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Sammanfattning 

I denna uppsats behandlas huruvida en fysisk person kan anses obegränsat skattskyldig i 

Sverige även efter utlandsflytt. Fokus ligger på väsentlig anknytning och anknytnings-

faktorn familj. Innebörden av begreppet familj vid väsentlig anknytning framgår inte av 

lagtexten vilket ger domstolen visst tolkningsutrymme. Innebörden av tolkningsutrym-

met och en oklar lagstiftning har bidragit till att praxis inte är helt tydlig. Förhoppningen 

med denna uppsats har således varit att klargöra innebörden av anknytningsfaktorn fa-

milj.  

Vad som avses med familj i detta sammanhang är make/maka och minderåriga barn. I 

samband med studien uppmärksammades att de omständigheter som kan medföra vä-

sentlig anknytning till följd av familjeanknytningen är kvarvarande respektive återflyt-

tande make samt kvarvarande barn i Sverige. Till följd av att domstolen i samband med 

bedömningen av väsentlig anknytning har att göra en helhetsbedömning av samtliga 

anknytningsfaktorer är det inte ovanligt att även andra anknytningsfaktorer förekommer 

i de mål där familjeanknytningen är aktuell. Detta medförde att en prövning för att klar-

lägga om familjeanknytningen hade en stark självständig betydelse fordrades. Efter att 

en ingående granskning företagits av aktuell praxis kunde dock slutsatsen dras att famil-

jeanknytning, trots påverkan av andra anknytningsfaktorer i flera mål, har en självstän-

dig betydelse. 

På grund av det tolkningsutrymme lagtexten lämnar till rättstillämparen och den därmed 

relativt spretiga praxis uppstår konsekvenser för såväl rättstillämparen som för den 

skattskyldige. För rättstillämparen uppstår problem att tillämpa regeln om väsentlig an-

knytning på ett enhetligt sätt och det är därmed svårt att tillämpa lika fall lika. Detta för 

i sin tur med sig att det är svårt för den skattskyldige att förutse gällande rätt. Till följd 

av detta vore det lämpligt att lagtexten i 3 kap. 7 § IL ändrades för att därmed öka möj-

ligheten för rättstillämparen att tillämpa regeln mer enhetligt. Detta skulle kunna åstad-

kommas genom att regeln om väsentlig anknytning blev mer detaljerad i kombination 

med att en regel motsvarande den i 3 kap. 10 § IL infördes. Till dess att ett förtydligan-

de sker i lagtext vore det av intresse att HFD så som högsta instans tog upp fler mål till 

prövning för att söka bringa klarhet i rättsläget och därmed öka förutsebarheten.  

 



 
 

Förkortningar 

HFD  Högsta Förvaltningsdomstolen 

IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 
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RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SIL Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt  

 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SRN  Skatterättsnämnden 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den ökade internationaliseringen har bidragit till ständiga problem med att avgöra vil-

ken stat som har den verkliga beskattningsrätten. Detta har i sin tur bidragit till att en 

och samma person kan komma att bli beskattad för samma inkomst i flera stater vilket 

kan medföra omfattande negativa effekter för den skattskyldige. Vad som förorsakar 

detta problem är framför allt att alla stater är suveräna och därmed själva avgör hur de 

vill utforma sitt beskattningsanspråk. I Sverige är man antingen begränsat eller obegrän-

sat skattskyldig. Vem som är obegränsat skattskyldig regleras i 3 kap. 3 § Inkomstskat-

telag (1999:1229), IL. I detta lagrum finns tre olika grunder som var för sig kan leda till 

att en fysisk person betraktas som obegränsat skattskyldig inom riket. En av dessa är 

väsentlig anknytning till Sverige.  

I uppsatsen kommer att behandlas huruvida man kan anses obegränsat skattskyldig i 

Sverige även efter flytt utomlands. I 3 kap. 7 § IL ställs en rad olika anknytningsfaktorer 

upp som kan medföra väsentlig anknytning till Sverige och således obegränsad skatt-

skyldighet. Jag fann anknytningsfaktorn familj intressant och det är här fokus i uppsat-

sen kommer att ligga. I lagtexten framgår enbart att familj är en omständighet som ska 

beaktas vid bedömningen av väsentlig anknytning. Vad som avses med begreppet familj 

samt under vilka omständigheter familjeanknytningen blir aktuellt konkretiseras inte. 

För att få ledning i vad som gäller angående familjeanknytningen får man istället vända 

sig till rättspraxis. Den praxis som finns att tillgå är dessvärre relativt spretig. Sannolikt 

har detta sin förklaring i att domstolen vid sin bedömning av väsentlig anknytning har 

att göra en helhetsbedömning av samtliga förekommande anknytningsfaktorer i varje 

enskilt fall.
1
  

Avsikten med den här uppsatsen är att ge en redogörelse för ämnet, analysera praxis 

samt uppmärksamma vilka problem som kan uppstå till följd av att praxis är spretig. 

Förhoppningen är att den här studien kan vara ett steg på vägen mot en något klarare 

bild av vad som gäller vid väsentlig anknytning när den skattskyldige har någon eller 

några familjemedlemmar kvar i Sverige.  

 

                                                           
1
 Se t.ex. Mattsson, s. 36 och Dahlberg, s. 40. 
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1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att redogöra för betydelsen av anknytningsfaktorn familj vid 

väsentlig anknytning. Studien kommer även att belysa och analysera hur ett antal utval-

da anknytningsfaktorer påverkar anknytningsfaktorn familj och således undersöka vil-

ken självständig betydelse familj har. Därtill syftar uppsatsen att analysera familjean-

knytningen utifrån ett likabehandlings- och förutsebarhetsperspektiv för att därmed lyfta 

fram några av de problem som kan uppstå vid domstolens bedömning av väsentlig an-

knytning. Avslutningsvis kommer därav föras ett de lege ferenda-resonemang.  

 

1.3 Frågeställning 

De frågor som berörs särskilt i denna framställning är följande:  

i) Vad fordras för att väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 7 § IL ska anses 

föreligga för den skattskyldige vid anknytningsfaktorn familj? 

ii) Har familjeanknytningen vid bedömningen av väsentlig anknytning en stark själv-

ständig betydelse? 

iii) Vilka konsekvenser blir följden av att domstolen underlåter att beakta de rättssäker-

hetsgarantier likabehandling och förutsebarhet har att föra med sig? 

iv) Bör begreppet väsentlig anknytning klargöras eller förändras?  

 

1.4 Metod och material 

För att beskriva och analysera rättsläget har en rättsdogmatisk metod använts. Den 

rättsdogmatiska metoden går ut på att söka svar på en problemställning i de allmänt ac-

cepterade rättskällorna, det vill säga lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.
2
 

Lagtexten är den primära rättskällan och i den här uppsatsen är det den skatterättsliga 

lagstiftningen som beaktas. I fokus för uppsatsen står 3 kap. 7 § IL om väsentlig an-

knytning och anknytningsfaktorn familj.  

                                                           
2
 Kleineman, s. 21. 
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För att bredda kunskap har de klassiska rättskällorna kompletterats med relevanta artik-

lar. De artiklarna som varit vägledande i analysen har återfunnits i tidsskriften Skatte-

nytt. Artiklarna är inhämtade genom sökning i databasen Karnov.  

Visst material har även inhämtats från Skatteverket. Angående Skatteverkets ställnings-

taganden kan sägas att syftet är att skapa förutsebarhet och enhetlighet i rättstillämp-

ningen inom Skatteverket. Ställningstagandena är emellertid inte bindande utan ska ses 

som allmänna råd. Dessa källor utgör soft law.
3
 Vid bedömande av tillförlitligheten av 

materialet från Skatteverket bör även hållas i minnet att Skatteverket är part. 

Då lagtext inte ger någon större anvisning av vad som avses med familj har rättspraxis 

beaktats. Framför allt har praxis från HFD beaktats men i viss mån kommer även något 

avgöranden från KamR att belysas. Viktigt att påpeka är att avgöranden från lägre in-

stanser inte har något prejudikatvärde till skillnad mot domar från HFD.  

Vid väsentlig anknytning till följd av familjeanknytning har jag funnit främst elva mål 

från 1971 och fram till idag som är väsentliga för min frågeställning. I studien kommer 

dessa elva mål att sättas i relation till varandra i syfte att försöka dra slutsatser om vad 

som ligger i begreppet familj. Utifrån dessa elva mål kommer även analyseras huruvida 

bedömningen av väsentlig anknytning vid anknytningsfaktorn familj kan påverkas av 

andra anknytningsfaktorer. Utav de elva målen är tio av dessa från HFD och ett från 

KamR. 

 

1.5 Avgränsningar 

Det finns en mycket omfattande rättspraxis på området angående väsentlig anknytning. 

Syftet med denna uppsats är dock inte att göra en uttömmande redogörelse för all praxis 

som finns om väsentlig anknytning till Sverige utan uppsatsen är begränsad till de rätts-

fall där familjeanknytningen aktualiseras. 

Sällan är fallen så enkla att enbart en omständighet grundar den väsentliga anknytningen 

utan ofta finns det fler omständigheter som påverkar bedömningen. Exempelvis är det 

inte ovanligt att en make som flyttar utomlands och därmed lämnar fru och barn i Sveri-

ge även har en permanentbostad här. Många av de rättsfallen som behandlas innehåller 

                                                           
3
 Wahlgren, s. 64. 
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således fler anknytningsfaktorer än bara familj. Avsikt är dock att fokusera på familjens 

inverkan vid bedömningen av väsentlig anknytning.  

I den del av uppsatsen där anknytningsfaktorn familj problematiseras utifrån ett rättssä-

kerhetsperspektiv kommer analysen ske utifrån kravet på likabehandling och förutse-

barhet. En avgränsning föreligger således i förhållande till resterande rättssäkerhets-

aspekter. Avgränsningen är främst en följd av att utrymmet i uppsatsen är begränsat. 

Uppsatsen har vidare begränsats till att enbart behandla svensk intern rätt. Detta efter-

som det är svensk intern rätt som är utgångspunkten vid bedömningen av huruvida en 

fysisk person är obegränsat skattskyldig till följd av väsentlig anknytning. Uppsatsen 

kommer därmed inte beakta OECD:s modellavtal då någon ledning inte kan hämtas där 

eftersom avtalet aktualiseras först när skattskyldighet har konstaterats. 

 

1.6 Terminologi 

För att öka tydligheten i framställningen har jag valt att genomgående använda begrep-

pen obegränsat och begränsat skattskyldig. I avsnitt som berör äldre rättsfall ersätter 

därmed dessa begrepp de tidigare använda begreppen oinskränkt och inskränkt skatt-

skyldig. Jag har även valt att genomgående använda begreppet väsentlig anknytning 

istället för det tidigare använda begreppet bosatt. Av samma anledning används genom-

gående benämningen HFD istället för RR samt Skatteverket istället för de tidigare be-

nämningarna Riksskatteverket och Skattemyndigheten. 

I den praxis som studerats i denna uppsats har det förefallit sig så att det i samtliga fall 

där familj prövats mot väsentlig anknytning har varit fråga om mäns skattskyldighet i 

Sverige. Reglerna är naturligtvis könsneutrala och förklaring till varför det är just män-

nen som flyttat kommer inte spekuleras i. I framställningen där rättsfallen analyseras 

kommer begreppen mannen/maken respektive kvinnan/makan att användas för att på så 

vis underlätta för läsaren att förstå omständigheterna i målen. Jag vill här understryka att 

jag inte lägger någon värdering i respektive begrepp. 
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1.7 Disposition  

För att ge läsaren en bättre förståelse av problematiken på området består det inledande 

kapitlet av en introduktion till ämnet där den lagstiftning som finns på området behand-

las. Fokus ligger på att gå igenom lagtext och sätta väsentlig anknytning i sitt samman-

hang samt gå igenom relevanta delar som ingår i bedömningen. I kapitel 3 kommer själ-

va frågeställningen att behandlas och en redogörelse för anknytningsfaktorn familj 

kommer göras. Med hjälp av praxis och doktrin utreds vilken betydelse en kvarvarande 

make i Sverige kan få för bedömningen av väsentlig anknytning. I nästkommande av-

snitt behandlas väsentlig anknytning till följd av att en make, efter gemensam utlands-

flytt, återflyttar till Sverige och på vilket vis detta skattemässigt påverkar maken som 

fortsättningsvis är bosatt utomlands. I slutet av kapitel 3 redogörs för omständigheten att 

en utomlands bosatt förälder har kvar barn i Sverige och vad detta får för betydelse vid 

bedömningen av väsentlig anknytning. I kapitel 4 kommer även andra anknytningsfak-

torer som kommits i kontakt med i samband med familjeanknytningen att belysas och 

analyseras. Dessa anknytningsfaktorer kommer främst att belysas utifrån perspektivet 

huruvida de påverkar anknytningsfaktorn familjs självständiga betydelse. I kapitel 5 

kommer en återkoppling ske till dragna slutsatser i tidigare kapitel. Här ligger fokus på 

att lyfta fram några konsekvenser som kan uppstå till följd av att rättstillämparen vid sin 

bedömning inte beaktar de rättssäkerhetsgarantier likabehandling och förutsebarhet har 

att föra med sig. Avslutningsvis i kapitel 6 kommer slutsatser att dras samt ett de lege 

ferenda-resonemang att föras för att utreda huruvida en ändring av lagtexten är av in-

tresse. 
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2 Väsentlig anknytning  

2.1 Inledning 

I 3 kap. 3§ IL finns det tre punkter som medför obegränsad skattskyldighet i Sverige, 

nämligen om en skattskyldig är bosatt här, stadigvarande vistas här eller har väsentlig 

anknytning till Sverige. I uppsatsen ligger fokus på väsentlig anknytning. Syftet med 

detta inledande kapitel är att på ett allmänt plan redogöra för begreppet väsentlig an-

knytning. Avsikten är att därmed öka förståelsen av kommande kapitels diskussion 

kring väsentlig anknytning till följd av familjefaktorn. 

Kapitlet är disponerat enligt följande. Först redogörs för begreppet väsentlig anknyt-

nings historiska utveckling samt syftet bakom regeln definieras. Härefter presenteras 

hur väsentlig anknytning ser ut i dagsläget och därmed förtydligas innebörden av be-

greppet. 

 

2.2 Den historiska utvecklingen  

Begreppet väsentlig anknytning samt uppräkningen av omständigheter av betydelse för 

bedömningen har funnits med i lagtexten sedan 1966 års ändring av bosättningsregler-

na.
4
 Genom en lagändring 1985 fick reglerna sitt nuvarande innehåll.

5
 

Fram till 1966 var 

reglerna om väsentlig anknytning i princip oförändrade. Reglerna var dock i viss mån 

oklara till sin utformning och tillämpning vilket medförde osäkerhet för de individer 

som flyttade utomlands.
6
 Det ökade skattetrycket och den tilltagande internationalise-

ringen under 1960-talet var bidragande skäl till att en reformering av reglerna ansågs 

nödvändig.
7
  

År 1966 infördes således begreppet väsentlig anknytning i anvisningen till 53 § p. 1 st. 2 

Kommunskattelag (1928:370), KL, med innebörden att en svensk medborgare som inte 

stadigvarande vistades i Sverige ändå kunde anses vara obegränsat skattskyldig här om 

                                                           
4
 Prop. 1966:127 och SOU 1962:59. 

5
 Prop. 1984/85:175. 

6
 Prop. 1966:127, s. 48 och SOU 1962:59, s. 71 f. 

7
 Prop. 1966:127 och SOU 1962:59. 
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han fortfarande hade väsentlig anknytning hit.
8
 En uppräkning av de omständigheter 

som skulle beaktas vid bedömningen samt en bevisbörderegel kompletterade denna re-

gel. Motsvarande reglering för statlig inkomstskatt fanns i 6 § 1 mom. a Lag (1947:576) 

om statlig inkomstskatt, SIL.  

Av motiven till förarbetena från 1966 framgår att syftet i första hand var att fånga upp 

utflyttningsfall som i själva verket utgjorde internationell skatteflykt i form av skenbo-

sättning utomlands. Avsikten var att de som under längre eller kortare perioder vistades 

utomlands utan att definitivt bosätta sig där, samtidigt som de behöll anknytning till 

Sverige under en tid, skulle kunna anses fortsatt bosatta och därmed obegränsat skatt-

skyldiga i Sverige. Syftet var följaktligen inte att behålla beskattningsrätten i de fall där 

det klart framgick att en utflyttning var definitiv.
9
 Regeln angående väsentlig anknyt-

ning var således redan från början en skatteflyktsregel.
10

 

Departementschefen ansåg det lämpligt att ge Sverige möjlighet att under en över-

gångsperiod beskatta den som tillfälligt vistades utomlands och samtidigt behöll bety-

dande anknytningar till Sverige. Ett lämpligt sätt att genomföra detta ansågs vara att 

införa en regel om fördelning av bevisbördan. Om den skattskyldige tidigare än tre år 

efter utflyttningen ville undgå obegränsad skattskyldighet i Sverige var denne tvungen 

att visa att väsentlig anknytning till Sverige saknades. Det förelåg en så kallad omvänd 

bevisbörda. Efter denna treårsperiod övergick bevisbördan på Skatteverket. Avsikten 

var inte att förhindra utflyttningar generellt sett utan meningen var att den skattskyldige 

skulle vara tvungen att ta ställning till om denne ville ta de konsekvenser en utflyttning 

medför och definitivt kapa banden till Sverige eller inte. Samtliga omständigheter av 

betydelse för bedömningen skulle beaktas och omständigheter av särskild betydelse 

räknades upp i lagtexten. Särskild vikt skulle också läggas vid den skattskyldiges an-

knytning till sitt nya hemland.
11

 

 

Med tiden ansågs det vara ett problem att reglerna om väsentlig anknytning och bevis-

börderegeln enbart omfattade svenska medborgare och endast var tillämpliga på utflytt-

ningssituationer.
12

 Reglerna innefattade således inte fall där den skattskyldige åter öka-

                                                           
8
 Observera att det redan i den tidigare lydelsen i KL fanns regleringar som angav att en person med viss 

anknytning till Sverige skulle behandlas som obegränsat skattskyldig, se prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 51 f.   
9
 Prop. 1966:127, s. 49. Se även SOU 1962:59, s. 76. 

10
 Påhlsson, 2007, s. 148. 

11
 Prop. 1966:127, s. 49 f. Se även SOU 1962:59, s. 76 f.   

12
 Prop. 1966:127, s. 31 f. 
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de sin anknytning till Sverige. Bland annat på grund av detta skedde ytterligare en lag-

ändring 1985. 

Väsentlig anknytning hade innan 1985 års lagändring karaktär av en presumtionsregel, 

det vill säga man presumerade att väsentlig anknytning förelåg i de fall den skattskyldi-

ge uppfyllde någon av anknytningsfaktorerna. I samband med lagändringen 1985 änd-

rades regeln så att väsentlig anknytning blev en självständig grund till obegränsad skatt-

skyldighet i Sverige.
13

 Regeln fångade i dess nya lydelse upp både skattskyldiga som 

saknade svenskt medborgarskap och skattskyldiga som återbosatte sig i Sverige. Regeln 

blev på så vis tillämplig såväl vid utflyttningssituationer som vid återbosättningssitua-

tioner. Det ansågs dock alltför långtgående att en person som aldrig varit bosatt i Sveri-

ge skulle omfattas. Syftet med att göra väsentlig anknytning till en självständig grund 

till obegränsad skattskyldighet var som bekant, precis som vid bevisbörderegelns till-

komst, att förhindra internationell skatteflykt genom skenbosättning i utlandet. Tidigare 

bosättning i Sverige blev därför en förutsättning för att kunna anses obegränsat skatt-

skyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.  

I samband med 1985 års lagändring utökades även uppräkningen av de anknytningsfak-

torer som vid bedömningen av väsentlig anknytning ska beaktas. Bevisbörderegeln kom 

även att utökas från att gälla i tre till fem år.
14

 

 

2.3 Väsentlig anknytning idag 

I dagsläget återfinns regeln om väsentlig anknytning i 3 kap. 3 § 3 p. IL. En person som 

inte stadigvarande vistas i Sverige men som tidigare varit bosatt här kan anses vara obe-

gränsat skattskyldig genom att ha väsentlig anknytning till Sverige. Hur nära bosätt-

ningen måste ligga i tiden framgår inte av bestämmelsen. Regeln aktualiseras vanligtvis 

när en person flyttar från Sverige, men kan även bli aktuella i en situation där en pröv-

ning om återbosättning bedöms, det vill säga när personen fortfarande är bosatt i utlan-

det. För att avgöra huruvida en person har eller inte har väsentlig anknytning till Sverige 

ställs det i 3 kap. 7 § 1 st. IL upp en rad omständigheter:  

 

                                                           
13

 Prop. 1984/85:175, s. 11. 
14

 Prop. 1984/85:175, s. 14 ff. 
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 Om han är svensk medborgare, 

 Hur länge han varit bosatt här, 

 Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, 

 Om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, 

 Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, 

 Om han har sin familj här, 

 Om han bedriver näringsverksamhet här, 

 Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt el-

ler indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, 

 Om han har en fastighet här, och 

 Liknande förhållanden. 

Denna lista av anknytningsfaktorer är inte uttömmande vilket framgår av den sista fak-

torn ”liknande förhållanden”. Vid bedömningen av om en person har väsentlig anknyt-

ning till Sverige ska en helhetsbedömning göras av samtliga omständigheter. Att en 

person uppfyller något av de ovan nämnda omständigheterna medför således inte auto-

matiskt att personen i fråga ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige.
15

 I exempel-

vis RÅ 1998 not. 67 ansågs en man sakna väsentlig anknytning till Sverige efter flytt till 

annat land trots att han hade kvar sin maka i Sverige. Enligt Pelin minskar sannolikt 

även de olika anknytningsfaktorerna i styrka ju längre tid personen varit bosatt utom-

lands.
16

 Ett rättsfall som ger stöd åt Pelins teori är en dom från KamR i Göteborg 2013 

där mannen, som enbart bott i Sverige i fem år, inte ansågs ha väsentlig anknytning hit i 

samband med att hans familj återbosatte sig i Sverige.
17

 

Lagtexten anger inte någon inbördes rangordning mellan de olika anknytningsfaktorerna 

men i rättspraxis har vissa faktorer tillmätts större betydelse än andra. Exempelvis kan 

svenskt medborgarskap, varaktighet av bosättning här i landet eller åretruntbostad om 

det är en fritidsbostad inte självständigt få betydelse.
18

 Det är framför allt tre faktorer 

som är särskilt betydelsefulla för att grunda väsentlig anknytning, nämligen:
19

 

 Om den skattskyldige har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, 

                                                           
15

 Se t.ex. Mattsson, s. 36 och Dahlberg, s. 40. 
16

 Pelin, s. 20. 
17

 Målnummer 6962-12, datum 2013-08-29. För närmre genomgång av de nämnda rättsfallen se avsnitt 

3.2.1 och 3.2.2.  
18

 Pelin, s. 20. 
19

 Se t.ex. Dahlberg, s. 40, Påhlsson, 2007, s. 150. Jfr Cejie, 2012. 
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 Om han har sin familj här, och 

 Om han bedriver näringsverksamhet här. 

Vid en samlad bedömning kan en person anses ha väsentlig anknytning till Sverige även 

om endast en av anknytningsfaktorerna föreligger. Omständigheten att en person har 

kvar sin familj här är en sådan anknytningsfaktor som självständigt kan grunda väsent-

lig anknytning.  

Till nuvarande lagstiftning finns det inget i förarbetena som tyder på att en persons av-

sikt ska beaktas vid bedömningen. Däremot menar Skatteverket att det i tidigare förar-

beten uttalats att bedömningen ska grundas på de under beskattningsåret föreliggande 

omständigheterna.
20

 Skatteverket anser således att det är de faktiska förhållandena under 

året som ska påverka bedömningen och inte vad dessförinnan varit avsikten. Inte heller 

ska bedömningen av obegränsad skattskyldighet göras utifrån vilket land den skattskyl-

dige har starkast anknytning till. I exempelvis RÅ 1989 ref. 118 kunde konstateras att 

mannen hade starkare anknytning till USA då han bland annat bodde där tillsammans 

med sin familj och hade amerikanskt medborgarskap. Det fanns dock vissa omständig-

heter som knöt honom och hans familj till Sverige. HFD uttalade att ”visserligen fram-

står anknytningen till USA som starkare men detta kan inte leda till slutsatsen att an-

knytningen till Sverige inte är väsentlig.” En person kan således anses ha starkare an-

knytning till ett annat land men ändå ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed 

vara obegränsat skattskyldig här.
21

 

 

  

                                                           
20

 Skatteverket, Rättslig vägledning 2014 och prop. 1966:127, s. 31. 
21

 Prop. 1984/85:175, s. 11.  

http://www.skatteverket.se/5.121b82f011a74172e5880003594.html
http://www.skatteverket.se/5.121b82f011a74172e5880003594.html
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3 Familj som anknytningsfaktor 

3.1 Inledning 

Att en person efter utlandsflytt har kvar sin familj i Sverige är enligt doktrin en stark 

anknytningsfaktor.
22

 En anledning till detta är att den omständigheten att en person har 

sin familj kvar i Sverige i regel tyder på att utlandsvistelsen är tillfällig.
23

 Att familjen 

stannar medför således vanligtvis att den utflyttade anses ha väsentlig anknytning hit. 

Dock bör tilläggas att i vissa fall kan det vara tvärtom, det vill säga anledningen till att 

en person flyttar från Sverige kan vara en önskan att bryta med familjen. Anknytnings-

faktorn familj har funnits i lagtexten ända sedan 1928 då föregångaren till regeln inför-

des.
24

 Vad som avses med familj i detta sammanhang är make eller maka och minder-

åriga barn.
25

  

För att öka tydligheten av gällande rätt vid anknytningsfaktorn familj är kapitlet dispo-

nerat på så vis att redogörelsen delas upp i tre delar. I första ledet kommer väsentlig 

anknytning till följd av kvarvarande make i Sverige att behandlas. I ett andra led kom-

mer undersökas huruvida en återflyttad make påverkar bedömningen och i ett tredje, 

avslutande led, prövas den väsentliga anknytningen utifrån kvarvarande barn i Sverige. 

 

3.2 Makar  

3.2.1 Kvarvarande make i Sverige vid flytt utomlands 

I äldre praxis finns det fall där ena maken anses bosatt utomlands även när denne har 

bostad kvar i Sverige där kvarvarande maka och barn bor.
26

 I RÅ 1971 Fi. 112 flyttade 

maken till Peru för att arbeta medan hans maka, tillsammans med barn, stannade kvar i 

Sverige i den gemensamma bostaden på grund av att det förelåg oroligheter i arbetslan-

det. Att makan med barn stannade kvar i Sverige medförde inte att mannen ansågs ha 

väsentlig anknytning hit och mannen var därmed begränsat skattskyldig i Sverige. En-

                                                           
22

 Se t.ex. Dahlberg, s. 40, Påhlsson, 2007, s. 150, Cejie, 2003, s. 553. 
23

 Mattsson, s. 37. 
24

 Prop. 1927:102, s. 79. 
25

 Att enbart makar omfattas av bestämmelsen kan anses något föråldrat. I dagens samhälle är det inte 

ovanligt att exempelvis sambos väljer att skaffa barn utan att gifta sig. HFD har ännu inte haft anledning 

att ta ställning till huruvida sambos omfattas av familjebegreppet vid väsentlig anknytning eller inte. I 

dagsläget är således rättsläget oklart vad gäller sambos. 
26

 Se även SOU 1997:75, s. 56.   
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ligt Lodin m.fl. vore det orimligt att väsentlig anknytning alltid skulle föreligga i de fall 

när ena maken stannar kvar i Sverige. Detta skulle få som följd att makar aldrig skulle 

kunna anses vara skatterättsligt bosatta i olika länder, vilket inte är fallet.
27

 I Skattever-

kets rättsliga vägledning från 2014 framgår dock att i de fall en make flyttar från Sveri-

ge medan makan stannar kvar i den gemensamma bostaden, oberoende av var barnen 

finns, bör mannen anses ha väsentlig anknytning till Sverige.
28

 Poängteras bör att i både 

RÅ 1971 Fi. 112 och Skatteverkets rättsliga vägledning spelade andra anknytningsfak-

torer in, såsom bostad. Skatteverket menar dock att även i det fall makarna skulle sälja 

sin gemensamma bostad och makan skulle skaffa ett nytt boende skulle maken troligtvis 

ändå anses ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av anknytningen till makan.
29

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det faktum att ena maken stannar kvar i Sverige 

ska tillmätas stor betydelse vid bedömningen av huruvida väsentlig anknytning förelig-

ger eller inte. Så som Lodin m.fl. uttrycker sig framgår det att kvarvarande make inte 

alltid kan bidra till att väsentlig anknytning ska anses föreligga. Av detta kan man anta 

att även Lodin m.fl. anser att kvarvarande make i de flesta fall har en avgörande bety-

delse. Frågan är då vilka undantagssituationerna är som leder till att väsentlig anknyt-

ning inte anses föreligga? Författarna ger inte några konkreta exempel på vilka situatio-

ner det skulle kunna handla om. Nedan kommer en redogörelse av praxis och doktrin att 

ske för att utreda vilka faktorer som bidrar till att en utomlands bosatt make anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige när denne har en kvarvarande make i Sverige.  

Det avgörande för bedömningen huruvida kvarvarande make kan grunda väsentlig an-

knytning är om makarna anses sammanlevande eller inte. Så kan vara fallet även om 

makarna vistas i olika länder. Det föreligger en stark presumtion att makarna är sam-

manlevande så länge äktenskapet inte är upplöst.
 30

 Av RÅ 1983 Aa 115 framgår att det 

ställs höga krav på bevisningen för den omständigheten att en söndring i ett bestående 

äktenskap föreligger och uppgifterna bör vara väl underbyggda för att inverka på be-

dömningen.
31

Äktenskapsbindningen är således mycket stark och generellt sett skulle 

kunna sägas att om ena maken har väsentlig anknytning till Sverige anses även den 

andra maken ha det. 

                                                           
27

 Lodin, m.fl., s.643 och RÅ 1971 Fi. 112. 
28

 Skatteverket, Rättslig vägledning 2014. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Se även RÅ 1989 not. 443. 
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Det finns dock situationer när anknytningen blir mindre stark även om äktenskapet be-

står. Dessa situationer är framför allt när en utländsk medborgare, utan att ha för avsikt 

att någonsin återvända till Sverige, flyttar tillbaka till sitt hemland och samtidigt efter-

lämnar make i Sverige, som i sin tur inte har några planer på att utvandra till det andra 

landet.
32

  

Huvudregeln när det gäller makar är således att väsentlig anknytning föreligger om nå-

gon av makarna stannar kvar i Sverige. Orsaken till varför den ena maken stannar i Sve-

rige har inte haft någon betydelse i praxis. I RÅ 1976 ref. 116 ansågs den omständighe-

ten att makan stannade kvar i Sverige för att inte gå miste om sin pension medföra att 

maken, som flyttat till Spanien, inte ansågs ha visat att han saknade väsentlig anknyt-

ning till Sverige. Densamma blev utgången i RÅ 1979 Aa 5 där makan tillsammans med 

barnen stannade kvar i Sverige på grund av att makan ville fortsätta sin egen karriär. 

Maken, som flyttat till Frankrike, ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige. Slutligen, 

i RÅ 1982 Aa 129 ansågs maken ha väsentlig anknytning till Sverige efter flytt till Spa-

nien, då makan stannade kvar i Sverige för att vårda sin mor.
33

 

Det finns dock undantag från huvudregeln. I RÅ 1998 not. 67 flyttade en finsk man till-

sammans med sin maka tillbaka till Finland. I samband med flytten sålde paret sin ge-

mensamma bostad i Sverige och anskaffade en ny gemensam bostad i Finland. Makan 

skulle dock veckopendla till Sverige under en femårsperiod i väntat på sin pensionering 

och paret införskaffade därför en övernattningslägenhet i Stockholm. Trots detta ansågs 

inte mannen ha väsentlig anknytning till Sverige. SRN kom till samma slutsats i ett icke 

överklagat förhandsbesked den 20 december 2001.
34

 I förhandsbeskedet var omständig-

heterna att en make med utländskt medborgarskap flyttade hem medan makan stannade 

kvar i Sverige för att avtjäna ett fängelsestraff.  

Vad dessa två undantagssituationer har gemensamt är dels att det rör sig om utländska 

medborgare som flyttat tillbaka till sitt ursprungliga hemland, dels har den kvarvarande 

maken haft för avsikt att följa med vid ett senare tillfälle. Dessa fall visar på att en ut-

ländsk medborgare som flyttar till sitt ursprungsland har större möjlighet att inte anses 

ha väsentlig anknytning till Sverige än vad svenska medborgare har som flyttar utom-

lands. 

                                                           
32

 Skatteverket, Rättslig vägledning 2014. 
33

 Se även RÅ 1984 Aa 190. 
34

 SRN:s förhandsbesked, 2001-12-20. 
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Sammanfattningsvis kan först och främst konstateras att kvarvarande make i Sverige har 

en stark avgörande betydelse vid bedömningen om väsentlig anknytning till Sverige 

föreligger. Det tycks inte spela någon roll vad orsaken är till att ena maken väljer att 

stanna kvar i Sverige utan det avgörande vid bedömningen är huruvida makarna kan 

anses vara sammanlevande eller inte. Undantagssituationer där en kvarvarande make 

inte bidrar till att den utflyttade maken anses ha väsentlig anknytning till Sverige är 

främst de fall där den utflyttade maken har ett utländskt medborgarskap och flyttar till-

baka till sitt hemland. För att återknyta till RÅ 1971 Fi. 112 kan ifrågasättas om detta 

rättsfall fortfarande är aktuellt idag, det vill säga att väsentlig anknytning inte anses fö-

religga när ena maken flyttar utomlands för arbete och lämnar kvar andra maken i Sve-

rige? HFD har inte i något senare rättsfall uttalat att 1971 års mål skulle vara obsolet 

men utifrån den praxis som i dagsläget finns på området är svaret på denna fråga tro-

ligtvis nej. Här vill jag understryka att detta är mitt antagande och att någon klar be-

dömning angående målets aktualitet inte kan göras förrän HFD väljer att uttala sig an-

gående 1971 års mål. Bedömningen i målet torde således ha blivit en annan idag. Att en 

svensk medborgare flyttar utomlands för att arbeta och därmed efterlämnar maka i Sve-

rige torde rimligen, utifrån senare års praxis, medföra att maken får väsentlig anknyt-

ning hit. För att en undantagssituation ska aktualiseras fordras i princip att personen 

som flyttar har utländskt medborgarskap och har för avsikt att stanna i hemlandet.  

Avslutningsvis kan uppmärksammas att det i dagsläget inte är omöjligt att andra skatte-

regler hade aktualiserat, såsom sexmånaders- och ettårsregeln, och bidragit till att man-

nen i 1971 års mål ändå skulle ha blivit skattebefriad i Sverige. En djupare diskussion 

angående detta kommer inte att föras här då fokus i uppsatsen är skattskyldighet i Sve-

rige på grund av väsentlig anknytning hit. 

 

3.2.2 Återbosättning i Sverige av ena maken 

Det är inte bara kvarvarande make i Sverige som kan grunda väsentlig anknytning utan 

även ena makens återbosättning kan medföra väsentlig anknytning för den andre maken. 

Det vill säga om båda makarna har flyttat utomlands och den ena flyttar tillbaka till Sve-

rige kan detta bidra till att även den andra maken, det vill säga den som fortfarande bor i 

utlandet, blir återbosatt och därmed anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Att ena 

makens återbosättning medför att den i utlandet bosatta maken får väsentlig anknytning 
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bekräftas av praxis. I RÅ 1989 not. 443 hade båda makarna flyttat från Sverige och bo-

satt sig i Spanien. Makan hade, efter att mer än fem år gått, för avsikt att flytta tillbaka 

till Sverige och maken ansökte därmed om förhandsbesked för att få svar på om makans 

återflytt kunde innebära att han fick väsentlig anknytning till Sverige och därmed skulle 

anses vara obegränsat skattskyldig här. SRN var av uppfattningen att makans återflytt 

skulle medföra väsentlig anknytning för maken. HFD ändrade inte förhandsbeskedet. 

Samma utgång blev det i RÅ 2009 not. 81. Omständigheterna i målet var att en familj 

till en rysk medborgare, maken, återbosatte sig i Sverige samt anskaffade en permanent-

bostad här. Maken ansågs därmed ha väsentlig anknytning till Sverige. Omständigheten 

att makan stod ensam som köpare av bostadsfastigheten påverkade inte bedömningen. 

Här är det av vikt att understryka att vid bedömningen om väsentlig anknytning till Sve-

rige föreligger eller inte görs en helhetsbedömning och således påverkade även famil-

jens förvärv av permanentbostad bedömningen. 

I ovanstående avgörande, RÅ 1989 not. 443, hade maken varit bosatt i Spanien i mer än 

fem år. HFD ansåg trots detta att maken fick väsentlig anknytning till Sverige genom 

makans återflytt. Utifrån detta avgörande drog Skatteverket i ett ställningstagande slut-

satsen att återanknytning är ett faktum oavsett hur länge bosättningen utomlands varat. 

Skatteverket medger dock att det finns undantagsfall där bedömningen blir den motsat-

ta. Verket nämner exempelvis situationer där den i utlandet kvarvarande maken har ut-

ländskt medborgarskap och har flyttat tillbaka till sitt tidigare hemland.
35

 

Det finns dock fall där den kvarvarande maken inte flyttat tillbaka till sitt hemland men 

ändå ansetts sakna väsentlig anknytning till Sverige när familjen flyttat tillbaka hit. Ett 

exempel på detta är ett avgörande från KamR i Göteborg.
36

 Omständigheterna i målet 

var att maken, som var brittisk medborgare, bodde i Sverige mellan 1993 och 1998 och 

flyttade sedan tillsammans med sin familj till Malaysia. Han var därefter bosatt i Stor-

britannien under delar av 2000 och 2001. År 2001 flyttade maken tillbaka till Malaysia 

medan makan tillsammans med dotter flyttade hem till Sverige igen. KamR menade att 

efter en sammantagen bedömning där bland annat mannens familje- och bostadsförhål-

lande beaktats kunde mannen inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter famil-

jens återflytt.  Mannen var således begränsat skattskyldig och beskattades inte i Sverige 

vid taxeringen 2003. 

                                                           
35

 Skatteverkets ställningstagande, 2009-03-12.  
36

 Målnummer 6962-12, datum 2013-08-29. 
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Utifrån detta kammarrättsavgörande tycks undantag från skattskyldighet gälla även i de 

situationerna när en make flyttar till ett annat land än sitt ursprungliga hemland. Den 

gemensamma nämnaren i Skatteverkets ställningstagande och avgörandet från KamR är 

det utländska medborgarskapet. Utifrån KamR avgörande tycks det således som att 

tyngdpunkten vid bedömningen ligga i huruvida personen har svenskt eller utländskt 

medborgarskap och inte på vilket land personen flyttar till. Under dessa omständigheter 

kan man även se den skattskyldiges handlande som ett uttryck för avsikten att bryta sitt 

band till Sverige och därmed minska anknytningen. Slutsatsen som kan dras utifrån det-

ta avgörande, och förhandsbesked, är att i samband med anknytningsfaktorn familj har 

medborgarskapet en avgörande betydelse. Dock bör det poängteras att avgöranden från 

KamR inte har något prejudikatvärde och lika stor vikt bör inte läggas vid detta avgö-

rande som om det vore ett avgörande från HFD.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att makes återbosättning när den skattskyldige är 

svensk medborgare medför väsentlig anknytning till Sverige medan utgången tycks bli 

den motsatta när den skattskyldige är utländsk medborgare. Till följd av oenigheterna i 

Skatteverkets ställningstagande respektive KamR avgörande kan ingen slutsats dras 

angående huruvida det har betydelse för bedömningen om den utländska medborgaren 

flyttar tillbaka till tidigare hemland eller till ett annat land. 

 

3.3 Barn 

I praxis innan 2000-talet har HFD inte prövat huruvida en förälder som flyttar utom-

lands och har kvar barn i Sverige självständigt kan medföra väsentlig anknytning till 

Sverige. Sedan 2000-talets början har dock detta kommit att prövas i flera fall. Anled-

ningen till varför anknytningsfaktorn kvarvarande barn i Sverige inte kommit att prövas 

tidigare har troligtvis en naturlig förklaring i det ökade antalet skilsmässor och separa-

tioner som följt av samhällsutvecklingen.  

Myndiga barn påverkar inte bedömningen av huruvida väsentlig anknytning till Sverige 

föreligger eller inte.
37

 Inte heller den omständigheten att ett omyndigt barn stannar kvar 

i Sverige för att avsluta sin skolgång medan föräldrarna flyttar utomlands tycks själv-

                                                           
37

 Att inte myndiga barn omfattas framgår av både praxis, se t.ex. RÅ 1987 not. 829 och RÅ 1989 ref. 118 

och av SRN:s förhandsbesked 2007-09-13. 
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ständigt grunda väsentlig anknytning. I HFD 2012 not. 50 flyttade föräldrarna utom-

lands medan deras 17-åriga dotter stannade kvar för att avsluta sina gymnasiestudier. 

HFD fann vid en samlad bedömning att föräldrarna inte kunde anses ha väsentlig an-

knytning till Sverige.
38

 

Att den skattskyldige har kvar minderåriga barn i Sverige kan dock utgöra en anknyt-

ning hit. Betydelsen av att ett minderårigt barn stannar kvar i Sverige hos modern när 

fadern flyttar utomlands har ställts på sin spets i flera avgöranden. I RÅ 2003 ref. 52 

ansågs en man, som var svensk medborgare, sakna väsentlig anknytning till Sverige 

efter flytt till Storbritannien trots att hans femåriga son bodde kvar i Sverige tillsam-

mans med modern.
39

 Fadern och modern var separerade sedan fem år tillbaka och mo-

dern hade sedan 2002 haft ensam vårdnad om sonen. Mannen uppskattade att han skulle 

tillbringa omkring 60 dagar per år i Sverige för att besöka sonen samt ytterligare 20 

dagar för arbete. I ett annat avgörande från samma år, RÅ 2003 not. 140, blev utgången 

den motsatta, det vill säga väsentlig anknytning till Sverige ansågs föreligga. I målet var 

omständigheterna att den skattskyldige, som var finsk medborgare, flyttade tillbaka till 

Finland och lämnade sina två minderåriga barn kvar i Sverige för att bo hos sin mamma.  

Mannen och hans tidigare sambo hade gemensam vårdnad om de två barnen. De ägde 

även en fastighet tillsammans över vilken mannen hade resultatansvar. HFD anslöt sig 

till SRN:s bedömning och menade att väsentlig anknytning till Sverige skulle anses fö-

religga trots stark anknytning till Finland. Avgörandet grundades på en samlad bedöm-

ning där fastighetsinnehav, ekonomiskt ansvar och den gemensamma vårdnaden av bar-

nen beaktades.  

Här kan man fråga sig hur två så pass lika situationer, två fäder som flyttar utomlands 

och lämnar sitt respektive sina minderåriga barn att bo hos modern i Sverige, kunde 

resultera i motsatta utgångar? Skillnader som kan notera är att det rör sig om olika antal 

barn, ett respektive två, samt framför allt att i det första fallet hade modern ensam vård-

nad om barnet medan i det andra fallet hade föräldrarna gemensam vårdnad om barnen. 

Att det i den första situationen rörde sig om ett barn och i den andra situationen två barn 

                                                           
38

 Se även RÅ 1970 Fi. 918 där en familj flyttade till Schweiz och lämnade kvar två barn i Sverige för att 

avsluta skolgång. Inte heller här ansåg HFD att det förelåg väsentlig anknytning till Sverige för föräldrar-

na. 
39

 Att mannen ägde en liten andel i en fastighet och en aktiepost samt ett styrelseuppdrag i ett onoterat 

svenskt aktiebolag medförde ingen annan bedömning. Nämnas kan även att SRN kom till motsatt slut 

samt att ett justitieråd var skiljaktigt och anslöt sig till SRN:s bedömning. 
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torde inte spela någon roll och kan inte ha någon avgörande betydelse. Det intressanta 

här är vilken avgörande betydelse vårdnaden av barnen har.  

Utifrån dessa två avgöranden tycks vårdnaden av barnen väga tungt vid bedömningen 

av väsentlig anknytning till Sverige. Det är dock viktigt att ha med sig att i det andra 

målet, det vill säga där föräldrarna hade gemensam vårdnad och väsentlig anknytning 

ansågs föreligga, fanns flera anknytningsfaktorer som spelade in vid bedömningen. Till 

följd av flera förekommande anknytningsfaktorer kan ingen slutsats dras om den avgö-

rande betydelsen vid bedömningen av väsentlig anknytning var att den flyttande föräl-

dern hade gemensam vårdnad om barnen. Ett rättsfall som talar emot att vårdnadsfrågan 

skulle ha en avgörande betydelse vid bedömningen av väsentlig anknytning är RÅ 2009 

not. 85. I SRN:s bedömningen, till vilken HFD anslöt sig, menade SRN att ingen bety-

delse skulle tillmätas att mannen vid flytten efterlämnade barn i Sverige som modern 

hade ensam vårdnad om.  

Frågan om vårdnaden av barnen kunde ha en avgörande betydelse eller inte vid bedöm-

ningen av väsentlig anknytning till Sverige blev aktuell igen 2010 när HFD fastställde 

ett förhandsbesked från SRN. I RÅ 2010 not. 78 hade makarna skiljt sig och därefter 

haft gemensam vårdnad om barnen. Mannen som var svensk medborgare skulle flytta 

till Schweiz för att bedriva konsultverksamhet. Umgänget med de två minderåriga bar-

nen skulle ske dels i Sverige, dels utomlands. Umgänget i Sverige skulle ske på regel-

bunden basis varje månad och motsvara strax över 100 dagar. Vid dessa besök skulle 

mannen ha tillgång till två rum i sin vuxne sons bostad. Vidare skulle mannen vistas i 

Sverige ytterligare 20 dagar per år för arbete. Mannen ställde flera frågor till SRN men 

den mest intressanta i sammanhanget var fråga 2 a där mannen ville veta huruvida han 

kunde anses vara begränsat skattskyldig i Sverige om han inte hade gemensam vårdnad 

om de två minderåriga barnen. Mannen frågade även om bedömningen skulle bli en 

annan om han minskade sina vistelsedagar i Sverige till att sammanlagt högst motsvara 

100 dagar om året. SRN ansåg i den samlade bedömningen att mannen skulle anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige oberoende av om den gemensamma vårdnaden upp-

hörde eller om antalet dagar i Sverige minskades till högst 100.  

Efter detta avgörande tycks vårdnaden av barnen inte ha lika stark betydelse som man 

kanske fick uppfattningen av efter de två avgörandena från 2003. Efter rättsfallet från 

2010 torde uppfattningen vara att vårdnadsfrågan inte ensamt kan påverka huruvida 
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väsentlig anknytning till Sverige föreligger. SRN tar vid sin bedömning i 2010 års mål 

upp RÅ 2003 ref. 52. En jämförelse mellan målen kan vara av intresse då det i målen 

förelåg liknande omständigheterna vilka resulterade i motsatta utgångar. Att ingen jäm-

förelse med RÅ 2003 not. 140 företas är framför allt en följd av att flera faktorer, såsom 

fastighet och ekonomiskt engagemang, påverkade utgången i målet. 

I RÅ 2003 ref. 52 ansågs mannen sakna väsentlig anknytning till Sverige efter sin flytt 

utomlands medan mannen i 2010 års mål ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige. 

Likheterna i målet var följande: Båda männen var svenska medborgare och hade separe-

rat från barnens moder. Båda männen hade även för avsikt att flytta utomlands och be-

söka barnen i Sverige. Vid sidan av umgänget med barnen skulle även båda två vistas i 

Sverige för arbete cirka 20 dagar om året. Vad som skiljde de båda målen åt var vård-

nadsfrågan, vilken diskuterats ovan, samt att mannen i 2003 års mål hade för avsikt att 

vistas 60 dagar i Sverige för umgänge med barnet medan mannen i 2010 års mål skulle 

vistas strax över 100 dagar för samma ändamål. Fallen skiljde sig även på så vis att i 

2003 års mål avsåg mannen, vid sina vistelser i Sverige, bo i gästrum hos släkt och vän-

ner medan i 2010 års mål fick mannen disponera sin vuxne sons lägenhet. 

Det intressanta här är vad domstolen lade vikt vid i sin bedömning eftersom utgångarna 

i målen blev det motsatta. Till en början kan diskuteras vilken avgörande betydelse det 

kan tänkas ha att mannen i 2003 års mål hade för avsikt att bo i gästrum hos släkt och 

vänner medan mannen i 2010 års mål fick disponera sin vuxne sons lägenhet under sin 

vistelse i Sverige. Varken i 2003 års mål eller i 2010 års mål har domstolen diskuterat 

detta utan enbart konstaterat faktum vid bakgrundsförklaringen. Till följd av att domsto-

len inte beaktar detta i sin bedömning torde det inte ha någon avgörande betydelse om 

den utomlands bosatta föräldern bor hos släkt och vänner eller i en lägenhet han har rätt 

att disponera i samband med sina besök i Sverige.  

Dock kan nämnas att var och hur en förälder bor vid sina besök inte alltid är helt 

obetydlig vid bedömningen av väsentlig anknytning. Om exempelvis den utomlands 

bosatta föräldern skulle ha kvar en permanentbostad för att disponera vid sina vistelser i 

Sverige skulle detta sannolikt medföra att väsenlig anknytning ansågs föreligga. Ingen 

djupare diskussion kommer föras angående detta då andra anknytningsfaktor som inte 

utgör tyngdpunkten i denna uppsats aktualiseras. 
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Avgörande betydelse vid bedömningen av huruvida väsentlig anknytning förelåg eller 

inte i 2003 och 2010 års mål torde således varit antalet dagar fäderna spenderade i Sve-

rige i kombination med besökens regelbundenhet. I 2003 års mål skulle mannen enbart 

vistas i Sverige i cirka 60 dagar medan mannen i 2010 års mål hade för avsikt att vistas 

cirka 100 dagar i Sverige. I dagsläget tolkar jag det som att det, vid avgörande av om 

väsentlig anknytning föreligger eller inte på grund av kvarvarande barn i Sverige, går en 

gräns för vistelse i Sverige någonstans mellan 60 och 100 dagar. Det föreligger således 

ett spann på 40 dagar. Önskvärt hade varit att domstolen i 2010 års mål utvecklat sitt 

svar något och givit den skattskyldige klarare riktlinjer. Avgörandet från 2010 kan där-

med kritiseras då det inte ger ledning för den skattskyldige angående antalet besöksda-

gar i Sverige. Önskvärt vore att HFD i framtida rättsfall förtydligade vad som gäller vid 

antalet besöksdagar för att på så vis öka förutsebarheten för den skattskyldige. 

Sammanfattningsvis framgår det av dessa tre avgöranden, RÅ 2003 ref. 52, RÅ 2003 

not. 140 och RÅ 2010 not. 78, att vårdnadsfrågan kan inverka på bedömningen men 

synes inte självständigt ha en avgörande betydelse för prövningen. Större tyngd tycks 

domstolen lägga vid antalet dagar den utomlands bosatta föräldern tillbringar i Sverige 

för att umgås med sitt eller sina minderåriga barn. Slutsatsen som kan dras är att 

omständigheten att den skattskyldige har ett minderårigt barn i Sverige som denne har 

gemensam vårdnad om och som denne frekvent och kontinuerligt avser att besöka utgör 

en tungt vägande omständighet vid den samlade bedömning. Det vill säga när dessa 

omständigheter är uppfyllda tillsammans väger kvarvarande barn i Sverige tungt vid 

bedömningen av väsentlig anknytning. Avslutningsvis kan dock uppmärksammas att 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är avgörandena inte speciellt tillfredställande mot 

bakgrund av de oklara och spretiga utfallen. Avgörandena lämnar den som försöker 

tillgodogöra sig innebörden av praxis att gissa sig till vad som påverkat utgången av 

målen.  

 

3.4 Sammanfattande reflektioner 

Att den skattskyldige har en make som bor kvar i Sverige medför nästan alltid att vä-

sentlig anknytning anses föreligga. De undantagssituationerna som finns är framför allt 

fall där den utflyttade är utländsk medborgare som inte har för avsikt att återbosätta sig i 

Sverige igen. I undantagssituationerna har även den kvarvarande maken i Sverige haft 
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för avsikt att följa efter maken till hemlandet vid en senare tidpunkt. Även i de fallen en 

skattskyldig har en make som återflyttat till Sverige måste huvudregeln anses vara att 

den fortfarande utomlands bosatta maken därigenom får väsentlig anknytning till Sveri-

ge. Inte heller har det någon betydelse hur länge bosättningen utomlands varat, återan-

knytningen är ändå ett faktum. Även här finns det vissa undantagssituationer som fram-

för allt aktualiseras i de fall den skattskyldige har utländskt medborgarskap. 

Här kan man fråga sig varför bedömningen blir mindre strikt i de fall den skattskyldige 

har ett utländskt medborgarskap? Med syftet för väsentlig anknytning som bakgrund, 

det vill säga att motverka skenbosättning utomlands för att undkomma svensk beskatt-

ning, torde förklaringen vara att risken för skenbosättning är mindre när det är en ut-

ländsk medborgare som flyttar tillbaka sitt hemland. Troligtvis beror således den mindre 

strikta bedömningen på att risken för skenbosättning anses mindre.  

För att väsentlig anknytning ska anses föreligga till följd av att den skattskyldige har 

barn kvar i Sverige fordras att barnet är minderårigt. Vid bedömningen iakttas även 

vårdnaden av barnet och antalet dagar den skattskyldige har för avsikt att besöka sitt 

barn i Sverige. Gränsen för vad som medför väsentlig anknytning går någonstans mellan 

60 och 100 dagar. Vid en första anblick kan det upplevas märkligt att antalet dagar en 

skattskyldig tillbringar i Sverige påverkar bedömningen av om väsentlig anknytning 

föreligger eller inte till följd av kvarvarande barn här. Att antalet dagar en utomlands 

bosatt person vistas i Sverige kan ha en avgörande betydelse är dock inget främmande 

inom skatterätten. Exempelvis kan nämnas sexmånaders- och ettårsregeln där det finns 

strikta riktlinjer för hur många dagar en skattskyldig får vistas i Sverige för att fortfa-

rande omfattas av dessa två undantagsregler och således vara befriad från skattskyldig-

het i Sverige. 

I 3 kap. 10 § IL står det uttryckligen att en vistelse inte får överstiga 72 dagar under ett 

anställningsår för att sexmånaders- och ettårsregeln ska bli tillämplig. Denna regel om-

fattar förvisso inte situationen väsentlig anknytning till följd av att en förälder besöker 

sitt minderåriga barn i Sverige, men skulle ändå kunna vara en anvisning till domstolens 

bedömning. 60 besöksdagar plus 20 arbetsdagar i första målet medförde inte väsentlig 

anknytning. Totalt 80 dagar måste anses ligga i närheten av den i 3 kap. 10 § uppställda 

gränsen. I målet från 2010 där fadern vistades i Sverige i cirka 120 dagar, 100 dagar för 
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att umgås med sina barn respektive 20 dagar för arbete, är det inte osannolikt att dom-

stolen ansåg att 120 dagar låg för långt ifrån den väletablerade 72-dagarsgränsen. 

Ytterligare en tanke är om inte regelbundenheten samt antalet besöksdagar den skatt-

skyldige i 2010 års mål tillbringade i Sverige möjligtvis skulle kunna utgöra en gräns-

dragning i förhållande till obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse 

i 3 kap. 3 § 2 p. IL. För att en skattskyldig ska anses vistas stadigvarande i Sverige krävs 

i princip att den skattskyldige vistas sammanhängande under en tid av mer än sex må-

nader i Sverige. Till följd av två mål från 2008 har dock praxis stramats upp då vistel-

serna hade varat under så lång tid och i en sådan omfattning samt med sådan regelbun-

denhet att stadigvarande vistelse ansågs föreligga.
40

 Möjligtvis skulle även antalet dagar 

den skattskyldige vistas i Sverige kunna omfattas av anknytningsfaktorn ”liknande för-

hållanden”. Enligt min mening är det inte helt osannolikt att så är fallet. 

Slutsatsen får anses vara att omständigheten att den skattskyldige har minderåriga barn 

kvar i Sverige inte tycks medföra lika stark anknytning hit som att den skattskyldige har 

en kvarvarande eller återbosatt make i Sverige.  Denna slutsats dras framför allt mot 

bakgrund av att det vid omständigheten barn nästintill alltid är fler faktorer som ska 

spela in för att den utomlands bosatta föräldern ska anses ha väsentlig anknytning till 

Sverige. Enligt min mening är detta något märkligt med tanke på att ett kvarvarande 

barn i Sverige nyttjar det svenska systemet genom exempelvis sjukvård, omsorg och 

skolgång. Att man som förälder har att betala skatt i Sverige när ens barn bor här borde 

vara en självklarhet till följd av det ekonomiska ansvar man som förälder har för sitt 

barn. Jag är således av uppfattningen att ett kvarvarande barn i Sverige i de flesta fall 

borde medföra väsentlig anknytning och därmed obegränsad skattskyldighet i Sverige 

för den flyttande föräldern.  

Avslutningsvis kan konstateras att rättsläget är mer oklart vid kvarvarande barn än vid 

kvarvarande respektive återbosatt make i Sverige. Att rättsläget är mer oklart är inte 

överraskande då omständigheten barn inte prövats av rätten förrän år 2003. Vad som 

även kan uppmärksammas är att i flera av de mål där familjeanknytningen prövats beak-

tade domstolen även andra anknytningsfaktorer vid sin bedömning. Detta medför att det 

är svårare att klarlägga gällande rätt då det oftast i domstolens motivering saknas en 

tydlig gränsdragning mellan respektive anknytningsfaktor. Till följd av att bedömningen 

                                                           
40

 Se RÅ 2008 ref. 56 och RÅ 2008 not. 166. 
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i flera mål påverkats av andra anknytningsfaktorer samt avsaknaden av gränsdagning 

mellan dessa kan ifrågasättas om anknytningsfaktorn familj verkligen har en stark själv-

ständig betydelse. Det ska bli intressant att i framtiden få fler avgöranden och därmed 

en mer omfattande praxis på området. Detta inte minst för förutsebarhetens skull utan 

även för att bringa klarhet i vad som gäller vid väsentlig anknytning och anknytnings-

faktorn familj.  
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4 Andra anknytningsfaktorer i förhållande till familj 

4.1 Inledning 

Vid beaktande av praxis för att klarlägga gällande rätt uppmärksammades att det inte 

sällan, tillsammans med familj, är flera anknytningsfaktorer som påverkar bedömningen 

av om väsentlig anknytning till Sverige anses föreligga eller inte. Utav de elva mål som 

huvudsakligen belysts i studien var det i sex av dessa där andra anknytningsfaktorer 

tillsammans med familj påverkade bedömningen.
41

 Dessa anknytningsfaktorer var 

främst medborgarskap och permanentbostad respektive fastighet. Till följd av detta upp-

står frågan om anknytningsfaktorn familj har lika stark självständig betydelse som man 

kan få uppfattning av vid en första anblick? För att söka bringa klarhet i detta kommer 

dessa anknytningsfaktorer att diskuteras i det följande. 

Kapitlet är disponerat på följande vis. Efter en kortfattad inledning där medborgarskapet 

presenteras kommer dess betydelse i förhållande till familj att belysas. Härefter presen-

teras vad som avses med permanentbostad respektive fastighet. Avsikten med presenta-

tionen är att underlätta för efterkommande analys angående dessa två anknytningsfakto-

rers betydelse i förhållande till familjeanknytningen. Avslutningsvis kommer några 

sammanfattande reflektioner att belysas. 

 

4.2 Medborgarskap 

4.2.1 Inledning 

Medborgarskapet är en av de anknytningsfaktorerna som inte självständigt kan medföra 

väsentlig anknytning. Dock har medborgarskapet påträffats i flera av rättsfallen i sam-

band med familj och inte sällan tycks medborgarskapet haft en avgörande betydelse i 

dessa mål. Således är medborgarskapet av underordnad karaktär när den är ensam före-

kommande som anknytningsfaktor men tillsammans med andra anknytningsfaktorer 

tycks medborgarskapet få desto större betydelse. 

 

                                                           
41

 Här beaktas inte RÅ 1971 Fi. 112 då ovan konstaterats att det är oklart huruvida målet fortfarande är 

aktuellt. Se slutsats i avsnitt 3.2.1. 
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4.2.2 Medborgarskapets betydelse i förhållande till familj 

Medborgarskapets betydelse vid anknytningsfaktorn familj har till viss del diskuterats 

tidigare.
42

 Av de fem rättsfall som behandlade kvarvarande make i Sverige hade den 

utflyttade maken svenskt medborgarskap i tre av fallen respektive utländskt medborgar-

skap i två av fallen. I de rättsfallen maken hade svenskt medborgarskap blev utgången 

att väsentlig anknytning till Sverige förelåg för maken medan HFD kom till motsatt slut 

i de fallen där maken hade utländskt medborgarskap. Vid kvarvarande make i Sverige 

tycks därmed medborgarskapet ha en avgörande betydelse vid bedömningen av väsent-

lig anknytning.  

Även i de mål där ena maken flyttat tillbaka till Sverige medan andra maken stannat i 

utlandet tycks medborgarskapet påverkat bedömningen. I det rättsfall där maken var 

svensk medborgare ansågs väsentlig anknytning till Sverige föreligga i samband med att 

hans hustru flyttade tillbaka hit medan utgången blev den motsatta i det tidigare diskute-

rade kammarrättsavgörandet där mannen hade utländskt medborgarskap.
43

  

Dock skulle rättsfallet RÅ 2009 not. 81 kunna tala emot teorin att medborgarskapet har 

en avgörande betydelse i samband med återbosättning av ena maken. Omständigheterna 

i målet var, precis som i kammarrättsavgörandet, att familjen till en utländsk medborga-

re flyttade tillbaka till Sverige. I motsats till kammarrättsavgörandet ansåg HFD att åter-

flytten medförde väsentlig anknytning till Sverige för den utländska medborgaren. Vad 

som dock kan vara viktigt att notera i 2009 års mål är att det fanns ytterligare anknyt-

ningsfaktorer, förutom medborgarskapet och familj, som påverkade bedömningen. Fa-

miljen skulle bland annat vid flytten förvärva en permanentbostad som skulle stå till 

mannens förfogande. Anknytningsfaktorn permanentbostad väger tungt vid bedömning-

en av väsentlig anknytning och då det är något oklart vilken omständighet HFD lade 

mest vikt vid kan ingen större tyngd tillmätas detta avgörande vid bedömningen av 

medborgarskapets betydelse. Således tycks teorin att medborgarskapet har en avgörande 

betydelse vid makes återflytt fortfarande vara aktuell.  

Medborgarskapets betydelse verkar ha mindre betydelse i de fall en förälder flyttar ut-

omlands och lämnar kvar barn i Sverige. I exempelvis RÅ 2003 ref. 52 förelåg inte vä-

sentlig anknytning då fadern hade svenskt medborgarskap medan väsentlig anknytning 
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 Se sammanfattande reflektioner i avsnitt 3.4. 
43

 RÅ 1989 not. 443 och målnummer 6962-12, datum 2013-08-29. 
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förelåg i RÅ 2003 not. 140 då fadern saknade svenskt medborgarskap. Utifrån dessa 

avgöranden verkar det som att domstolen inte lade någon större vikt vid medborgarska-

pet. Man skulle rentutav kunna få uppfattningen att medborgarskapet har betydelse i 

motsatt riktning, det vill säga att det utländska medborgarskapet medför väsentlig an-

knytning men inte svenska. Med tidigare diskussion som bakgrund kan räknas ut att 

detta sannolikt inte är fallet. Förklaringen bakom varför väsentlig anknytning ansågs 

föreligga för den utländska medborgaren men inte för den svenska torde snarare gå att 

finna i målet där den utländska medborgarens omständigheter prövades. I målet före-

kom nämligen flera anknytningsfaktorer, däribland fastighet, och det är därmed troligt 

att även fastigheten påverkade domstolens bedömning av väsentlig anknytning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utav de elva avgörandena där väsentlig anknyt-

ning behandlades hade medborgarskapet en avgörande betydelse i tre av fallen. Gemen-

samt för dessa mål var att den skattskyldige hade utländskt medborgarskap. Dock kan 

även i vissa av avgörandena där medborgarskapet inte diskuterats ändå anas att medbor-

garskapet haft betydelse vid bedömningen. I exempelvis RÅ 1979 Aa 5 och RÅ 1982 

Aa 129 nämnde inte HFD medborgarskapet vid sin bedömning när de kom fram till att 

väsentlig anknytning förelåg och sannolikt beror detta på att de skattskyldiga i dessa 

mål hade svenskt medborgarskap. Skillnader i omständigheterna mellan dessa två avgö-

randen och rättsfall där väsentlig anknytning inte ansetts föreligga när den skattskyldige 

haft utländskt medborgarskap är mycket små.
44

  

Till följd av att domstolen inte kommenterat medborgarskapet i de mål där den skatt-

skyldige är svenskt medborgare verkar det som att domstolen lägger vikt vid medbor-

garskapet först i de fall där den skattskyldige är utländsk medborgare. Medborgarskapet 

tycks således enbart få betydelse i de fall den skattskyldige har utländskt medborgar-

skap. Skatteverket har bland annat i ett ställningstagande uttalat att just undantagssitua-

tioner kan bli aktuella i de fall det handlar om utländska medborgare.
45

 De mål där dom-

stolen fäst avseende vid medborgarskapet får på grund av domstolens avgöranden samt 

Skatteverkets ställningstagande betraktas som undantag. Till följd av detta är den mest 

sannolika slutsatsen att familj som anknytningsfaktor, trots flera fall av påverkan av 

medborgarskap, är en stark indikator på att väsentlig anknytning föreligger. 
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 Jfr RÅ 1998 not.67. 
45

 Skatteverkets ställningstagande, 2009-03-12. 
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4.3 Permanentbostad och fastighet 

4.3.1 Inledning 

Utav de elva mål där väsentlig anknytning till följd av familj behandlats fann domstolen 

i sju av avgörandena att väsentlig anknytning förelåg. I tre av dessa sju avgöranden på-

verkades bedömningen av det faktum att den skattskyldige hade permanentbostad eller 

fastighet i Sverige. För bättre förståelse av senare analys av permanentbostads respekti-

ve fastighets påverkan vid familjeanknytningen kommer avsnittet inledas med en korta-

re presentation av respektive anknytningsfaktor.  

 

4.3.2 Innebörden av begreppen permanentbostad respektive fastighet 

Vad som avses med en permanentbostad har varit problematiskt att klassificera. Perma-

nentbostad kan omfatta alla typer av bostäder såsom hyreslägenhet, bostadsrätt eller 

annan bostad.
46

 Skatteverket skriver dock i sin rättsliga vägledning att med permanent-

bostad avses en bostad som är utrustad och kommunikationsmässigt så belägen att den 

kan användas året runt.
47

 En ensligt belägen fritidsfastighet som endast kan användas 

under sommaren torde därmed inte klassificeras som en permanentbostad.  

Att en person vid utlandsflytten har kvar en bostad talar för väsentlig anknytning till 

Sverige.
48

 Särskilt avgörande har anknytningsfaktorn varit i de fall då bostaden före 

utflyttningen var den skattskyldiges permanentbostad samt den skattskyldiges möjlighet 

att disponera bostaden. Att en bostad varit uthyrd, även om det bara varit i väntan på 

försäljning, saknar normalt betydelse och har inte varit ett hinder för att grunda väsent-

lig anknytning.
49

 Den väsentliga anknytningen vid försäljning av en permanentbostad 

kvarstår till dess att köparen har tillträtt bostaden.
50

 Inte heller det faktum att bostaden 

tillfälligt rent faktiskt inte kan disponeras, exempelvis till följd av ombyggnation eller 
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 Se t.ex. RÅ 1975 not. 909. 
47

 Skatteverket, Rättslig vägledning 2014. Se även Dahlberg, s. 43. 
48

 Dahlberg, s. 43 och Källqvist, m.fl., s. 56. 
49

 RÅ 1974 A 738 och RÅ 1974 A 1220. 
50

 RÅ 2009 not. 83. 
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reparationer, föranleder en annan bedömning. Den skattskyldige anses ändå disponera 

bostaden.
51

  

Med fastighet avses villa, hyreshus och jordbruksfastighet.
52

 Det totala värdet av fastig-

heten tillmäts betydelse och vad som utgör det vikigaste anknytningsmomentet är själva 

bostadsfunktionen som fastigheten medför. Detta gäller för villafastigheter och bostäder 

i allmänhet om de är inrymda som småhus. En villafastighet är exempelvis normalt en 

åretruntbostad.
53

 Anknytningen blir starkare om fastigheten har ett större värde eller om 

det är en högre omsättning och ägaren direkt eller indirekt deltar i driften.
54

 

 

4.3.3 Permanentbostads och fastighets betydelse i förhållande till familj 

Utav de sju avgöranden där domstolen fann att väsentlig anknytning förelåg påverkades 

bedömningen i tre av avgörandena av att den skattskyldige hade permanentbostad eller 

fastighet i Sverige.  

I målet RÅ 1979 Aa 5, efterlämnade mannen fru och barn i Sverige för att flytta till 

Frankrike. I samband med flytten sålde mannen sin andel av parets tidigare gemensam-

ma bostad. Trots detta beaktade HFD bostaden vid sin bedömning med motiveringen att 

familjebostaden stod till mannens förfogande. Mannen ansågs därmed ha väsentlig an-

knytning till Sverige till följd av att han dels hade sin familj kvar, dels bostad till sitt 

förfogande. Att möjligheten till disposition av bostad har en avgörande betydelse nämn-

des redan i avsnittet ovan. Utifrån HFD:s motivering kan ingen slutsats dras angående 

vilken av anknytningsfaktorerna som vägde tyngst vid bedömningen. Det intressanta här 

är att familj så som anknytningsfaktor inte självständigt medförde väsentlig anknytning 

till Sverige.  

Även i RÅ 2009 not. 81 beaktade HFD anknytningsfaktorn permanentbostad i kombina-

tion med familj när de kom till slutsatsen att mannen skulle anses ha väsentlig anknyt-

ning till Sverige. I SRN:s bedömning, till vilken HFD anslöt sig, menade nämnden att 

den omständigheten att hustrun skulle stå som ensam ägare till bostaden inte föranledde 

någon annan bedömning än att mannen skulle anses ha väsentlig anknytning till Sveri-
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ge. Det avgörande här tycks återigen vara möjligheten att disponera bostaden. Även i 

detta avgörande var det den sammanlagda bedömningen av familj och bostad som med-

förde att väsentlig anknytning ansågs föreligga. Avgörandet av bostadens vikt vid be-

dömningen i förhållande till familjen får i målet anses vara omöjlig att skilja åt då dom-

stolens beslut kom genom en uttrycklig sammanvägning av samtliga faktorer.  

Slutligen, i RÅ 2003 not. 140 kom HFD fram till att väsentlig anknytning skulle före-

ligga när den skattskyldige hade både kvarvarande barn och fastighet i Sverige. Fastig-

heten var en hästgård och mannen hade för avsikt att efter flytten fortsätta vara resultat-

ansvarig över gården. Anknytningsfaktorn fastighet blir starkare ju högre värde eller 

omsättning en fastighet har. Avgörande är även om ägaren, i det här fallet mannen, del-

tar i driften av gården. Fastighetsinnehavet torde således ha tillmätts betydelse vid be-

dömningen och därmed tillsammans med familj medfört att väsentlig anknytning till 

Sverige förelåg för mannens del. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i nästintill hälften av fallen där väsentlig an-

knytning förelåg på grund av familjeanknytningen påverkades domstolens bedömning 

av anknytningsfaktorerna permanentbostad respektive fastighet. Att bostad aktualisera-

des i flertalet fall är sannolikt en naturlig följd av att den skattskyldige har familjemed-

lemmar kvar i Sverige. Inte i något av de tre ovan diskuterade målen gick det i domskä-

len att urskilja vilken anknytningsfaktor av familj och bostad respektive fastighet dom-

stolen lade mest vikt vid. Slutsatsen som med störst sannolikhet kan dras är att domsto-

len vid sammanvägningen lagt lika mycket vikt vid respektive anknytningsfaktor. Av de 

tre fall där bostadsanknytningen påverkat bedömningen kan det därav inte avgöras om 

familj har en stark självständig betydelse.  

Frågan hur stor betydelse bostadsinnehavet haft för utgången av målen och om det hade 

varit tillräckligt att anknytningsfaktorn familj var uppfylld för att medföra väsentlig 

anknytning kvarstår således. Skatteverket nämner i sin rättsliga vägledning att även i de 

fall en bostad inte skulle vara aktuell vid bedömningen är det troligt att väsentlig an-

knytning till Sverige ändå skulle anses föreligga till följd av anknytningen till den andre 

maken.
55

 Skatteverket tycks följaktligen vara av uppfattningen att familjeanknytningen 

är tillräckligt stark att den oberoende av bostadsanknytningen medför väsentlig anknyt-
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 Skatteverket, Rättslig vägledning 2014. 
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ning. Som nämndes i första kapitlet måste dock viss försiktighet iakttas vid bedömning-

en av tillförlitligheten av Skatteverkets material eftersom verket är part.  

 

4.3.4 Hur stor påverkan har bostads- respektive fastighetsinnehavet? 

Till följd av att ingen säker slutsats kunde dras angående bostadsinnehavets påverkan 

utifrån de tre mål där både familje- och bostadsanknytning förekom fordras att en jäm-

förelse sker mellan dessa tre mål och de rättsfall där familjeanknytningen ensamt med-

fört väsentlig anknytning. Fokus kommer främst ligga på att undersöka om målen där 

enbart familjeanknytning förekom skiljer sig på något annat vis än bara gällande bostad 

från de mål där även bostaden beaktades vid bedömningen. Om slutsatsen skulle bli att 

inget, förutom bostadsinnehavet, skiljer dessa avgöranden åt är det troligt att väsentlig 

anknytning skulle ha förelegat oavsett bostadens påverkan på bedömningen. 

I ett första led kan RÅ 1982 Aa 129 kommenteras där ena maken stannade kvar i Sveri-

ge för att ta hand om sin sjuka moder i samband med att den andre maken flyttade ut-

omlands. I det aktuella målet beaktade HFD vid sin bedömning, när de kom fram till att 

väsentlig anknytning förelåg, endast den omständigheten att den skattskyldige hade 

kvarvarande make i Sverige. Några andra omständigheter eller anknytningsfaktorer be-

aktades således inte vid domstolens bedömning. Vid en jämförelse av detta avgörande 

och avgörandena där även bostad påverkat bedömningen, såsom RÅ 1979 Aa 5, tycks 

ingen större skillnad föreligga förutom just bostadsinnehavet. Att makan i 1982 års mål 

stannade kvar i Sverige på grund av att hon skulle vårda sin sjuke moder medan makan i 

1979 års mål stannar i Sverige för att satsa på sin karriär torde inte ha någon avgörande 

betydelse för bedömningen. Det är därmed troligt att HFD i målet från 1979 kommit till 

samma slutsats, det vill säga att väsentlig anknytning skulle anses föreligga, även om 

den flyttande maken inte hade innehaft en bostad till sitt förfogande i Sverige.  

Andra avgöranden där anknytningsfaktorn familj självständigt har medfört väsentlig 

anknytning är RÅ 1989 not. 443 och RÅ 2010 not. 78. I målet från 1989 flyttade ena 

maken tillbaka till Sverige efter en längre utlandsbosättning vilket medförde väsentlig 

anknytning för den andre maken som fortfarande var bosatt utomlands. Några andra 

anknytningsfaktorer förutom makens återbosättning beaktades inte av HFD när de kom 

fram till att väsentlig anknytning förelåg. I 2010 års mål hade den skattskyldige kvar 
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minderåriga barn i Sverige vid flytt utomlands. Även i detta mål var det enbart anknyt-

ningsfaktorn familj som aktualiserades när domstolen gjorde bedömningen att väsentlig 

anknytning förelåg.  

I detta sammanhang kan det vara av intresse att jämföra RÅ 2010 not. 78 med RÅ 2003 

not. 140 då omständigheterna i målen var likartade. I båda målen ansågs väsentlig an-

knytning föreligga för de skattskyldiga när dessa i samband med utlandsflytten efter-

lämnade barn i Sverige, vilka de hade gemensam vårdnad om, att bo hos den kvarvaran-

de föräldern. Avgörandena skiljer sig åt på så vis att i 2010 års mål medförde omstän-

digheten kvarvarande barn självständigt att väsentlig anknytning till Sverige ansågs fö-

religga medan i målet från 2003 påverkades bedömningen av att den skattskyldige även 

hade en fastighet i Sverige. Av vad som framgår tycks ingen skillnad föreligga mellan 

målen förutom innehavet av fastigheten i det ena målet. Här bör dock uppmärksammas 

att avgörandet om det föreligger olikheter eller inte mellan målen försvåras av att det 

vid omständigheten kvarvarande barn är flera faktorer som tillsammans ska medverka 

vid bedömningen för att väsentlig anknytning ska anses föreligga.
56

 Till följd av detta är 

det svårt att avgöra om bedömningen i något av målen påverkades av någon ytterligare 

omständighet. Dock kan inte uteslutas att utgången i målet där den skattskyldige även 

ägde en fastighet hade blivit densamma om mannen enbart hade haft kvarvarande barn i 

Sverige. 

Efter att en jämförelse företagits mellan de mål där utgången enbart påverkats av famil-

jeanknytningen och de mål där även ett bostadsinnehav beaktats av domstolen tycks 

ingen säregen omständighet, förutom just bostadsinnehavet, ha skiljt målen åt. Det är 

därmed sannolikt att väsentlig anknytning skulle ha förelegat även om den skattskyldige 

inte innehaft bostad i Sverige. Slutsatsen får således anses vara att familj såsom anknyt-

ningsfaktor faktiskt har en stark, självständig betydelse vid bedömningen av väsentlig 

anknytning.  

 

4.4 Sammanfattande reflektioner 

Bedömningen av väsentlig anknytning till följd av familj påverkades i sex utav de elva 

avgörandena av andra förekommande anknytningsfaktorer. Utav dessa elva avgöranden 
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påverkade medborgarskapet bedömningen i tre fall. Utifrån denna praxis tycks medbor-

garskapet ha större avgörande betydelse när den skattskyldige har kvar make i Sverige 

än när den skattskyldige efterlämnar barn här.  

I samband med undersökningen av medborgarskapets betydelse i förhållande till familj 

uppmärksammades att medborgarskapet får betydelse vid bedömningen först i de situa-

tioner där den skattskyldige har utländskt medborgarskap. Eftersom syftet med reglerna 

om väsentlig anknytning är att motverka skenbosättningar i utlandet är den mest sanno-

lika förklaringen till denna praxis att det framstår som mindre troligt att en utländsk 

medborgare företar skenbosättning när denne flyttar till sitt hemland. De mål där dom-

stolen vid sin bedömning fäst avseende vid medborgarskapet får således betraktas som 

undantag. Den mest sannolika slutsatsen som därmed kan dras är att familj som anknyt-

ningsfaktor, trots flera fall av påverkan av medborgarskap, är en stark indikator på att 

väsentlig anknytning föreligger.  

Permanentbostad respektive fastighet påverkade bedömningen av väsentlig anknytning i 

tre av de sju mål där väsentlig anknytning förelåg. En tanke som slog mig i samband 

med undersökningen av bostadens påverkan vid familjeanknytningen var att domstolen 

inte i fler fall diskuterat omständigheten bostad. Borde inte den skattskyldiges familj i 

de flesta fall, om inte alla, vid bosättning i Sverige behöva ha någonstans att bo? Sanno-

likt måste omständigheten bostad ha förekommit i fler av fallen men inte kommenterats 

av domstolen.  Det intressanta här är att detta möjligtvis skulle kunna vara ytterligare ett 

tecken på att anknytningsfaktorn familj är tillräckligt stark och att boendesituationen 

således inte behövts kommenteras då det ändå inte skulle medfört en annan bedömning. 

Här bör nämnas att domstolens motivering är knapphändig och domstolens tankebanor 

avslöjas därmed inte. Enligt min mening är det dock inte helt osannolikt att så varit fal-

let.  

I samband med detta bör även tilläggas att det faktum att domstolen beaktar bostadsan-

knytning i vissa fall men inte i andra samt att domstolen inte tydliggör gränsdagningen 

mellan olika anknytningsfaktorer vållar problem. Detta medför problem för såväl 

rättstillämparen, då en enhetlig bedömning av väsentlig anknytning försvåras, som för 

den skattskyldige då det medför svårigheter i att tillgodogöra sig innehållet av gällande 

rätt. 
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Avslutningsvis får sägas att trots att flera av avgörandena påverkats av anknytningsfak-

torerna permanentbostad och fastighet tycks familj ändå, efter en jämförelse mellan de 

mål där familj ensamt förekommit och mål där även bostad påverkat bedömningen, ha 

en stark självständig betydelse. Slutsatsen är således efter att ha undersökt medborgar-

skapets och permanentbostads respektive fastighets påverkan vid bedömningen av vä-

sentlig anknytning, att familj som anknytningsfaktor faktiskt har den starka självständi-

ga betydelse vid bedömningen av väsentlig anknytning som framställts i doktrin. 
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5 Likabehandling, förutsebarhet och begreppet familj 

5.1 Inledning 

Tidigare har konstaterats att rättsläget vid väsentlig anknytning till följd av familjean-

knytningen inte är helt klart. Exempelvis kan nämnas att domstolen sällan i sin motiver-

ing tydliggjort vad som varit det avgörande för bedömningen. Till följd av detta är syftet 

i denna del av uppsatsen att lyfta fram några problem som kan uppstå vid domstolens 

bedömning av väsentlig anknytning. Min avsikt är att undersöka huruvida domstolen 

tillämpar reglerna om väsentlig anknytning, och då med inriktning på familj, konse-

kvent. Det vill säga att domstolen behandlar lika fall lika. Detta ska i sin tur möjliggöra 

slutsatser om i vilken utsträckning praxis är enhetligt och således förutsebar för den 

skattskyldige. Jag vill poängtera att avsikten inte är att i detalj redogöra för likhetsprin-

cipen och förutsebarhetskravet utan enbart att på ett allmänt plan diskutera de problem 

som kan orsakas av att domstolen vid sin bedömning underlåter att beakta de rättssäker-

hetsgarantier likabehandling och förutsebarhet har att föra med sig. 

Kapitlet är disponerat enligt följande. Inledningsvis undersöks vilka problem som kan 

uppstå när domstolen vid bedömningen av väsentlig anknytning till följd av kvarvaran-

de make i Sverige inte uppfyller kravet på likabehandling och förutsebarhet. Här kom-

mer även relevant material att belysas för att underlätta förståelsen av analysen. I de två 

efterföljande avsnitten fortsätter undersökning på samma vis men nu i förhållande till 

återflyttande make respektive kvarvarande barn. I avsnittet angående kvarvarande barn 

kommer undersökningen delas upp i två led. I första ledet kommer vårdnadsfrågan stå i 

centrum och i det andra leder ligger fokus på antalet dagar den skattskyldige har för 

avsikt att besöka sitt barn i Sverige. Avslutningsvis kommer några sammanfattande re-

flektioner belysas. 

 

5.2 Konsekvenser vid kvarvarande make  

Vid kvarvarande make är huvudregeln att väsentlig anknytning föreligger i de situatio-

nerna där den skattskyldige är svensk medborgare. Undantag kan dock förekomma när 

den skattskyldige är en utländsk medborgare som flyttar hem till sitt ursprungliga hem-

land. Detta innebär i stora drag att svenska medborgare är obegränsat skattskyldiga vid 
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utlandsflytt när ena maken bor kvar i Sverige och därmed skattskyldiga för all sin in-

komst här medan utländska medborgare med en kvarvarande make är begränsat skatt-

skyldiga. Till följd av detta kan ifrågasättas om domstolen tillämpat omständigheten 

kvarvarande make enhetligt eller om en olikbehandling företagits gentemot de skatt-

skyldiga med svenskt medborgarskap.  

Vad som således fordras svar på är om domstolen vid sin bedömning iakttagit den i 1 

kap. 9 § Regeringsformen (1974:152), RF, uppställda likhetsprincipen. För att avgöra 

om detta kan anses stå i strid med likhetsprincipen fordras dock att det fastställs huruvi-

da det kan anses vara likartade omständigheter att en svensk respektive utländsk med-

borgare flyttar utomlands och efterlämnar make i Sverige. Enligt Påhlsson innebär lik-

hetsprincipen inom skatterätten att domstolen och Skatteverket måste säkerställa att 

jämförbara fall som likställs av lagstiftaren inte blir föremål för olikbehandling i rättstil-

lämpningen.
57

 Någon total likhet finns sannolikt inte och innebörden av likhetsprincipen 

torde i själva verket vara att relativt likartade, jämförbara situationer ska behandlas 

lika.
58

  

Vad som erfordras svar på är således om detta är två relativt likartade situationer som 

ska behandlas lika? Svaret på denna fråga är troligtvis nej. Att en utländsk medborgare 

återflyttar till tidigare hemland torde inte kunna jämställas med att en svensk medborga-

re väljer att flytta utomlands. Till stöd för denna uppfattning kan syftet med regeln an-

gående väsentlig anknytning åberopas. Som tidigare nämnts är syftet att motverka sken-

bosättning utomlands. Det måste anses vara större risk att en svensk medborgare företar 

skenbosättning utomlands för att undgå beskattning i Sverige än att en utländsk med-

borgare har detta som syfte i samband med återflytt till tidigare hemland. Mot bakgrund 

av syftet med regeln är det en naturlig följd att svenska medborgare omfattas om be-

stämmelsen i fler fall än vad utländska medborgare gör. Likhetsprincipen kan därmed 

inte anses tillämplig vid situationen svensk respektive utländsk medborgares utlands-

flytt. 

Till följd av att likhetsprincipen inte är tillämplig har inte de skattskyldiga med svenskt 

medborgarskap blivit utsatta för olikbehandling. Vid kvarvarande make i Sverige i sam-

band med utlandsflytt måste således praxis på det stora hela anses enhetlig. Rättsläget är 
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därmed förutsebart för den skattskyldige då svenska medborgare som regel får väsentlig 

anknytning till Sverige när ena maken bor kvar i Sverige medan motsatt utgång blir det 

för den som är utländsk medborgare.  

I detta sammanhang kan det dock vara av intresse att uppmärksamma målet RÅ 1971 

Fi. 112. I avgörandet där den flyttande maken var svensk medborgare kom HFD till 

motsatt utgång i förhållande till annan praxis på området då HFD ansåg att väsentlig 

anknytning inte skulle anses föreligga.
59

 Tidigare fördes en diskussion angående rätts-

fallets aktualitet i dagsläget och slutsatsen blev att HFD i och för sig inte har uttalat att 

rättsfallet är obsolet men att senare praxis troligtvis talar i motsatt riktning. Det intres-

santa är dock att oavsett huruvida RÅ 1971 Fi. 112 är aktuellt idag kan inte stickas un-

der stol med att avgörandet väcker viss likabehandlings- och förutsebarhetsproblematik 

då avgörandets aktualitet inte kan uteslutas.  

Till följd av den motsatta utgången i 1971 års mål är det av intresse att undersöka vilka 

konsekvenser detta kan föra med sig. Den kanske mest centrala frågan är om de skatt-

skyldiga med svenskt medborgarskap i senare års mål där väsentlig anknytning ansetts 

föreligga blivit utsatta för en olikbehandling? Eftersom det föreligger likartade omstän-

digheter, så vitt vi vet, mellan målen men utgångarna blivit det motsatta är svaret på 

denna fråga vid första anblick troligtvis ja. Dock saknas i samtliga mål tydliga motiver-

ingar till domstolens avgöranden vilket medför att det inte kan uteslutas att HFD i 1971 

års mål beaktade några ytterligare omständigheter vid sin bedömning. Det är dock föga 

troligt att det skulle finnas någon säregen omständighet som påverkat resultatet i motsatt 

riktning med beaktandet av att HFD med största sannolikhet torde ha redogjort för den-

na omständighet i sina domskäl om så var fallet.  

De kortfattade motiveringarna i HFD:s domar vad gäller väsentlig anknytning till följd 

av kvarvarande make i Sverige medför att det är svårt att jämföra praxis med varandra. I 

samband med detta kan det vara på sin plats att lyfta fram Påhlssons studie ”Likhet inför 

skattelag”.
60

 Påhlsson analyserade bland annat i sin studie huruvida HFD:s tillämpning 

av reglerna om väsentlig anknytning baserades på en formell eller materiell likhetskon-

struktion. Vid ett formellt synsätt saknas motiveringar till HFD:s beslut och förekoms-

ten av en eller flera anknytningsfaktorer leder enbart till en slutsats huruvida väsentlig 
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anknytning föreligger eller inte. Vid ett formellt synsätt saknas således resonemang och 

avvägningar. Vid ett materiellt synsätt går rätten ett steg längre och gör en uttrycklig 

avvägning och kontextuell värdering av vilken betydelse de olika anknytningsfaktorerna 

bör ges i det enskilda fallet.
61 

Avsikten här är inte att i detalj redogöra för Påhlssons 

studie utan enbart att belysa den intressanta distinktionen mellan ett formellt respektive 

materiellt synsätt.
62

    

Applicerat på målen angående kvarvarande make kan konstateras att ett formellt synsätt 

används. Det kanske största problemet till följd av att domstolen använt sig utav ett 

formellt synsätt är att det blir betydligt svårare för domstolen som rättstillämpare att i 

senare avgöranden ta ledning av tidigare praxis. Detta för med sig att det är svårare för 

domstolen att behandla lika fall lika vilket i sin tur medför att det blir svårt för den 

skattskyldige att förutse gällande rätt. Noteras kan dock att så vitt vi vet skiljer sig inte 

omständigheterna i målen och de får således anses vara jämförbara med varandra. Lik-

hetsprincipen är därmed tillämplig.  

Är då svaret fortfarande ja på frågan angående huruvida de skattskyldiga i senare års 

mål blivit utsatta för olikbehandling i förhållande till den skattskyldige i målet från 

1971? Efter att inte ha funnit något som tyder på att omständigheterna i målen är olikar-

tade får uppfattningen anses vara att en olikbehandling har företagits gentemot resteran-

de skattskyldiga med svenskt medborgarskap. Svaret på frågan är därmed fortfarande ja. 

Kravet på likabehandling uppfylls därmed inte av HFD. 

Till följd av att domstolen inte beaktat kravet på likabehandling kan även konstateras att 

de olika utgångarna i målen medfört förutsebarhetsproblematik för den skattskyldige. 

Frågor som främst uppstår är vad som egentligen gäller för den som är svensk medbor-

gare när denne i samband med utlandsflytt har kvar make i Sverige? Kan man utgå från 

att avgörandet från 1971 är obsolet och att kvarvarande make i Sverige i princip alltid 

medför väsentlig anknytning för den som är svensk medborgare? Eller finns det en 

chans att slippa beskattning i Sverige vid utlandsflytt även för den som är svensk med-

borgare och i så fall, vad är det för omständighet som medför att väsentlig anknytning 

inte anses föreligga? Detta är bara några av de frågor som uppkommer till följd av att 
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HFD i målet från 1971 i motsats till resterande mål där kvarvarande make beaktats, inte 

ansåg att väsentlig anknytning förelåg för den skattskyldige. 

 

5.3 Konsekvenser vid återflyttande make 

Inledningsvis kan understrykas att rättspraxis är knapphändig vid skattskyldighet för 

utomlands bosatta när dennes make återbosätter sig i Sverige. I samband med denna 

studie har enbart påträffats tre rättsfall av intresse varav ett från KamR. Ett av målen rör 

en svensk medborgare vars make återbosatt sig i Sverige medan två mål handlar om 

skattskyldighet för personer med utländskt medborgarskap när make återbosätter sig i 

Sverige. Utav den knappa praxis som återfanns måste huvudregeln anses vara att den 

fortfarande utomlands bosatta maken får väsentlig anknytning till Sverige i samband 

med makes återbosättning i Sverige. Inte heller har det någon betydelse hur länge bo-

sättningen utomlands varat, återanknytningen är ändå ett faktum. Även här finns det 

vissa undantagssituationer som framför allt aktualiseras i de situationer den skattskyldi-

ge har utländskt medborgarskap.  

Även i det här avsnittet av uppsatsen delas diskussionen upp mellan svenska respektive 

utländska medborgare och då med motiveringen att likhetsprincipen inte är tillämplig 

mellan situationen svensk respektive utländsk medborgare.
63

 

Då det enbart finns ett avgörande angående väsentlig anknytning till följd av ena ma-

kens återflytt till Sverige när den skattskyldige är svensk medborgare kan ingen diskus-

sion utifrån ett likabehandlingsperspektiv föras. Vad som dock rent allmänt kan upp-

märksammas är att ur ett rättssäkerhetsperspektiv skulle det kunna upplevas oroväckan-

de för den skattskyldige att det enbart finns ett rättsfall där domstolen tagit ställning till 

denna fråga. Vad som således erfordras svar på är om inte fler avgöranden krävs för att 

ett enhetligt tryggt rättsläge ska kunna fastställas? Enligt min mening vore det önskvärt. 

Däremot skulle ett motsatsargument kunna vara att detta enda avgörande faktiskt är så 

pass tydligt att några frågetecken inte existerar angående skattskyldighet för svenska 

medborgare i samband med makes återbosättning i Sverige. Det kanske helt enkelt är så 

att HFD valt att inte ta upp fler mål till prövning då rättsläget redan är klargjort. Troligt-

vis är det inte så enkelt. Fler avgöranden där frågan tas upp till prövning vore önskvärt 
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då detta skulle stärka den i dagsläget föreliggande bilden angående väsentlig anknytning 

för svenska medborgare i samband med makes återflytt. 

Denna diskussion mynnar ut i frågan huruvida rättsläget är förutsebart för den skatt-

skyldige eller inte. Trots ovan förd diskussion måste slutsatsen anses vara att rättsläget 

är förutsebart för den skattskyldige. Är du svensk medborgare får du väsentlig anknyt-

ning till Sverige i samband med makes återbosättning här. 

Inte heller kan någon långtgående diskussion utifrån ett likabehandlingsperspektiv föras 

i de situationer där den skattskyldige är utländsk medborgare. Detta mot bakgrund av att 

bedömningen i det ena av de två mål där frågan tagits upp till prövning påverkades av 

andra anknytningsfaktorer. Det är därmed osäkert om avgörandena är jämförbara och 

det kan ifrågasättas om likhetsprincipen är tillämplig över huvud taget. Att domstolen 

använt sig av ett formellt synsätt och inte tydliggjort gränsdagningen mellan de olika 

anknytningsfaktorerna medför förutsebarhetsproblematik för den skattskyldige men 

även för domstolen i egenskap av rättstillämpare. Ett tydligare klargörande av respekti-

ve anknytningsfaktors påverkan vid bedömningen skulle medföra att det blev lättare för 

domstolen att behandla lika fall lika. 

Till följd av den otydliga praxis är det svårt för den skattskyldige med utländskt med-

borgarskap att förutse gällande rätt. Skatteverket uttalade i ett ställningstagande att un-

dantag föreligger när den skattskyldige med utländskt medborgarskap bor kvar i sitt 

hemland i samband med att dennes make återbosätter sig i Sverige. Så långt är allt väl 

ur ett förutsebarhetsperspektiv, det vill säga är du utländsk medborgare är det en stor 

chans att du omfattas av undantagssituationen och således anses sakna väsentlig an-

knytning till Sverige. Förutsebarhetsproblematik har dock uppstått i och med att KamR i 

ett avgörande tillämpade ställningstagandet extensivt då de vid sin bedömning menade 

att en utländsk medborgare omfattades av undantaget trots bosättning i annat land än 

tidigare hemland. Till följd av detta avgörande är det osäkert vad som fordras för att en 

undantagssituation ska aktualiseras. Omfattas enbart situationen när den skattskyldige 

bor kvar i sitt hemland vid makes återflytt eller har det egentligen ingen betydelse vilket 

land den skattskyldige är bosatt i? Är det egentligen medborgarskapet som är den avgö-

rande faktorn? Någon vidare diskussion kring denna frågeställning kommer inte utveck-

las här då liknande diskussioner förts i tidigare kapitel. Det intressanta är att dessa 
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oklarheter medför problem för domstolen att tillämpa regeln enhetligt vilket i sin tur 

vållar förutsebarhetsproblematik för den skattskyldige.  

 

5.4 Konsekvenser vid kvarvarande barn  

Vid väsentlig anknytning till följd av kvarvarande barn i Sverige är rättsläget mer 

oklart. Barn är en relativt ny omständighet domstolen tagit hänsyn till vid sin bedöm-

ning av väsentlig anknytning. De första målen kom först år 2003. De slutsatser som kan 

dras är att bestämmelsen omfattar minderåriga barn som den skattskyldige, i stora drag, 

har för avsikt att fortsätta ha kontakt med även efter utlandsflytten. Det som främst 

tycks påverka bedömningen av väsentlig anknytning är vårdnaden av barnet och antalet 

dagar den skattskyldige avser att besöka sitt eller sina minderåriga barn i Sverige. I den-

na del av uppsatsen kommer diskussionen delas upp i vårdnad respektive antalet be-

söksdagar för att därmed underlätta för läsaren att följa diskussionen. 

 

5.4.1 Vårdnad 

Tidigare beaktades rättsfall angående vårdnad av barn för att utreda huruvida vårdnaden 

kan påverka bedömningen av väsentlig anknytning.
64

 Efter iakttagande av praxis kunde 

konstateras att rättsläget är oklart då avgörandena från HFD inte var enhetliga. Diskus-

sionen angående vårdnadsfrågan fördes främst utifrån två mål, RÅ 2003 ref. 52 och RÅ 

2010 not. 78.
65

 I dessa två mål kom domstolen till motsatt resultat. I ena målet ansågs 

väsentlig anknytning inte föreligga när föräldern inte hade vårdnad om barnet medan 

domstolen i det andra målet uttalade att det inte hade någon betydelse huruvida föräl-

dern hade gemensam vårdnad eller inte, väsentlig anknytning skulle anses föreligga 

oavsett. Omständigheterna är likartade i de två målen och likhetsprincipen är således 

tillämplig. Frågan är då om inte den skattskyldige i det mål där väsentlig anknytning 

ansetts föreligga blivit utsatt för olikbehandling och om HFD:s avgörande står i strid 

med likhetsprincipen? Till följd av att domstolen beaktade vårdnadsfrågan till fördel för 

den skattskyldige i ena målet för att sedan i det andra målet uttala att väsentlig anknyt-
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ning förelåg oavsett vårdnadssituationen måste en olikbehandling anses ha företagits. 

Därmed är jag av uppfattningen att HFD:s mål, i den del av avgörandena där vårdnads-

frågan beaktats, torde stå i strid med likhetsprincipen. 

Som en naturlig följd av att domstolen inte behandlat lika fall lika uppstår frågan huru-

vida rättsläget är förutsebart för den skattskyldige. Vad gäller egentligen i de situationer 

den skattskyldige i samband med utlandsflytt har gemensam vårdnad om barn i Sveri-

ge? Vårdnaden tycks kunna inverka på bedömningen av väsentlig anknytning men sy-

nes inte självständigt ha avgörande betydelse för prövningen. Vad som erfordras svar på 

är därmed under vilka omständigheter vårdnaden inverkar på bedömningen. Beaktas 

vårdnadsfrågan enbart i de situationer det finns ytterligare omständigheter som kan 

medföra väsentlig anknytning? Här skulle en parallell till anknytningsfaktorn medbor-

garskap kunna göras.
66

 Medborgarskapet har en relativt stor betydelse i de situationerna 

medborgarskapet förekommer tillsammans med andra anknytningsfaktorer men kan inte 

självständigt medföra väsentlig anknytning. Kan det antas att vårdnadsfrågan kan be-

gränsas på samma vis som medborgarskapet till att enbart påverka bedömningen i de 

situationer även andra omständigheter förekommer? Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv 

hade ett sådant synsätt varit önskvärt då det skulle medföra förutsebarhet för den skatt-

skyldige. Det vill säga, flyttar du utomlands och har gemensam vårdnad om barnet är 

det en indikator på att väsentlig anknytning föreligger om det samtidigt finns andra fak-

torer som påverkar bedömningen i den riktningen. Exempel på andra faktorer är antalet 

besöksdagar i Sverige. 

Vad som dock skulle kunna förkasta denna tes är att HFD i praxis från 2010 uttalade att 

det saknades betydelse för bedömningen om ensam eller gemensam vårdnad av barnen 

förelåg, väsentlig anknytning skulle anses föreligga oavsett. Utifrån detta uttalande kan 

ifrågasättas om vårdnaden har någon betydelse över huvud taget. Uppenbart är att dom-

stolen inte tillmätte vårdnaden någon betydelse i avgörandet från 2010. Till följd av 

detta faller den ovan anförda tesen att vårdnaden tillsammans med andra förekommande 

faktorer, på samma vis som medborgarskapet, skulle vara en indikator på att väsentlig 

anknytning föreligger. Frågan är då om HFD menade att vårdnaden aldrig har någon 

betydelse för bedömningen av väsentlig anknytning eller om det enbart föll sig så i av-

görandet från 2010 till följd av övriga förekommande omständigheter i målet? Eftersom 
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domstolen i sin motivering valt att använda sig av ett formellt synsätt och nöjt sig med 

”nakna” okommenterade hänvisningar till anknytningsfaktorn familj är det svårt att av-

göra motiven till domstolens uttalande.  

Avslutningsvis kan konstateras att frågan angående vårdnadens betydelse vid bedöm-

ningen av väsentlig anknytning kvarstår. Ett problem detta skulle kunna föra med sig är 

att man som förälder möjligtvis väljer att avsäga sig den gemensamma vårdnaden av 

barnet för att därmed minimera risken att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sveri-

ge. Detta medför att föräldern avsäger sig det rättsliga ansvaret för barnet, bland annat 

saknar föräldern därmed bestämmanderätt i frågor angående val av skola, daghem, lä-

karvård etc. Rent allmänt kan sägas att detta inte är önskvärt och därmed ytterligare ett 

skäl till varför domstolen i praxis borde förtydliga sin ståndpunkt angående vårdnadens 

betydelse vid bedömningen av väsentlig anknytning. 

 

5.4.2 Besöksdagar 

Den andra aspekten som orsakat viss problematik i målen angående väsentlig anknyt-

ning till följd av kvarvarande barn är antalet besöksdagar den skattskyldige avser att 

vistas i Sverige. Gränsen för vad som medför respektive inte medför väsentlig anknyt-

ning går någonstans mellan 60 och 100 dagar. Någon kritik kan inte riktas gentemot 

HFD ur ett likabehandlingsperspektiv då olika antal dagar var aktuella i de två målen 

vilket resulterade i olika utgångar. Någon kränkning av likhetsprincipen kan således inte 

anses ha skett och någon vidare diskussion utifrån ett likabehandlingsperspektiv kom-

mer inte föras. 

Desto intressantare blir diskussionen utifrån ett förutsebarhetsperspektiv. Vad som er-

fordras svar på är vad som gäller vid besöksdagar. Kan man som skattskyldig i alla lä-

gen räkna med att väsentlig anknytning föreligger då antalet besöksdagar närmar sig 

100 dagar respektive inte föreligger i de situationerna dagarna inte överstiger 60? Tro-

ligtvis inte. Då HFD inte själv uttalat sig i frågan huruvida olika antal besöksdagar med-

för väsentlig anknytning eller inte får spannet mellan 100 och 60 dagar ses som riktlin-

jer. Ett spann på 40 dagar är för stort för att anses vara förutsebart för den skattskyldige. 

Önskvärt hade varit att domstolen i den praxis som återfunnits angående antalet besöks-

dagar konkretiserat hur många dagar en skattskyldig får vistas i Sverige för att besöka 
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sitt barn. Frågan som kvarstår är därmed vad denna oprecisa praxis för med sig för kon-

sekvenser för den skattskyldige? 

Ett problem som är värt att lyfta fram är att den skattskyldige till följd av oklar praxis 

möjligtvis väljer att inte vistas i Sverige i mer än 60 dagar per år. För en flyttande föräl-

der, och inte minst för det kvarvarande barnet i Sverige, måste det i de allra flesta fall 

anses vara viktigt att förälder och barn trots långa avstånd kan ses så ofta som möjligt. 

Om gränsen för antalet besöksdagar som är godtagbart utan att medföra väsentlig an-

knytning skulle anses vara högre än 60 dagar, det vill säga att den skattskyldige kan 

tillbringa fler än 60 dagar i Sverige, vore det utifrån den skattskyldiges perspektiv önsk-

värt att få vetskap om detta. En sådan vetskap skulle föra med sig att den skattskyldige 

och dennes barn skulle få möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans.  

Med detta sagt avses inte att ansvaret för huruvida förälder och barn kan umgås ligger 

på rättstillämparen och det är således inget domstolen har att beakta i samband med be-

dömningen av väsentlig anknytning. Att umgänget med barnet blir mindre till följd av 

en utlandsflytt är givetvis något den skattskyldige själv har att ta hänsyn till i samband 

med valet att flytta till ett annat land. Avsikten här är att poängtera att en tydligare prax-

is angående antalet besöksdagar skulle öka förutsebarheten över lag vilket i sin tur skul-

le vara positivt för den skattskyldige då denne därigenom inte skulle gå miste om even-

tuella umgängesdagar med barnet. En tydligare praxis och därmed ökad förutsebarhet 

skulle även vara till fördel för rättstillämparen då det skulle öka möjligheten för domsto-

len att iaktta de rättssäkerhetsaspekter de har att ta hänsyn till vid rättstillämpningen. 

Inte minst skulle möjligheten att tillämpa lika fall lika öka. 

 

5.5 Sammanfattande reflektioner 

Inledningsvis kan nämnas att såväl vid kvarvarande som återflyttande make delas dis-

kussionen upp mellan svenska respektive utländska medborgare då likhetsprincipen inte 

är tillämplig mellan dessa två situationer. Vid kvarvarande make i Sverige i samband 

med utlandsflytt är rättsläget relativt klart. Vad som dock kan ifrågasätta rättslägets en-

hetlighet är avgörandet RÅ 1971 Fi. 112 då domstolen kom till motsatt utgång i förhål-

lande till annan praxis på området. Det är osäkert huruvida målet är aktuellt i dagsläget 

eller inte men vad som kan framföras är att den motsatta utgången i målet medför viss 
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förutsebarhetsproblematik för den skattskyldige. Det vore önskvärt att HFD kommente-

rade målet från 1971 i framtida praxis för att därmed bringa klarhet i huruvida målet är 

aktuellt eller inte i dagsläget. 

Vid återflytt av ena maken till Sverige är rättspraxis knapphändig. Vid återflyttande 

make till svensk medborgare finns enbart ett avgörande att tillgå. Detta medför viss 

osäkerhet för såväl den skattskylige som för rättstillämparen då det i de flesta fall är 

önskvärt med en mer omfattande praxis för att kunna garantera ett enhetligt tryggt rätts-

läge. Trots att detta vållar viss osäkerhet får utgås ifrån att detta enda avgörande är gäl-

lande rätt och rättsläget är därmed förutsebart för den skattskyldige. I samband med 

återflyttande make påträffades två mål där den skattskyldige var utländsk medborgare. I 

det ena målet påverkades bedömningen av flera anknytningsfaktorer. Till följd av flera 

förekommande anknytningsfaktorer samt att domstolen inte tydliggjort gränsdagningen 

mellan dessa kan inte avgöras huruvida likhetsprincipen är tillämplig eller inte i de två 

målen. Som en naturlig följd av domstolens knappa motivering uppstår konsekvenser 

för såväl rättstillämparen som den skattskyldige. Domstolen får det allt svårare att i se-

nare avgöranden ta ledning av tidigare praxis vilket resulterar i svårigheter att behandla 

lika fall lika. Detta för i sin tur med sig problem för den skattskyldige att förutse gällan-

de rätt. 

Vid kvarvarande barn i Sverige aktualiseras problematik främst utifrån två aspekter, 

nämligen vårdnad om barnet respektive antalet dagar den skattskyldige har för avsikt att 

besöka barnet i Sverige. Vid vårdnad av barnet är rättsläget relativt oklart. Detta medför 

att det blir svårare för den skattskyldige att avgöra huruvida vårdnaden påverkar be-

dömningen av väsentlig anknytning. Även vid antalet besöksdagar kan konstateras att 

den praxis som finns på området inte ger någon tydlig ledning. Någonstans mellan 60 

och 100 dagar går en gräns för vad som medför respektive inte medför väsentlig an-

knytning. Ett spann på 40 dagar kan inte anses vara tillräckligt tydligt och även här före-

ligger viss förutsebarhetsproblematik för den skattskyldige. 

I samband med studien uppmärksammades även att domstolen överlag vid bedömning-

en av väsentlig anknytning tycks använda sig utav ett formellt synsätt och tydliga moti-

veringar saknas därmed. Avsaknaden av tydliga motiveringar medför att det svårt för 

den skattskyldige att tillgodogöra sig innebörden av gällande rätt. Som tidigare nämnts 

har domstolen att göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall och bedömningen av 
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väsentlig anknytning på grund av familj påverkades således av ytterligare anknytnings-

faktorer i flera av målen. Att domstolen använt sig utav ett formellt synsätt och inte tyd-

liggjort gränsdragningen mellan respektive anknytningsfaktor har även inneburit att en 

värdering av respektive anknytningsfaktor betydelse inte alltid kommit till uttryck. En-

ligt min mening är den bristande utförligheten i domstolens motiveringar en svaghet i 

rättstillämpningen.  

Att domstolen enbart hänvisar till huruvida någon eller några anknytningsfaktorer är 

uppfyllda eller inte öppnar även upp för efterhandskonstruktioner. Detta möjliggörs till 

följd av att anknytningsfaktorerna i 3 kap. 7 § IL är så pass många att några av faktorer-

na ofta är uppfyllda men sällan alla. Domstolen kan därmed efter att ha bestämt sig för 

vilken utgång målet ska få välja att hänvisa till de anknytningsfaktorer som är uppfyllda 

respektive inte uppfyllda.
67

 På grund av de många nackdelar ett formellt synsätt för med 

sig anser jag för egen del att det vore önskvärt att domstolen istället använde sig utav ett 

materiellt synsätt och därmed redovisar skälen för sina bedömningar på ett mer öppet 

sätt. Ett materiellt synsätt skulle medföra att möjligheten till efterhandskonstruktioner 

minskade samt att praxis blev mer enhetligt. 

Avslutningsvis kan nämnas att det till följd av lagtextens utformning inte är överraskan-

de att den praxis som påträffats är spretig. I 3 kap. 7 § IL framgår enbart att olika an-

knytningsfaktorer ska beaktas vid bedömningen, vad som avses med respektive anknyt-

ningsfaktor framgår dock inte. Till följd av den kritik som riktats mot rättstillämparen i 

denna del av uppsatsen är det av intresse att diskutera om regeln angående väsentlig 

anknytning i 3 kap. 7 § IL kan förändras på något vis för att underlätta för rättstillämpa-

ren att tillämpa regeln mer enhetligt och således öka förutsebarheten för den skattskyl-

dige. 
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 Påhlsson, 2007, s. 228. 
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6 Slutsatser och synpunkter de lege ferenda 

Betydelsen av begreppet familj vid väsentlig anknytning i 3 kap. 7 § IL har som tidigare 

nämnts inte definierats i lagtext. Den närmre betydelsen av begreppet står således endast 

att utläsa ur praxis. I samband med studien uppmärksammades att inte sällan är den 

praxis som finns att tillgå långt ifrån klar. Till följd av att det redan i tidigare kapitel 

löpande har förts en analys utifrån den uppställda frågeställningen i kapitel 1 kommer 

frågorna enbart kortfattat besvaras i det följande. Efter att frågorna som tidigare diskute-

rats besvarats kommer den avslutande frågan om väsentlig anknytning borde klargöras 

eller förändras att diskuteras.  

 

6.1 Vad fordras för att väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 7 

§ IL ska anses föreligga för den skattskyldige vid anknytningsfaktorn 

familj? 

Utifrån doktrin och praxis kunde konstateras att makar och minderåriga barn omfattas 

av bestämmelsen. Vid både kvarvarande make och återbosatt make är huvudregeln att 

väsentlig anknytning föreligger när den skattskyldige är svensk medborgare medan un-

dantagssituationer kan bli aktuella när den skattskyldige har utländskt medborgarskap. 

Vid kvarvarande barn i Sverige i samband med utlandsflytt har framför allt vårdnaden 

av barnet samt antalet dagar den skattskyldige avser att besöka sitt barn i Sverige bety-

delse. Vårdnaden synes sakna en avgörande betydelse och kan således inte självständigt 

medföra väsentlig anknytning. Desto större betydelse tycks tillmätas antalet dagar den 

skattskyldige avser att besöka barnet samt med vilken regelbundenhet så förväntas ske. 

 

6.2 Har familjeanknytningen vid bedömningen av väsentlig anknyt-

ning en stark självständig betydelse? 

Efter att noggrant ha beaktat praxis är slutsatsen, trots påverkan av andra anknytnings-

faktorer i flera av mål, att familjeanknytningen har en stark självständig betydelse. 
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6.3 Vilka konsekvenser blir följden av att domstolen underlåter att be-

akta de rättssäkerhetsgarantier likabehandling och förutsebarhet har 

att föra med sig? 

Den mest centrala konsekvensen av att domstolen inte alltid iakttar kravet på likabe-

handling och förutsebarhet är att den praxis som återfunnits är spretig. Till följd av att 

praxis är spretig blir det svårt för domstolen som rättstillämpare att i senare avgöranden 

ta ledning av tidigare praxis. Detta för med sig att det är svårare för domstolen att be-

handla lika fall lika vilket i sin tur medför problem för den skattskyldige att förutse gäl-

lande rätt. Här kan konstateras att det faktum att kravet på likabehandling och förutse-

barhet inte alltid uppfylls medför en ond cirkel.  

 

6.4 Bör begreppet väsentlig anknytning klargöras eller förändras?  

I samband med denna studie har uppmärksammats att det till viss del är svårt att fast-

ställa gällande rätt eftersom den rättspraxis som finns att tillgå är spretig. Till följd av 

hur lagstiftningen är utformad är detta knappast överraskande. Av lagtexten i 3 kap. 7 § 

IL framgår enbart att de olika anknytningsfaktorerna ska beaktas vid bedömningen. Det-

ta bidrar till att det krävs subjektiva bedömningar för att ge uttryck åt respektive an-

knytningsfaktors bestämda innebörd. Avseende anknytningsfaktorn familj framgår en-

bart att just familj ska beaktas. Vad som sedan avses med familj återstår därefter för 

domstolarna att avgöra och innebörden av begreppet familj baseras således på rättstil-

lämparens antaganden och egna värderingar. Exempelvis kan nämnas att domstolen 

ännu inte prövat huruvida sambos omfattas av bestämmelsen eller inte.  

Mot bakgrund av detta är jag av uppfattningen att ett införande av en mer detaljerad 

lagstiftning vore önskvärt. Detta skulle underlätta för en mer enhetlig tillämpning av 

regeln om väsentlig anknytning och därmed öka förutsebarheten för den skattskyldige. 

För att avgöra om regeln angående väsentlig anknytning borde bli mer detaljerad måste 

dock en avvägning mellan den skattskyldiges behov av förutsebarhet ställas mot statens 

behov av att motverka skatteflykt. 

Syftet bakom regeln angående väsentlig anknytning är att kvarhålla beskattningsrätten i 

Sverige en tid efter en individs utflyttning. På så vis hindrar regeln möjligheterna till 
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skatteflykt. Statens behov att minimera risken för skatteflykt ställs således mot den 

skattskyldiges behov att kunna förutse följderna av olika handlingsalternativ. Detta 

medför en balansgång. En mer specificerad lagstiftning för å ena sidan med sig att för-

utsebarheten ökar för den skattskyldige medan det å andra sidan ger individer med oär-

liga avsikter absoluta gränser att förhålla sig till. Detta öppnar i sin tur upp för skatte-

planering. Till följd av den i dagsläget otydliga praxis, och därmed rättstillämparens 

uppenbara problem med att tillämpa regeln om väsentlig anknytning konsekvent, får en 

precisering av begreppet anses väga upp nackdelarna. 

Vad som därmed återstår att besvara är huruvida en mer detaljerad lagstiftning borde se 

ut. Enligt min mening vore det önskvärt att respektive anknytningsfaktor fick sin egen 

paragraf i kapitel 3 IL. Detta skulle medföra en möjlighet för lagstiftaren att precisera 

respektive anknytningsfaktor och därmed minska tolkningsutrymmet för rättstillämpa-

ren. För exempelvis anknytningsfaktorn familj vore det önskvärt att lagstiftaren delade 

upp paragrafen i flera stycken där de olika omständigheterna beaktas. I ett första stycke 

torde det dels vara lämpligt att det framgick vad som avses med makar, det vill säga om 

enbart makar som sådana omfattas eller om även par som lever under äktenskapsliknan-

de förhållanden och exempelvis har barn tillsammans kan omfattas av bestämmelsen. 

Dels i vilka situationer makar medför väsentlig anknytning till Sverige. I ett andra 

stycke vore det vidare önskvärt att omständigheten minderåriga barn behandlades. Här 

vore det av intresse att lagstiftaren preciserade vad som ska beaktas vid bedömningen 

såsom vilken betydelse vårdnaden och antalet besöksdagar har för bedömningen. 

Det kan även vara av intresse att kommentera huruvida antalet anknytningsfaktorer i 3 

kap. 7 § IL torde blir färre eller inte. Detta till följd av att det tidigare nämnts att de i 

dagsläget många anknytningsfaktorer i 3 kap. 7 § IL öppnar upp för efterhandskonstruk-

tioner.
68

 Jag är av uppfattningen att en lagstiftning där respektive anknytningsfaktor 

preciseras i kombination med tydligare domskäl sannolikt borde vara tillräckligt för att 

eliminera domstolens möjlighet till efterhandskonstruktioner. Något behov av att mins-

ka antalet anknytningsfaktorer torde därmed inte finnas. 

 

 

                                                           
68

 Se sammanfattade reflektion i avsnitt 5.5. 
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6.4.1 Borde en regel i likhet med den i 3 kap. 10 § IL införas? 

Som en följd av att antalet besöksdagar har en avgörande betydelse vid omständigheten 

kvarvarande barn kan det diskuteras om det vid väsentlig anknytning borde införas en 

regel i likhet med den i 3 kap. 10 § IL. Enligt min mening vore det av intresse att ha en 

liknande regel i lagtexten när det gäller väsentlig anknytning för att därmed förtydliga 

hur många dagar en skattskyldig kan vistas i Sverige utan att få väsentlig anknytning 

hit. En sådan regel vore till nytta inte bara för anknytningsfaktorn familj utan sannolikt 

även för resterande anknytningsfaktorer. Vid sexmånaders- och ettårsregeln ansågs det 

motiverat att precisera antalet dagar de skattskyldiga fick vistas i Sverige eftersom det 

rådde osäkerhet hos de skattskyldiga om vad som gällde. Det ansågs även att rättstil-

lämparen hade svårt att göra bedömningar i de enskilda fallen vilket innebar risk för 

olikformig tillämpning.
69

 Applicerat på de i denna uppsats diskuterade målen där antalet 

dagar prövats måste samma problem anses föreligga vid väsentlig anknytning. En regel 

där antalet dagar en skattskyldig får vistas i Sverige preciseras skulle således öka såväl 

rättstillämparens möjligheter att tillämpa lika fall lika som den skattskyldiges möjlighet 

till förutsebarhet. 

Vad som dock kan ifrågasättas är om en regel som preciserar antalet dagar i Sverige 

verkligen behövs för hela begreppet väsentlig anknytning eller enbart vid anknytnings-

faktorn familj. Möjligtvis är det så att antalet dagar främst aktualiseras när en skattskyl-

dig i samband med utlandsflytt efterlämnar barn här. Det mest sannolika är dock att 

antalet dagar den skattskyldige vistas i Sverige får betydelse i fler fall än enbart vid 

omständigheten kvarvarande barn. Till stöd för detta kan nämnas att antalet dagar en 

skattskyldig har för avsikt att vistas i Sverige nämns relativt ofta i domarna angående 

väsentlig anknytning.
70

 Slutsatsen får således anses vara att det vore av intresse att infö-

ra en regel i likhet med den i 3 kap. 10 § IL. I de fall lagstiftaren skulle vara av uppfatt-

ningen att denna typ av regel inte erfordras vore det åtminstone önskvärt att införa en 

närmare precisering av antalet besöksdagar i paragrafen där omständigheten barn be-

handlas. 

Avslutningsvis får således sägas att det torde vara lämpligt att lagtexten i 3 kap. 7 § IL 

ändrades för att därmed öka möjligheten för rättstillämparen att tillämpa regeln på ett 

                                                           
69

 Prop. 1984/85:175, s. 19.   
70

 Cejie, 2012, s. 87. 
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mer enhetligt sätt. Detta skulle kunna åstadkommas genom att regeln om väsentlig an-

knytning blev mer detaljerad i kombination med att en regel motsvarande den i 3 kap. 

10 § IL infördes. Till dess att ett förtydligande sker i lagtext vore det av intresse att 

HFD så som högsta instans tog upp fler mål till prövning för att söka bringa klarhet i 

rättsläget och därmed öka förutsebarheten.  
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