositionsrätt till den tidigare fritidsbostaden som 
nu ägdes av barnen. Med anledning av detta ansågs den skatterättsliga hemvisten vara i 
Österrike eftersom mannen enbart där hade ett hem för stadigvarande förfogande. 
 
3.6 Avslutande kommentar 
Det kan konstateras att det är bostadens stadigvarande karaktär som är det väsentliga vid 
bedömningen enligt modellavtalet, och den omständigheten att bostaden används i obetydlig 
utsträckning har således en begränsad betydelse i sammanhanget. Vid bedömningen av om 
bostaden står till den skattskyldiges förfogande i form av dispositionsrätt medför dock inte 
enbart ett försenat tillträde av de nya ägarna att bostaden fortfarande är att anses som 
stadigvarande vid beaktande av samtliga omständigheter. Vidare beaktas alla typer av 
bostäder och en eventuell uthyrning påverkar inte bedömningen om denna inte sker på en 
                                                             
66 Avgörandedatum 2012-11-05. 
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alltför långvarig basis.67 Beträffande centrum för levnadsintressen görs en helhetsbedömning 
av rad faktorer som exempelvis familjeförhållanden och social anknytning. Dock är en 
bibehållen permanentbostad i den ena staten där personen alltid har levt och arbetat samtidigt 
som familjen bor kvar där ett starkt bevis för att centrum för levnadsintressen även finns i den 
staten.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Se ovan avsnitt 3.3.1. 
68 Se ovan avsnitt 3.4. 
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4. Förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal 
 
4.1 Inledning 

Kapitlet behandlar allmänt hur förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal ser ut där 
exempel från praxis kommer att ges för att belysa hur denna bedömning gjorts i praktiken. 
Vidare belyses hur skatteavtal tolkas för att avslutas med bostaden betydelse som 
anknytningsfaktor enligt intern rätt jämfört och i skatteavtal. 

4.2 Allmänt 

Vad gäller skatteavtalens inverkan på den interna rätten kan dessa enligt uppfattningen hos i 
princip samtliga stater aldrig utvidga statens interna beskattningsrätt utan endast inskränka 
denna.69 Detta föranleder att den skattskyldige först har att avgöra om en viss utländsk 
inkomst ska beskattas i Sverige enligt den interna rätten, och om så ej är fallet är inkomsten 
skattefri här. Om den däremot är beskattningsbar enligt svensk intern rätt måste det aktuella 
dubbelbeskattningsavtalet tillämpas.70 Dock är den skattskyldige, vid inskränkt 
skattskyldighet i Sverige genom skatteavtal, inte befriad från sin skyldighet att lämna 
uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna om 
denna lindring ej ägt rum. Skatteavtal inskränker alltså inte skyldigheten att avge sin 
deklaration och lämna föreskrivna uppgifter.71 

En principiellt viktig fråga är dock förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal, och om 
svenska interna skatteregler kan ges företräde framför ett ingånget skatteavtal. Denna 
regelkonkurrens är inte direkt tillämplig vid bedömningen av bostaden som anknytningsfaktor 
enligt intern rätt och skatteavtal men är ändå intressant ur ett mer övergripande internationellt 
perspektiv för förståelsen mellan dessa reglers auktoritet. Problematiken berördes i RÅ 2008 
ref. 24 och RÅ 2008 not 61 som handlade om Sveriges möjlighet till beskattning enligt de 
interna s.k. CFC-reglerna72 begränsades av det ingångna skatteavtalet med Schweiz. 
Regeringsrätten anförde att när Sverige ingår ett skatteavtal avstås i samband med det sådana 
skatteanspråk som följer av interna svenska lagar samtidigt som det är folkrättsligt bindande. 
Avtalet får sedan internrättslig verkan när det införs som svensk lag, och en sådan lag har 
enligt Regeringsrätten ingen särställning i förhållande till andra lagar. Att avtalet endast kan 
inskränka Sveriges beskattningsrätt ansågs dock inte hindra att det i en senare tillkommen lag 
går att utöka beskattningsanspråken. 

Med det ovan sagda som utgångspunkt använde sig Regeringsrätten av de principer som 
tillämpas vid regelkonkurrens för att fastställa vilken lag som skulle anses ha företräde, 
nämligen lex posterior derogat legi priori och lex specialis derogat legi generali. Dessa 
innebär att en senare tillkommen lag har företräde framför en tidigare och att 
speciallagstiftning går före allmän lagstiftning. Det sågs således inte som en konflikt mellan 
                                                             
69 Källqvist, Jan & Köhlmark, Anders, Internationella skattehandboken, s. 39. 
70 Lodin m.fl., Inkomstskatt – Del 2, s. 615. 
71 Dahlman, Roland & Fredborg, Lars, Internationell beskattning, s. 146 f. 
72 CFC-reglerna i 39 kap IL innebär i korthet att svenska delägare i en utländsk lågbeskattad juridisk person i 
vissa fall beskattas löpande för sin andel av denna juridiska persons inkomster.  
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en intern lagregel och ett folkrättsligt avtal utan som en konflikt mellan två likvärdiga svenska 
lagregler.73 Med hänsyn till detta konstaterades att CFC-reglerna hade företräde då de 
tillkommit senare än tidpunkten för införlivandet av skatteavtalet med Schweiz samt att 
reglerna tog sikte på just det slag av verksamhet som var aktuellt.    

Domarna har kommenterats och kritiserats av flera författare, bland annat av professor 
Mattias Dahlberg som anser Regeringsrättens motivering i ovan nämnda mål är fel.74 
Regeringsrätten har dock vid avgörandet i de senare s.k. treaty override-målen75 klargjort att 
skatteavtal generellt ska tillämpas före intern rätt. Avgörandena skedde dock inte i plenum 
vilket får anses innebära att uttalandena i de förra målen alltjämt har viss betydelse.76 I den 
senare domen framhålls att det i Sverige är en sedan lång tid tillbaka väletablerad princip att 
den begränsning av skatteanspråk som följer av skatteavtal och som införlivats i svensk rätt 
också ska få genomslag i rättstillämpningen. Om det i skatteavtalet föreskrivs att en viss 
inkomst inte ska beskattas här i landet förhindrar det således att skatt tas ut i enlighet med 
intern rätt, oavsett om den sistnämnda har tillkommit senare. Dock reserverar sig 
Regeringsrätten med ett uttalande om att det inte finns något konstitutionellt hinder mot att 
lagstiftaren inför skatteregler som strider mot ett redan ingånget skatteavtal. Anledningen till 
att den interna rätten gavs företräde i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not 61 var att 
omständigheterna där var särpräglade och att de nya skattereglerna tog sikte på just den 
verksamhet som var aktuell i dessa fall.  

I ett försök att klargöra rättsläget anger Regeringsrätten i de senare avgjorda treaty-override-
målen att ingen förändring skett i det grundläggande synsättet på förhållandet mellan intern 
rätt och skatteavtal eller om principerna för lösning av regelkonkurrens dem emellan. Vidare 
anges att ”I allmänhet ska således skatteavtal tillämpas oberoende av innehållet i senare 
tillkommen nationell lagstiftning. Om lagstiftaren emellertid gett klart uttryck för att avsikten 
är att en viss typ av inkomst ska beskattas i Sverige eller att en viss ny bestämmelse ska 
tillämpas oberoende av innehåll i ett skatteavtal så ska den nya regeln ges företräde. Om 
lagstiftarens intentioner i nu aktuellt hänseende inte är helt tydliga får däremot antas att 
lagstiftaren inte avsett att rubba tillämpningen av skatteavtalen”.77 I och med detta uttalande 
får det anses finnas en presumtion för att lagstiftaren som godkänt skatteavtalen också får 
anses ha avsett att följa de folkrättsliga åtaganden som följer med dessa. En intressant fråga är 
dock vad som krävs för att lagstiftaren ska anses ha gett klart uttryck för avsikten att en viss 
intern skatteregel ska tillämpas oberoende av innehållet i ett skatteavtal. Denna fråga ger dock 
Regeringsrätten inte något direkt svar på.78 

                                                             
73 Kleist, David, Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt - ordningen återställd?, 
Skattenytt 2011, s. 208. 
74 Dahlberg, Mattias, Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i 
Greklandsfallet, Skattenytt 2011, s. 126. 
75 Se RÅ 2010 ref. 112. Samma dag, den 14 dec 2010, avgjordes mål nr 216-10 och 2662-09 där 
omständigheterna var likartade och utgången densamma. 
76 Grundström, Karl-Johan, Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel…, Skattenytt 2011, s. 68. 
77 RÅ 2010 ref. 112. 
78 Kleist, David, Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt - ordningen återställd?, 
Skattenytt 2011, s. 210 f. 
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4.3 Tolkning av skatteavtal 

Vid tillämpningen av internationella skatteavtal innebär det att flera staters interna rätt 
aktualiseras, vilket inte är ändamålsenligt när avtalets syfte ska infrias. Av denna anledning 
finns ett behov av tolkningsprinciper för de avtalsslutande länderna.79 Vad gäller denna 
tolkning har Sverige anslutit sig till Wienkonventionen om traktaträtten80 och därmed 
förbundit sig att tillämpa de tolkningsmedel och metoder som kommer till uttryck däri.81 
Dessa tolkningsprinciper regleras främst i artikel 31-33 i Wienkonventionen och säger bland 
annat att en traktat ska tolkas i överenstämmelse med sin gängse mening sedd i sitt 
sammanhang och mot bakgrund av dess ändamål och syfte.  

Att skatteavtal ska tolkas i enlighet med de avtalsslutande parternas syfte har även slagits fast 
av Regeringsrätten i RÅ 1996 ref. 84 där det hänvisas till de ovan nämnda artiklarna i 
Wienkonventionen. Här hänvisas även till OECD:s modellavtal och dess kommentarer då det 
får förutsättas att om parterna har utformat sitt avtal i enlighet med modellavtalet det även bör 
finnas fog för antagandet att de även avsett att uppnå ett resultat som överensstämmer med 
vad OECD rekommenderat.  

4.4 Bostadens betydelse som anknytningsfaktor 

En fritidsbostad har betydelse både vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger 
enligt den interna rätten samt när hemvisten bestäms med hjälp av modellavtalets artikel 4 för 
att undvika dubbelbeskattning. En rådande missuppfattning är dock att bostaden inte skulle 
tillmätas någon betydelse som stadigvarande bostad eller vara relevant vid bedömningen av 
centrum för den skattskyldiges levnadsintressen enligt skatteavtal om denna inte påverkat den 
interna bedömningen angående väsentlig anknytning.82  

Detta kan illustreras med en person som flyttat ut från Sverige och behåller sin fritidsbostad 
endast för fritidsändamål, och som tidigare inte varit permanentbostad, under kortare perioder 
vilket enligt praxis normalt inte inneburit väsentlig anknytning till Sverige. Denne kan dock 
ändå anses ha väsentlig anknytning med anledning av andra anknytningsfaktorer83, 
exempelvis ekonomiska engagemang i landet, och således anses ha väsentlig anknytning 
vilket är att likställa med hemvist enligt modellavtalet. Om den ifrågavarande personen 
samtidigt har hemvist i någon annan stat enligt dess interna rätt uppstår dubbel hemvist som 
måste lösas med hjälp av skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning. Även om den behållna 
fritidsbostaden inte påverkade bedömningen av om väsentlig anknytning förelåg enligt intern 
svensk rätt ska den beaktas när hemvisten fastställs enligt artikel 4 punkt 2 a i modellavtalet. 
Om denna fritidsbostad fritt kan disponeras bör den anses som stadigvarande i enlighet med 
nämnda artikel och därmed uppfylla i kriteriet för stadigvarande bostad i modellavtalet. 
Anledningen till detta är att bostäder, som har redogjorts för ovan, har olika betydelse i den 
                                                             
79 SOU 2003:12, s. 79. 
80 SÖ 1975:1. 
81 Källqvist, Jan & Köhlmark, Anders, Internationella skattehandboken, s. 41. 
82 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 217. 
83 Dessa anknytningsfaktorer räknas upp i 3 kap 7 § IL. Här nämns exempelvis den som ”är ekonomiskt 
engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i 
näringsverksamhet här”. 
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interna rätten och enligt modellavtalet. Att en fritidsbostad inte har tillmätts särskilt stor vikt 
vid den interna bedömningen men ändå ansetts stå till stadigvarande förfogande enligt 
skatteavtal finns exempel på i praxis.84 

En ”bostad som är inrättad för åretruntbruk” enligt intern rätt har alltså inte samma innebörd 
som modellavtalets ”bostad som stadigvarande står till förfogande”, eftersom det senare 
begreppet lägger vikt vid bostadens stadigvarande karaktär och att denna kan disponeras när 
så önskas. Detta är som vi sett i praxis85  inte fallet med det förra interna svenska begreppet 
som istället lägger vikt vid hur den ifrågavarande bostaden använts eller syftet med 
användandet. Bedömningen hur bostaden har använts är en omständighet som kan komma in i 
ett senare led i tågordningen för modellavtalet när hemvist för den skattskyldige ska avgöras. 
Först när en bostad för stadigvarande förfogande och centrum för levnadsintressen inte är 
utslagsgivande grundas bedömningen på vart den skattskyldige stadigvarande vistas enligt 
avtalets artikel 4 punkt 2 b, som på engelska benämns habitual abode, och bestämmer 
hemvisten med hänsyn härtill.86 

En bostad beaktas även vid bedömningen av den ekonomiska anknytningen till ett land och 
här läggs särskild vikt på bostadens relativa värde, alltså en mer marknadsmässig bedömning 
av den finansiella investeringen. I praktiken innebär det att innehavet av en fritidsfastighet 
belägen i ett någorlunda attraktivt område i ett land kan anses som mer värd i denna 
bemärkelse än exempelvis en hyresrätt eftersom den sistnämnda i form av hyresbetalningar 
inte innebär en investering i lika hög grad. Vad gäller övriga ekonomiska anknytningsfaktorer 
läggs i den interna rätten normalt avgörande vikt vid dessa faktorer endast om de ger ett 
väsentligt inflytande i verksamhet bedriven i Sverige. Vid en jämförelse med modellavtalet 
kan sägas att här sker en mer generell bedömning av de ekonomiska faktorerna där alla dessa 
beaktas. Dock bör tillgångar som den skattskyldige innehar i en tredje stat lämnas utanför 
aktuell bedömning av dennes centrum för levnadsintressen.87  

Klaus Vogel menar att de personliga och ekonomiska faktorerna har samma tyngd vid 
bedömningen av centrum för levnadsintressen enligt modellavtalet. Han menar att ”Relations 
need not to be both personal and economic. They constitute no more than differentiated test 
criteria for defining the centre of vital interests concept”.88 Somliga bedömare menar dock att 
de personliga intressena ska ha företräde framför de ekonomiska vilket alltså inte är Vogels 
uppfattning.89 Vidare anger han att om de ekonomiska intressena är övervägande i den ena 
staten och de personliga intressena i den andra staten och de båda är av samma vikt är 
slutsatsen som kan dras att det finns två centrum för levnadsintressen. Därför måste hänsyn 
tas till nästa kriterium i ordningen som är där personen stadigvarande vistas.90 Detta kriterium 
kommer alltså först på tredje plats när den skattskyldiges hemvist ska fastställas, vilket 
innebär att vistelsetidens längd i den ena eller andra bostaden inte alls har samma innebörd 
                                                             
84 Se Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 37677-10, avgörandedatum 2012-02-29.   
85 Se ovan avsnitt 2.5.2. 
86 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 219. 
87 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 219 f. 
88 Vogel, On Double Taxation Conventions, s. 250. 
89 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 220. 
90 Vogel, On Double Taxation Conventions, s. 251. 
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och tillmäts inte samma vikt som i den interna rätten när en bostads anknytningsvärde 
bedöms.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 220. 
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5. Innehav av fritidsbostad och dess påverkan på 
beskattningsrätten 
 

5.1 Inledning 

Kapitlet är en analytisk och komparativ jämförelse hur innehavet av fritidsbostad påverkar 
beskattningsrätten. Även huruvida syftet med de interna reglerna kan anses uppfyllda, samt en 
del egna åsikter och tankar som avslutas med förslag de lege ferenda angående potentiella 
förbättringar för en ökad förutsebarhet. 

5.2 Bostadens betydelse i intern rätt i förhållande till dess syfte 

Vid bedömningen av bostaden som anknytningsfaktor i intern rätt anges i katalogen i 3 kap 7 
§ IL, över faktorer som särskilt ska beaktas, om personen har en bostad som är inrättad för 
åretruntbruk. Vidare anges i motiven att vid bedömningen av bosättningsfrågan särskild vikt 
bör fästas vid vissa fastighetsinnehav och i synnerhet fritidsbostad inrättad för åretruntbruk. 
Dock bör ett enkelt fritidshus inte tillmätas avgörande betydelse, men att hus som är 
klassificerade som fritidshus samt belägna i attraktiva områden och inrättade för åretruntbruk 
bör få en ökad betydelse vid helhetsbedömningen av om väsentlig anknytning föreligger.92 
Sett till lagtextens ordalydelse och motiven bakom bostaden som anknytningsfaktor torde 
dess standard och läge vara av avgörande betydelse vid bedömningen av om den aktuella 
bostaden kan anses medföra väsentlig anknytning. Det kan dock ifrågasättas om lagtexten och 
nämnda förarbetsuttalanden överensstämmer med utvecklingen i praxis där bostadens uttalade 
användningsområde istället synes ha varit utslagsgivande.93 

För att belysa den brist på hänsyn till bostadens standard som gjorts i praxis kan nämnas RÅ 
1992 not 367 där väsentlig anknytning ej ansågs föreligga. I målet behölls en sommarstuga 
bestående av flera byggnader på Ingarö i Värmdö kommun med ett betydande marknadsvärde 
på mellan 7-10 miljoner kronor och var utrustad för boende året runt.94 Detta kan jämföras 
med det i Högsta förvaltningsdomstolen nyligen avgjorda målet angående en bibehållen 
jordbruksfastighet som tidigare använts som permanentbostad.95 Fastigheten var i målet 
avskilt belägen, hade bristande kommunikationsmöjligheter och bostaden var av enkel 
standard med begränsad möjlighet till året runt boende. Trots det ovan anförda ansågs 
väsentlig anknytning alltjämt föreligga med motiveringen att behållande av en tidigare 
permanentbostad i praxis visat sig vara en tungt vägande faktor vid bedömningen.96  

Det kan sägas att praxis dragit en gräns mellan fritidsbostad och permanentbostad men att 
enligt lagtextens ordalydelse en fritidsbostad likväl som en permanentbostad skulle kunna 
utgöra en bostad för åretruntbruk. Dock tillmäts inte en fritidsbostad som är inrättad för 
åretruntbruk någon betydelse i praxis om denna inte tidigare använts som permanentbostad. 

                                                             
92 Prop. 1984/85:175 s. 13. 
93 Se ovan avsnitt 2.5.2.  
94 Ibid. 
95 Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm, mål nr 910-12. 
96 Se ovan avsnitt 2.2.2. 



 30 

En bättre formulering av lagtexten vore därför istället att använda sig av uttrycket 
”permanentbostad inrättad för åretruntbruk” för att öka förutsebarheten av vilka bostäder som 
egentligen tillmäts någon betydelse.97 

Även om praxis på området inte står helt i överensstämmelse med motiven anser jag ändå att 
denna omständighet inte rimligtvis medför att reglerna misslyckas med att uppfylla sitt syfte 
att förhindra skenbosättning utomlands. Dock grundar sig som sagt uppfyllelsen av reglerna 
på en bedömning som inte står i överenstämmelse med lagtext och förarbeten vilket medför 
att hänsyn tas till sådant som således inte var tänkt vid lagens tillkomst. 

5.2.1 Medborgarskapets påverkan vid den interna bedömningen 

Rättsfallet RÅ 1997 not 197 avsåg en norsk medborgare som bott i Sverige under många år 
och flyttade tillsammans med sin fru tillbaka till Norge. De sålde vid utflyttningen sin tidigare 
permanentbostad varefter frun sedan förvärvade en annan bostad inom samma geografiska 
område. I denna situation bedömdes väsentlig anknytning för den norske medborgaren till 
Sverige inte föreligga trots att frun förvärvade en ny villafastighet inom samma kommun. De 
omständigheter som här beaktades var det norska medborgarskapet, den nya bostaden i Norge 
där de hade för avsikt att bosätta sig samt att den nya bostaden i Sverige endast var tänkt 
användas som fritidsbostad.98  

En intressant aspekt i fallet är den hypotetiska frågan hur utgången skulle ha blivit om det 
istället rört sig om en svensk medborgare men där övriga omständigheter varit likartade. Om 
samma bedömning också skett i ett sådant fall skulle det i praktiken medföra ett relativt enkelt 
sätt att kringgå de interna reglerna avseende väsentlig anknytning.99 Det skulle enligt min 
uppfattning kunna utnyttjas för att uppnå skattefördelar på ett sätt som inte kan ha varit avsett 
vid reglernas tillkomst om den skattskyldige kunde sälja sin tidigare permanentbostad för att 
köpa en ny likvärdig inom samma område tänkt att användas som fritidsbostad. Det finns 
alltså skäl att anta att medborgarskapet i form av en norsk medborgare som flyttade tillbaka 
till Norge i detta fall hade avgörande betydelse för utgången. Även om Regeringsrätten i 
motiveringen inte enbart grundar beslutet på det norska medborgarskapet utan även parets 
avsikter med de nyförvärvade bostäderna torde ändå den förstnämnda faktorn ha varit det 
primära för målets utgång. 

Att det utländska medborgarskapet påverkar graden av anknytning till Sverige efter 
utflyttning visar även praxis från kammarrätten där trots bibehållande av en tidigare 
permanentbostad väsentlig anknytning ej ansågs föreligga.100 Även här togs hänsyn till 
avsikten då denna var att definitivt lämna Sverige. Min uppfattning är att domstolen använder 
sig av de skattskyldigas avsikt i fall som rör utländska medborgare som avser att flytta till sitt 
hemland på ett sätt som inte sker beträffande svenska medborgare trots att deras avsikt kan 
vara att lämna Sverige och bosätta sig utomlands. Möjligtvis kan tänkas att domstolarna 
presumerar att utflyttning till ett land vilket personen också är medborgare i medför att 
                                                             
97 Cejie, Väsentlig anknytning – Något om senare års praxis, Skattenytt 2003, s. 552. 
98 Se ovan avsnitt 2.5.2 för ytterligare beskrivning av målet. 
99 Cejie, Väsentlig anknytning – Något om senare års praxis, Skattenytt 2003, s. 551 f. 
100 Se ovan Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3032-3033-2000, avgörandedatum 2001-10-01.  
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banden med Sverige minskar i tillräcklig grad för att väsentlig anknytning inte ska anses 
föreligga. I dessa fall spelar det enligt praxis således ingen roll om den skattskyldige under en 
kortare period behåller sin tidigare permanentbostad i avvaktan på försäljning eller förvärvar 
en motsvarande fritidsbostad i samma område som den tidigare permanentbostaden.  

Vidare kan tänkas att domstolarna ser till syftet vid lagens tillkomst som är att förhindra 
skenbosättning utomlands av personer som tidigare varit verksamma och bosatta i Sverige.101 
Min uppfattning är alltså att en utländsk medborgare som flyttar till sitt hemland inte i lika 
hög grad faller in under begreppet ”skenbosättning utomlands” som är det lagstiftaren vill 
förhindra med reglerna om väsentlig anknytning. Anledningen till det bör helt enkelt vara att 
det i de flesta fall torde anses naturligt att flytta tillbaka till sitt hemland och att det inte 
rimligtvis behöver ligga ett skatteundandragande syfte bakom ett sådant förfarande. 

5.3 Bostadens betydelse vid tillämning av skatteavtal jämfört med intern rätt 

När det mellan Sverige och ett annat avtalsslutande land uppkommer dubbel bosättning enligt 
de inhemska reglerna löses denna konflikt i första hand genom tillämpning av de s.k. ”tie-
breaker” reglerna i modellavtalets artikel 4. Här är bosättningsfrågan den primära faktorn när 
hemvisten bestäms eftersom bedömningen grundas på vart den skattskyldige har en bostad 
som stadigvarande står till dennes förfogande. Med det menas att bostaden ska vara tillgänglig 
för den skattskyldige utan avbrott och inte tillfälligt för vistelse som med hänsyn till syftet 
nödvändigtvis är kortvarig.102 Den omständigheten att en person vistas i liten eller obetydlig 
omfattning i sin bostad menar Klaus Vogel är av mindre vikt i sammanhanget och utesluter 
inte att bostaden ändå kan betraktas som stadigvarande. I jämförelse med den interna svenska 
bedömningen föreligger en beaktansvärd skillnad då denna bedömning främst grundas på hur 
den aktuella bostaden tidigare har använts, som permanentbostad eller fritidsbostad. I praxis 
har den förra typen av bostad varit en starkt bidragande orsak till att väsentlig anknytning 
förelegat efter utflyttning från Sverige medan den senare typen inte tillmätts någon 
betydelse.103  

I vilken omfattning som en bostad har använts är enligt skatteavtal således irrelevant. Dock 
kan hänsyn till denna aspekt ändå tas när en persons hemvist ska fastställas enligt 
modellavtalet. Denna bedömning sker dock senare och är således sekundär i förhållande till 
om bostaden stadigvarande står till förfogande eller om den medför centrum för 
levnadsintressen. Om dessa nämnda kriterier inte är utslagsgivande mellan två stater 
aktualiseras nämligen bedömningen angående vart personen stadigvarande vistas. Här har 
således vistelsetiden i bostaden betydelse, även om hänsyn även tas till vistelsetiden på annan 
plats i den staten.104 Det kan härigenom åtminstone konstateras att vistelsetiden inte tillmäts 
samma tyngd som i den interna rätten. 

Min uppfattning är att dessa olika bedömningsgrunder för bostadens betydelse kan vara en 
aning förvirrande och är därför något som den skattskyldige måste ha i åtanke. Även om 
                                                             
101 Prop. 1984/85:175 s. 13. 
102 Se punkt 13 i kommentaren till artikel 4 i OECD:s modellavtal. 
103 Se ovan avsnitt 2.5.2.  
104 Se punkt 17 i kommentaren till artikel 4 i OECD:s modellavtal. 
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bedömningen av bostaden i intern rätt och den som görs enligt skatteavtal är helt fristående 
och oberoende av varandra kan det vara lätt att dra paralleller där i mellan i de fall det rör sig 
om en och samma bostad. Exempelvis kan en fritidsbostad som inte tillmätts någon betydelse 
i den interna svenska bedömningen, eftersom den inte tidigare har varit en permanentbostad, 
ändå få stor betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt skatteavtal. Anledningen till denna 
distinktion är att det följaktligen är andra faktorer som här har relevans.105   

5.3.1 Dispositionsrätt 

Vid försäljning av bostaden har den tidigare ägarens dispositionsrätt betydelse vid 
bedömningen av både väsentlig anknytning enligt intern rätt och huruvida bostaden står till 
stadigvarande förfogande enligt skatteavtal. För att avgöra om den skattskyldige som har för 
avsikt att sälja sin bostad har dispositionsrätt till den tidigare bostaden måste hänsyn tas till 
köparens tillträdesdag, och om det är först då som möjligheten att disponera bostaden för 
säljaren avskärs eller redan vid utflyttning. Vid bedömning av väsentlig anknytning enligt den 
svenska interna rätten föreligger sådan anknytning fram till dess köparna har tillträtt 
fastigheten.106 Valet av denna tidpunkt får ses som väl avvägt eftersom fastigheten inte längre 
kan disponeras för boende därefter.107 

Vad gäller dispositionsrättens betydelse vid bedömningen av stadigvarande bostad har 
kammarrätten i alldeles nyligen avgjort mål uttalat att det inte kunde anses rimligt att 
dispositionsrätt till fastigheten med anledning av köparens försenade tillträde skulle medföra 
att bostaden ansågs som ett stadigvarande hem.108 I det aktuella målet sålde paret sin tidigare 
permanentbostad i november 2002 men köparens tillträde skedde först i mitten av januari 
2003. Trots att tillträdet skedde först i januari, och att bostaden således enligt Skatteverkets 
mening kunde disponeras fram till dess, ansågs den omständigheten inte medföra att bostaden 
stått till förfogande efter försäljningen fram till tillträdesdagen.  

Vid en jämförelse av dispositionsrättens betydelse kan alltså konstateras att det vid den 
interna bedömningen av om en bostad medför väsentlig anknytning det är köparens 
tillträdesdag som är avgörande. Med hänsyn till att uttalandet har lämnats av högsta instans 
får det också anses ha ett högt prejudikatvärde som bör följas.109 Det finns även andra 
exempel i intern svensk rättspraxis som visar att en fortsatt dispositionsrätt av bostaden 
medför väsentlig anknytning,110 samt att överlåtelser till närstående eller bulvaner inte tillmäts 
någon betydelse eftersom den skattskyldige i sådana fall anses behålla sin dispositionsrätt.111  

                                                             
105 Se ovan avsnitt 4.4. 
106 Se ovan RÅ 2009 not 83. 
107 Lindencrona, Gustaf, A 13 Internationell skatterätt, Skattenytt 2010, s. 387. 
108 Se ovan avsnitt 3.5. Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2654-2657-11, Avgörandedatum 2012-11-05. 
109 Kristoffersson, Eleonor, Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen, SvSkT 2011:10, 
s. 837. 
110 Se ovan avsnitt 2.5.1 och RÅ 1975 Aa 909 där avhändande av bostaden till sina barn har medfört väsentlig 
anknytning då den fortfarande varit möjlig att disponera.  
111 Se ovan avsnitt 2.5.1.  
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Vid beaktande av kammarrättens uttalande ovan112 angående dispositionsrättens betydelse kan 
dock en viss skillnad i bedömningen iakttas, nämligen att köparens tillträdesdag inte tillmäts 
samma vikt vid bedömningen av bostadens stadigvarande karaktär enligt skatteavtal. Min 
uppfattning är att alltför långtgående slutsatser inte kan dras vid en komparativ studie av dessa 
uttalanden med hänsyn till att kammarrättsavgöranden saknar prejudikatvärde.113 Det kan 
ändå ses som ett tecken på att domstolarna gör olika bedömningar vid tillämpning av den 
interna rätten och vid motsvarande tillämpning av skatteavtal i denna situation.  

5.3.2 De lege ferenda synpunkter 

Med hänsyn till den gräns som skapats i svensk rättspraxis mellan fritidsbostad och tidigare 
permanentbostad, som inte står i överensstämmelse med förarbetena avseende begreppet 
”bostad inrättad för åretruntbruk”, finns anledning att se över dessa problem för en ökad 
förutsebarhet. Som nämndes ovan skulle, enligt Katia Cejie, en användning av uttrycket 
”permanentbostad inrättad för åretruntbruk” i lagtexten kunna öka förutsebarheten av vilka 
bostäder som egentligen tillmäts någon betydelse.114 En sådan formulering kan jag hålla med 
om att den skulle skapa en ökad förutsebarhet för gemene man med hänsyn till hur praxis 
utvecklats. Dock med den justeringen att istället använda uttrycket ”tidigare permanentbostad 
inrättad för åretruntbruk” eftersom enbart permanentbostad kan uppfattas som den nuvarande 
permanentbostaden vilket inte torde vara aktuellt i dessa mål som föregås av utflyttning från 
Sverige.  

Ett annat förslag vore att harmonisera den svenska lagtexten med OECD:s modellavtal vad 
gäller bostadens betydelse genom att ordagrant använda avtalets text, vilket tidigare har gjorts 
inom den svenska skatterätten beträffande exempelvis definitionen av ”fast driftställe” samt 
den interna 183-dagarsregeln i SINK. Ett sådant förfarande skulle göra att det vid 
tillämpningen av den interna rätten skulle fungera att använda sig av modellavtalets 
förklaringar till detta uttryck samt den internationella rättspraxis som finns på området.115 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
112 Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2654-2657-11, Avgörandedatum 2012-11-05. 
113 Bernitz, Ulf, m.fl., Finna rätt, s. 237. 
114 Se ovan avsnitt 5.2. 
115 Sundgren, Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2, Skattenytt 2007, s. 222. 
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6. Slutsats 
 
Det kan konstateras att innehav av en fritidsbostad efter utflyttning från Sverige är en 
anknytningsfaktor av stor betydelse vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger, 
vilket medför obegränsad skattskyldighet. Det väsentliga är att avgöra om den aktuella 
bostaden är att anse som en bostad inrättad för åretruntbruk enligt den svenska interna rätten. 
Här kan slås fast att en förskjutning har skett i praxis till ett från lagstiftaren troligen ej avsett 
hänsynstagande hur bostaden tidigare har använts med en uppdelning mellan tidigare 
permanentbostad och fritidsbostad. Dock kan konstateras att inget tyder på att reglerna inte 
skulle uppfylla sitt syfte att förhindra skenbosättning utomlands, men att uppfyllelsen av 
reglerna grundar sig på en bedömning som inte står i överenstämmelse med lagtext och 
förarbeten. 

Vid dessa bedömningar är praxis enhetlig eftersom en fritidsbostad inte tillmätts någon 
betydelse om denna inte tidigare har använts som permanentbostad, i vart fall beträffande 
svenska medborgare. Vad gäller utländska medborgare finns exempel där en under kortare tid 
bibehållen permanentbostad eller en nyförvärvad bostad inom samma område som den 
tidigare bostaden inte medfört väsentlig anknytning. Det kan således fastslås att det här råder 
en viss skillnad mellan svenska och utländska medborgare men att en bibehållen tidigare 
permanentbostad medför en stark presumtion för att den skattskyldige har väsentlig 
anknytning.  

Vid jämförelse av en fritidsbostads betydelse i den interna rätten jämfört med bedömningen 
enligt OECD:s modellavtal föreligger beaktansvärda skillnader. I den interna rätten läggs 
enligt praxis vikt vid det tidigare användandet eller syftet med användandet av den 
ifrågavarande bostaden. Beträffande modellavtalet sker bedömningen med hänsyn till 
bostadens stadigvarande karaktär och om denna kan disponeras när den skattskyldige så 
önskar. Med hänsyn till dessa olika prövningar kan en fritidsbostad tillmätas betydelse vid 
bestämmandet av hemvist enligt skatteavtal trots att den inte beaktats vid bedömningen av 
väsentlig anknytning enligt intern rätt. 

Vad gäller dispositionsrätten till fritidsbostäder kan konstateras att det i den interna 
bedömningen är köparens tillträdesdag som är avgörande eftersom väsentlig anknytning 
föreligger fram till dess. Här föreligger en viss skillnad med hänsyn till bedömningen enligt 
skatteavtal där en bostad inte nödvändigtvis har ansetts stå till stadigvarande förfogande trots 
att den har kunnat disponeras vid köparens försenade tillträde. 

Med hänsyn till den förskjutning som skett i svensk rättspraxis beträffande definitionen av 
fritidsbostad inrättad för åretruntbruk vore det önskvärt med en formulering i lagtext och 
förarbeten som stämde överens med denna utveckling för att öka förutsebarheten för gemene 
man. 
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