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Sammanfattning 

Sedan år 2001 kan utländska arbetstagare som klassificeras som experter, 
specialister, forskare och nyckelpersoner i företag beviljas skattelättnad hos 
Forskarskattenämnden. Skattelättnaden, hädanefter kallad expertskatt, innebär att 
25 procent av arbetstagarens kontanta lön och förmåner undantas från beskattning. 
För arbetsgivaren innebär det att motsvarande del av lön och ersättning minskas 
från underlag vid beräkning av sociala avgifter. Expertskatten infördes för att öka 
Sveriges möjligheter att attrahera och rekrytera kvalificerad arbetskraft från 
utlandet med en marknadsmässig lön. På sikt syftar lagen till att skapa incitament 
för internationella företag att etablera och behålla koncernledade funktioner som 
behöver utländska arbetstagare i Sverige. 

De gamla reglerna i 11 kap. 22 § 1 st. Inkomstskattelagen ansågs brista i 
förutsebarhet, dvs. att det inte var möjligt att vid ansökningstillfället förutse om en 
ansökan skulle beviljas eller inte. Detta försvårade rekryteringen för arbetsgivarna 
eftersom det var oklart vid rekryteringsprocessen om reglerna om för skattelättnad 
är tillämpningsbara. För att öka förutsebarheten och förenkla reglerna infördes ett 
beloppsrekvisit 1 januari 2012 i 11 kap. 22 § 3 st. IL. Tillägget innebär att alla 
utländska arbetstagare vars månadslön överstiger två prisbasbelopp beviljas 
skattelättnaden oavsett befattning eller kompetens.  

I och med förändringen är det således möjligt att ansöka om skattelättnad hos FSN 
enligt två olika ansökningsvägar, antingen med särskild kompetens eller enligt 
beloppsrekvisitet på två pbb.     

Studiens första syfte är att undersöka om expertskattelagen i 11 kap. 22 – 23a IL. 
är förenligt med ett urval av principer som bör ligga till grund för att en god 
skattelagstiftning kan anses föreligga.1 Studies andra syfte är att undersöka vilka 
tillämpningsproblem som kvarstår efter införandet av beloppsrekvisitet i 11 kap. 
22 § 3 st. IL. Analysen som gjorts i studien påvisar att flera av de grundläggande 
kriterier som bör uppfyllas för att en god skattelagstiftning kan anses föreligga 
enligt Lodin inte är uppfyllda. Studien påvisar även att flera tillämpningsproblem 
kvarstår trots införandet av beloppsrekvisitet och identifierat nya i form av 
exempelvis nettolöneavtalsberäkning. 

 

 

 

  

                                                
1 Lodin, SN 2007, s 477-490. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För stabil ekonomisk tillväxt behövs både kompetent arbetskraft och 
arbetstillfällen. Sveriges höga beskattning av anställda under inkomst av tjänst 
medför svårigheter för svenska bolag att attrahera utländsk kvalificerad 
arbetskraft. Det innebär också att Sverige ur ett internationellt perspektiv har svårt 
att konkurrera om nyetableringar av utländska företag i landet.2 

1 juli 2001 infördes den så kallade expertskatten i 11 kap. 22 – 23 a §§ IL. och 
ersatte lagen om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige 
(1984:947). Skattelättnad för utländska arbetstagare med specialkompetens har 
funnits sedan 1984 då lagen om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt 
arbete infördes. Lagen var uppbyggd på ett liknande sätt som dagens expertskatt 
men omfattade då enbart utländska forskare som bedrev forskning i Sverige.3  

 
Expertskatten innebär skattelättnad vid anställning av utländska forskare, experter, 
nyckelpersoner, specialister eller företagsledare som uppfyller paragrafens 
uppställda krav på specialistuppgifter och kompetensnivå samt att rekryteringen 
inte har kunnat ske inom landet. Reglerna resulterar i en skattelättnad för 
arbetstagaren på 25 % av den totala inkomsten som ska beskattas i inkomstslaget 
tjänst i förhållande till om reglerna inte hade tillämpats. Reglerna stärker därmed 
Sveriges konkurrenskraft internationellt. För att ta del av skattelättnaden ska 
arbetstagaren vara anställd för arbete som innebär specialistuppgifter, 
kvalificerade forsknings - eller utvecklingsuppgifter eller företagsledande 
uppgifter.4 

 
I 11 kap. 23 § IL. presenteras olika krav på arbetsgivaren respektive arbetstagaren. 
Arbetsgivaren ska vara hemmahörande i Sverige eller vara ett utländskt företag 
med fast driftställe i Sverige. Arbetstagaren måste vara utländsk medborgare och 
inte vistas stadigvarande eller varit bosatt i Sverige någon gång under de fem 
senaste kalenderåren samt att vistelsen i Sverige är högst fem år. För 
arbetsgivarna innebär det att de inte heller behöver betala sociala avgifter 
motsvarande skattelättnaden på 25 % av arbetstagarens lön. Den är enligt 2 kap. 
12 § Socialavgiftslag (2000:980) skattefri. Det gäller även underlaget för allmän 
pensionsavgift som motsvaras av den skattepliktiga delen av inkomsten.5 

                                                
2 Wahlgren Sjöstedt, Expertskatt – några ytterligare kommentarer, s 7. 
3 Wahlgren Sjöstedt, Expertskatt – några ytterligare kommentarer, s 8. 
4 Dahlberg, Internationell beskattning, s 79-80. 
5 Proposition 2000/01:12, s. 18-20.  
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Förutsättningarna för att ta del av skattelättnaden har förändrats sedan 
implementeringen av beloppsrekvisitet i 11 kap. 22 § 3 st. IL. den 1 juli 2012.6 
Forskarskattenämnden gör en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om 
arbetstagaren uppfyller kriterierna för skattelättnad. För att underlätta 
tillämpningen av 11 kap. 22-23a §§ IL, har ett beloppsrekvisit införts på två pbb.7 
Det innebär att samtliga utländska arbetstagare som har en månadslön som 
överstiger två pbb får ta del av skattelättnaden, utan att vara forskare, expert, 
nyckelperson, specialist eller företagsledare enligt 11 kap 22 § 1 st. IL. Den 
utländska arbetskraft som har en månadslön motsvarande två pbb anses alltså 
uppfylla kraven för skattelättnad oavsett yrkesroll och kompetens. I de fall som 
beloppsrekvisitet är uppfyllt får ordförande eller vice ordförande i FSN ensamma 
ta beslut om skattelättnad.8 De gamla reglerna, som kvarstår tillsammans med de 
nya, leder dock fortfarande till ett antal olika tillämpningsproblem.  

1.2 Problemdiskussion 

För att skapa en fungerande skattelagstiftning finns det många allmänna principer 
som måste tas i beaktning. En skatt kan ha direkta och indirekta effekter vilket gör 
att vissa kriterier bör vara uppfyllda för att en effektiv skattelagstiftning ska 
föreligga utan oönskade effekter.9  

Utformning av en skattelagstiftning kan ske på olika sätt då det primära syftet inte 
alltid är att driva in skatteintäkter. Som exempel finns det punktskatter för att 
reglera alkohol – och tobakskonsumtion, miljöskatter och utsläppsrätter för att 
kontrollera utsläpp och föroreningar. Denna typ av skatter leder till en viss del 
reglerad konsumtion och beteende. Skattens utformning ger effekter beroende på 
hur den är konstruerad. Tidspress i lagstiftningsarbetet eller otillräcklig kunskap 
kan resultera i brister  vid utformning av lagen. Vid god utformning får skatten 
önskade effekter men vid dålig eller bristande utformning finns det risk för 
oönskade effekter.10 

En god lagstiftning grundar sig ur medborgarnas perspektiv, där icke-
diskriminering och transparens framhålls. För att undvika oönskade skatteeffekter 
är det viktigt att noga reflektera över de kriterier som bör uppfyllas för en god 
skattelagstiftning ska föreligga.11  

I artikeln Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning påtalar Sven-Olof 
Lodin ett flertal kriterier som bör vara uppfyllda för att en god skattelagstiftning 
ska anses föreligga.12 Ett urval av dessa kriterier kommer att användas som grund 

                                                
6 Proposition 2011/12:1, s. 67. 
7 Pbb 2015: 44 500kr. 44 500 *2 = 89 000 kr. 
8 Proposition 2011/12:1, s. 246. 
9.Lodin, SN 2007, s 477. 
10 Lodin, SN 2007, s 477-478. 
11 Lodin, SN 2007, s 477-478. 
12 Lodin, SN 2007, s. 477. 
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i studien om expertskatt kan anses vara förenlig med god skattelagstiftning. Första 
delen av problemdiskussionen utmynnar i studiens första forskningsfråga. 

Det finns sedan 1 januari 2012 två olika tillvägagångssätt för att ansöka om 
skattelättnad som utländsk arbetstagare. Enligt de gamla reglerna i 11 kap. 22 § 1 
st. IL som avser kategorierna expert, forskare eller nyckelperson alternativt via 
beloppsrekvisitet i 11 kap. 22 § 3 st. IL.  

Beloppsrekvisitet infördes i 11 kap. 22 § 3 st. IL med anledning av den kritik som 
riktas mot problematiken med förutsebarhet vid ansökan om skattelättnad.13 
Tillämpningen av reglerna om expertskatt har tidigare inneburit en omfattande 
process då FSN har bedömt om arbetstagaren uppfyller kriterierna för expert, 
forskare eller nyckelperson.14 Det ställs en rad olika krav på både arbetstagare och 
arbetsgivare samtidigt som stort utrymme för tolkning lämnas i lagtexten. 
Expertskatten infördes för att öka Sveriges möjligheter att attrahera och rekrytera 
kvalificerad arbetskraft från utlandet med en marknadsmässig lön. På sikt syftar 
lagen till att skapa incitament för internationella företag att etablera och behålla 
koncernledade funktioner som behöver utländska arbetstagare i Sverige. 

FSN:s långa handläggningstid bidrar till att det är svårt för företagen att använda 
skattelättnaden som incitament i rekryteringsprocessen. Trots tillägg i lag med 
beloppsrekvisit och förenklad process hos FSN finns fortfarande vissa 
tillämpningsproblem.15 Problemdiskussionens andra del utmynnar i studiens andra 
forskningsfråga. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

• Är expertskatten som regleras i 11 kap 22-23a §§ IL. förenlig med de 
skatterättsliga principer som bör uppfyllas och ligga till grund för att en 
god skattelagstiftning ska anses föreligga?16  

• Vilka tillämpningsproblem kvarstår efter införandet av beloppsrekvisitet i 
11 kap. 22 § 3 st. IL? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att uppmärksamma problematiken kring 
expertskattlagstiftningen och dess tillämpningsproblem. Genom att studera lagen 
vilken regleras i 11 kap 22-23a §§ IL. och utifrån grundläggande  skatterättsliga 

                                                
13 Proposition 2011/12:1, s. 101. 
14 Björkman, B, Expertskatten mjukas upp – men nya tillämpningsproblem, s.4. 
15 Dahlberg, M, Internationell beskattning, s. 79. 
16 Lodin, SN 2007, s 477-490. 
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principer avgöra om lagstiftningen utformats på rätt grunder.17 Syftet är också att 
identifiera vilka tillämpningsproblem som kvarstår efter införandet av 
beloppsrekvisitet i 11 kap. 22 § 3 st. IL.  

 

1.5 Avgränsningar 

I artikeln Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning redogör Sven-Olof 
Lodin ett flertal kriterier som bör vara uppfyllda för att en god skattelagstiftning 
ska anses föreligga.18 Jag har valt att använda mig av effektivitet, legitimitet, 
neutralitet, enkelhet, proportionalitet, likformighet och kontrollerbarhet. 

Ytterligare en avgränsning har gjorts då denna studie enbart omfattar 
expertskatten ur ett nationellt perspektiv. Andra länder med expertskatt kommer 
att lämnas utanför även om en internationell jämförelse skulle vara intressant, men 
hinns inte med inom tidsramen för studien. 

 

1.6 Metod  

1.6.1 Inledning 

Inom rättsvetenskapen är val av material och metod av stor betydelse då detta 
ligger till grund för vetenskapliga studier.19 Val av metod är avgörande för om 
framställningen kommer att klassas som vetenskaplig eller inte.20 Den juridiska 
argumentationen i rättsvetenskapliga framställningar har sin utgångspunkt i den 
valda metoden.21 Det är inte tvunget att enbart använda sig av en metod utan 
författaren kan bruka flera olika metoder för att öka förståelsen för juridiken och 
för att inta ett juridiskt perspektiv.22 Kännetecken för det juridiska perspektivet är 
att argumentationen ska vara fri och sammanväva allt material.23 

 

1.6.2 Rättskälleläran  

Inom det rättsvetenskapliga området är rättskälleläran ett omdiskuterat ämne. 
Rättskälleläran omfattar de rättskällor som ska, bör och kan beaktas samt vilken 
auktoritet de har. Dessa är kärnpunkten av rättskälleläran, hur tillämpningen av 
rättskällor ska ske. Rättskällelära är ett snävt begrepp i den bemärkelse den 
används för att analysera gällande rätt. På senare tid har begreppet vidgats och kan 
                                                
17 Lodin, SN 2007, s 477-490. 
18 Lodin, SN 2007, s. 477. 
19 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 57. 
20 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 13.  
21 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s 35. 
22 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 39. 
23 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 14. 
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omfatta rättskälleprinciper, principer för rättskällors inbördes relation och 
analogitolkning. Sveriges inträde i EU medför även att EG–rätten tillfört nya 
metoder och rättsprinciper till den tidigare statiska men nu vidgade 
rättskälleläran.24  

Peczenik beskriver svenska rättskälleläran och har gjort ett avstamp med sin 
tillämpning. Rättskällor delas in i kategorier som ska beaktas, bör beaktas och får 
beaktas som tidigare nämnts. Inom skatterätten är de rättskällor som ska beaktas 
lag. De rättskällor som bör beaktas är rättspraxis med prejudikatverkan och lagens 
förarbeten. I den sista kategorin finns rättskällor som kan beaktas finns, såsom 
Skatteverkets skrivelser, domar som inte har prejudikatverkan och den 
rättsvetenskapliga doktrinen.25 

Jag kommer i denna studie undersöka rättskällor i rättshierarkisk ordning enligt 
Peczeniks teori.26 I första hand granska lagtext för att klargöra uppbyggnaden av 
regler kring expertskatten. Förarbeten studeras för att identifiera syftet med lagen 
och hur den är tänkt att användas. Rättspraxis visar hur tolkning av 
expertskattelagen skett i domstolarna och hur tillämpningen har skett. Sist har 
doktrin granskats för att se vad forskare och praktiserande jurister har för åsikter 
kring expertskatten och regleringen av skattelättnaden, detta för att reda ut 
problematiken kring rättsläget.  

 

1.6.3 Rättsdogmatisk metod 

Rättsdogmatiken har många gånger kritiserats för att vara vag och motsägelsefull. 
Trots detta har metoden haft betydande inflytande över rättsutvecklingen och 
därmed en viktig roll i samhällsutvecklingen. Rättsdogmatikens syfte är att tolka 
gällande rätt utifrån rättskälleläran och söka svaren genom att strukturera och 
tolka gällande rätt i form av lag, praxis, förarbeten och litteratur.27  
Rättsdogmatikens mål är att fastställa gällande rätt.28 Metoden som domstolarna 
använder kan i princip jämställas med rättsdogmatiken. De rättskällor som är 
relevanta för rättsvetenskapsmän är allt som oftast desamma som är relevanta för 
rättstillämparen.29 Genom den rättsdogmatiska metoden förs argumentation om de 
lege ferenda, vad rätten bör vara och de lege lata, vad rätten är.30 När uppfattning 
om lagstiftningens ändamål har skapats kan diskussion och analys upptas om 
syftet med lagen uppfylls och i sin tur är ändamålsenligt med detta.  

                                                
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 36. 
25 Peczenik, Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 148. 
26 Peczenik, Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 148. 
27 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 44. 
28 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118. 
29 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s.22 ff. 
30 Peczenik, Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 312-313. 
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Rättsdogmatisk metod används för att identifiera befintlig problematik i rättsläget,  
genom kritik och förslag till förändring.31 Genom att använda en rättsdogmatisk 
metod, har lagtext studerats, vilken regleras i 11 kap 22-23a §§ IL. och utifrån 
grundläggande  skatterättsliga principer avgöra om lagstiftningen utformats på rätt 
grunder.32 Rättsdogmatiken används även för att identifiera problem i rättsläget 
genom förslag till förändringar och kritik.33 Vilket gör att metoden lämpar sig att 
använda som verktyg för att identifiera vilka tillämpningsproblem som kvarstår 
efter införandet av beloppsrekvisitet i 11 kap. 22 § 3 st. IL.  
 

1.6.4 Rättspolitiskt perspektiv 

De rättspolitiska värderingarna har sin grund i att argumentera mot och för 
alternativa lösningar, analysera material och effekterna av möjliga utfall. 
Användandet av rättspolitisk argumentation är en mycket friare argumentation i 
förhållande till den rättsdogmatiska. Effekten av rättspolitisk argumentation kan 
resultera i avsteg från att gällande rätt fastställs.34 I rättspolitiska studier har 
lagstiftningens avsikt eller syfte alltid en viktig betydelse. De lega lata ,vad rätten 
är, argumentationen bör därför inte sammanfalla med synpunkterna de lege 
ferenda, vad rätten bör vara. Analys av de olika synsätten bör därför hållas isär. 
Det inger auktoritet och klarhet av analysen. Gränsen mellan de två synsätten kan 
dock vara diffus och flytande.35 I de fall som rättsregler är oklara och utlåtande 
kring förarbeten saknas finns det utrymme för rättspolitiska uttalanden i 
rättstillämpningen.36 Den rättspolitiska argumentationen kan föras på ett objektivt 
plan vilket ofta förekommer inom juridiken. Då handlar det om hur ett lagrum bör 
utformas för att uppnå sitt syfte på ett tillfredställande sätt och utrymme för 
värderingar är i dessa fall begränsade. Oavsett vilken infallsvinkel som används är 
syftet med rättspolitiskt perspektiv att ge en tydligt balanserad och praktisk bild av 
värden och perspektiv som är möjligt.37 

Den rättsdogmatiska metoden har använts för att skapa den förståelse som krävs 
om gällande rätt. Studien har sedan tagits vidare genom att utgå från det 
rättspolitiska perspektivet.  Metoden öppnar upp för diskussion kring hur en 
lagtext bättre kan utformas för att uppnå sitt syfte. Lagtexten lämnar utrymme för 
tolkning och det finns inget praxis vilket medför att metoden lämpar sig för 
studien. 

 

                                                
31 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 24. 
32 Lodin, SN 2007, s 477-490. 
33 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s.24. 
34 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 62. 
35 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 62. 
36 Gunnarsson, SN 1998, s 551. 
37 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 62 
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1.6.5 Val av metod  och material 

Det går att skilja på praktisk juridik och rättsdogmatik. Den praktiska juridiken 
angriper ofta ett konkret fall och beskriver de identifierade problemen för att lösa 
det enskilda målet. Rättsdogmatiken söker istället upp problemet ur ett mer 
generellt perspektiv. Tanken bakom de båda synsätten är dock att tolka gällande 
rätt på ett etiskt godtagbart och sammanhängande sätt.38  

Enligt Sandgren utmärks en rättspolitisk argumentation av en analys av 
rättskällelärorna. Olika lösningar diskuteras och vägs mot varandra utifrån det 
material som insamlats. Resonemanget sammankopplas med de lege ferenda, om 
hur lagen borde vara.39 I studien tillämpas en kombination av rättsdogmatisk 
metod och ett normativt angreppssätt utifrån vissa rättspolitiska värderingar. 
 

1.7 Neutralitet och värderingar  

Inom rättsvetenskapen ska alla framställningar utgå från neutralitetsidealet.  
Forskarens argumentation ska vara opåverkad av egna eller andras moraliska och 
politiska värderingar. Den frågeställning som författaren valt att utreda ska inte 
heller påverkas av författarens egna värderingar.40 En hög grad av neutralitet bör 
eftersträvas och finnas som ideal, trots att hundraprocentig neutralitet inte går att 
uppnå.41 Det går att motsätta sig neutralitetsidealet på två olika grunder; det går 
inte att vara helt neutral och om det går att vara helt neutral så är inte det önskvärt. 
En vetenskaplig framställning är alltid påverkad av författarens värderingar. 
Skulle helt neutrala framställningar presenteras skulle dessa inte bidra till en 
rättvis slutsats eller bidra till att skapa ett rättvist samhälle. I dessa fall är andra 
saker som exempelvis rättvisa viktigare än neutralitet.42 

Neutralitetsidealet riktar sig inte mot forskaren personligen men förutsätter att 
forskaren inte låter sympati eller tycke påverka framställningen. Det finns två 
scenarion där forskaren antingen känner mer för en ståndpunkt men inte låter detta 
påverka framställningen alternativt att forskaren är likgiltig inför de båda 
alternativen. Om personlig neutralitet krävs, vilket är orimligt, innebär det att 
forskare enbart kan ägna sig åt frågor som de inte har något intresse av på grund 
av att personligt engagemang saknas. Då kan personlig neutralitet upprätthållas.43  

Värderingar har stor betydelse i juridisk argumentation.44 Inom rättsvetenskapen 
har det under en tid diskuterats om vetenskap kan vara vetenskaplig när den 

                                                
38 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33. 
39 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 62. 
40  Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 6. 
41  Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 7. 
42  Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 6.  
43  Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 40. 
44  Peczenik, Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s.65. 



 14 

påverkas av egna värderingar.45 Det föreligger delade meningar om den 
rättsdogmatiska metoden lämnar utrymme för värderingar. Enligt t.ex. Rodhe och 
Eklöf anses värderingar inte höra hemma inom vetenskapen utan att vetenskapen 
enbart ska utgå från gällande rätt. Det benämns som ett rättspositivistiskt 
synsätt.46 Andra bedyrar motsatsen, värderingar är en naturlig del av vetenskapen 
då rättens funktion är att styra samhället på ett moraliskt korrekt vis och då 
appliceras värderingar automatiskt. Syftet med rättsdogmatiken är att 
systematisera och tolka gällande rätt. Vid utvärdering av lagregler och dess 
funktionalitet innefattas även moraliska aspekter.47 I den rättsdogmatiska 
argumentationen ingår värderingar enligt nutidens uppfattning.48 

Skulle en framställning få vetenskaplig tyngd och författaren kunna påverka hur 
domstolsförhandlingar via expertutlåtande avgörs borde dessa baseras till största 
del på vetenskap med inslag av egna åsikter och värderingar.49 Inom 
rättsdogmatiken känns dock värderingar som ett naturligt inslag. De bör redovisas 
på ett tydligt sätt så att läsaren har möjlighet att skapa sig en egen uppfattning på 
rätt grunder. 

Min uppfattning är att ett neutralt resonemang ska föras i den utsträckning det är 
möjligt för att en så opartisk framställning som möjligt kan presenteras. I studien 
har jag i den utsträckning det är möjligt varit saklig, utgått från insamlat material 
och gjort en opartisk bedömning. Eftersom jag personligen inte har möjlighet att 
ta del av skattelättnaden, borde bra förutsättningar att uppnå ett neutralt 
resonemang finnas. 

 

1.8 Terminologi 

Forskarrättsnämnden och Forskarskattenämnden är samma nämnd men har bytt 
namn. Nu används Forskarskattenämnden. Förkortningen var tidigare FSN och i 
dagsläget används FSN. Jag kommer i uppsatsen att använda mig av 
förkortningen FSN. 

 

1.9 Disposition 

Uppsatsen disponeras i fortsättningen på följande sätt; i kapitel två redogörs för 
skatterättsliga grunder och principer som är relevanta för god skattelagstiftning. I 
kapitel tre sker en djupare redogörelse för aktuell lagstiftning enligt IL och för 
studien relevanta begrepp. Kapitel fyra inleds med relevant rättspraxis och 

                                                
45  Hellner, Metodproblem i rättsvetenskap, s 31. 
46 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 23. 
47  Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 23. 
48  Sandgren, Vad är rättsvetenskap? S. 121. 
49  Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 40. 
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statistik över de ärenden som inkommit till FSN. Analys av insamlat material och 
skatterättsliga principer. I kapitel fem redogörs för de slutsatser som dras utifrån 
undersökningens resultat. Slutligen sker en reflektion över utfallet av studien där 
förslag till vidare forskning lämnas.  
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2 Vissa krav på skatterättslig lagstiftning  
 

2.1  Inledning 

Det huvudsakliga syftet med beskattning i Sverige är att finansiera den offentliga 
sektorn.  Skatter betalas utan någon direkt motprestation och avgörs genom 
politiska beslut i kommuner och riksdag. I Sverige finansieras den offentliga 
sektorn genom skatter och kan ses som ett tvångsbidrag eftersom det i första hand 
ska gynna det kollektiva, exempelvis försvarsmakten. Det finns även andra 
tjänster som kommun och stat kan producera åt den enskilde individen som kan 
finansieras med skatt eller avgifter. Här handlar det om kommunala avgifter för 
avlopp, renhållning, vatten m.m. där de som brukar tjänsterna får betala i 
proportion till sin konsumtion.50 

Skatter kan också användas i fördelningspolitiskt syfte för att utjämna 
förmögenhet- och inkomstskillnader bland medborgarna. I Sverige används 
progressiv inkomstbeskattning och tidigare beskattades även förmögenhet, gåvor 
och arv.51  

Vid stabiliseringspolitik kan skatter användas för att styra samhällsekonomin i 
önskad riktning, kontraktiv i högkonjunktur eller expansiv i lågkonjunktur. Staten 
använder sig av offentliga utgifter och skatter för att påverka konjunkturtrender. 
Vid kontraktiv finanspolitik så höjs skatterna och utgifterna minskas för att lugna 
ekonomin. Vid expansiv finanspolitik det motsatta, sänkta skatter för att stimulera 
privatkonsumtion och öka offentliga utgifter genom att investera i olika projekt 
för att skapa arbetstillfällen och minska arbetslöshet.52 

Följande principer; effektivitet, legitimitet, enkelhet, proportionalitet, 
förutsebarhet, kontrollerbarhet, neutralitet och likformighet har hämtats från Sven-
Olof Lodins artikel: Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning. Lodin har 
gjort en vidarebearbetning av uppsatsen Viktiga kriterier för en god 
skattelagstiftning. Vikten av grundläggande principer vid beskattning har även 
Adam Smith och OECD uppmärksammat i The wealth of nations respektive 
Guiding, Principles for regulatory Quality and Performance.53 Principerna 
kommer att användas som verktyg i bedömningen av expertskatten för att utröna 
om lagstiftningen är förenlig med god skattelagstiftning.54 

 

                                                
50 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro – och handbok i skatterätt, 2013, s 1-3. 
51 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro – och handbok i skatterätt, 2013, s 1-3. 
52 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro – och handbok i skatterätt, 2013, s 1-3. 
53 Lodin SN 2007, s. 477. 
54 Lodin, SN 2007, s 477-490. 
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2.2 Effektivitet 

Med effektivitet menas att varje skatt har ett förutbestämt syfte och ska utformas 
så att dess primära mål uppfylls. För varje skatteåtgärd ska effektivitet vara en 
självklarhet men det finns även flera andra kriterier som ska uppfyllas för att 
lagstiftningen ska anses samhällsekonomiskt effektiv. En skatt kan oavsiktligt 
eller avsiktligt medföra ett flertal effekter. Trots att syftet med utformningen är att 
uppnå neutralitet är det inte helt ovanligt att det misslyckas. Dåligt utformade 
skatteregler kan orsaka samhällsekonomisk förlust på grund av sin ineffektivitet 
vilket även kan leda till statsfinansiell förlust.55   

 

2.3 Legitimitet 

För att medborgarna ska vara lojala mot skattesystemet och för att uppnå 
samhällsekonomisk effektivitet så ställs höga krav på skattens legitimitet. Skatten 
måste vara proportionerlig till den åtgärd som den innebär för att de skattskyldiga 
ska anse skatten som rimlig. Den måste vara konstruerad så att ett högt skattetryck 
fortfarande kan anses accepterat av medborgarna.56 Det är viktigt att skattskyldiga 
är införstådda med motiven för skattereglerna och accepterar dessa som 
lagstiftning.57 Legitimitet uppnås när medborgarna godtar normer och utav 
institutionerna fattade beslut.58  

 

2.4 Enkelhet och proportionalitet 

Enkelhet inom beskattning har många olika betydelser. Den skattskyldige ska med 
enkelhet kunna lämna den information som krävs vid uppgiftslämnandet och i 
samma betydelse ska också Skatteverket kunna kontrollera dessa utan svårigheter. 
Enkelhetskriteriet blir viktigare ju fler personer som träffas utav beskattningen.59 
För att ha ett skattesystem med hög legitimitet krävs det enkelhet i kontroller för 
att inte gå miste om skatteintäkter och respekt. Skattereglerna måste accepteras 
och förstås av medborgarna för att respekten för skattesystemet ska finnas. Därför 
bör skattereglernas konstruktion reflektera syftet och enkelheten i dess 
utformning. Med proportionalitet menas att skatten är proportionerlig till 
inkomstens storlek. Proportionalitet syftar även till att handlandet och utfallet ska 
vara i proportionalitet till varandra60 samt balans mellan fullgörandebördan och 
skattebelastningen. Nivån på fullgörandekostnader för en skatt är avgörande för 

                                                
55 Lodin, SN 2007, s 478- 480. 
56 Lodin, SN 2007, s 480. 
57 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro – och handbok i skatterätt, 2013, s 50 
58 Peczenik, Juridikens teori och metod, s 11. 
59 Lodin, SN 2007, s 481.  
60 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro – och handbok i skatterätt, 2013, s. 51. 
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effektiviteten, vilket innebär att vikten av den administrativa utformningen är 
avgörande för skattens funktion. 61 

 

2.5 Förutsebarhet 

För att en skatt ska kunna uppfylla ett av flera rättssäkerhetskrav måste den vara 
förutsebar. De skattskyldiga personerna måste förstå och veta konsekvenserna av 
sitt handlande. Förutsebarhet är viktigt för att lagen och skatten ska anses legitim. 
Skattelagstiftning ska vara klar utan stora utrymmen för tolkning. Är lagen vag så 
kan skattskyldiga avstå från handlande och syftet med lagen kommer inte att 
uppnås. Det kan även medföra att illojalitet uppstår mot skattesystemet och den 
enskilde skattebetalaren kan dra nytta av vad skattelagstiftning.62 

 

2.6 Kontrollerbarhet  

Skatter ska vara svåra att undgå och lätt att kontrollera. För att lojalitet och 
skattemoral mot skattesystemet ska kvarstå ska möjligheten att undgå skatt inte 
vara möjlig. Om skattebetalarna hittar sätt att undgå beskattningen skadas vi inte 
enbart statsfinansiellt utan skattesystemet förlorar sin legitimitet. I vissa fall kan 
svårkontrollerade intäkter undantas från beskattning just för att behålla 
legitimiteten. I Sverige har det skett i mycket begränsad utsträckning i form av 
inkomst under 12 500 kr vid svamp-, kott- och bärplockning.63  

 

2.7 Neutralitet och likformighet 

Skattesystemet ska vara neutralt i den bemärkelsen att det inte ska vara någon 
skillnad mellan olika handlingsalternativ. Effekten av skattesystemet får inte leda 
till att det är viktigare att betala så liten skatt som möjligt på bekostnad av 
inkomst- eller vinstmaximering. Likformighet innebär att alla ska behandlas lika i 
beskattningen för att inte skattebetalarna ska välja ett minde effektivt handlingsätt 
i syfte att få lägre beskattning. 64 

  

                                                
61 Lodin, SN 2007, s 481.  
62 Lodin, SN 2007, s. 483. 
63 Lodin, SN 2007, s. 483. 
64 Lodin, SN 2007, s. 483-484. 
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3 Expertskatt  

3.1 Grunden till expertskattens införande 

Reglerna avseende expertskatt trädde i kraft 1 juli 2001 och ersatte då den tidigare 
upphävda lagen om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i 
Sverige (1984:947). Skattelättnad för utländska arbetstagare med 
specialkompetens har funnits sedan 1984 då lagen om beskattning av utländska 
forskare vid tillfälligt arbete i Sverige (1947:947) infördes. Lagen var utformad på 
ett liknande vis som lagen om expertskatt men omfattade enbart utländska 
forskare som bedrev forskning i Sverige. 

Propositionen som ligger till grund för expertskatten påtalar problematiken med 
försvagad konkurrenskraft för Sverige om inte skattelättnad skulle införas.65 Våra 
grannländer hade tidigare infört en liknande skattelättnad. Det skulle leda till att 
Sverige inte kunde konkurrera med samma förutsättningar utan bli mindre 
lockande för utländska företag och arbetskraft. Med en motsvarande skattelättnad 
kunde Sverige ur ett internationellt perspektiv bli mer konkurrenskraftigt och även 
komma att ta del av de utländska forskarna, experterna och nyckelpersonernas 
kompetens. Landet blir mer attraktivt för utländska företag när de väljer säte för 
nyetableringar p.g.a. minskade lönekostnader med mer internationellt anpassade 
skatteregler. Det skulle utgöra incitament för bolag som behöver utländsk 
arbetskraft att behålla och förlägga koncernledande funktioner i Sverige. På sikt är 
ett av syftena med lagstiftningen att stärka Sveriges internationella 
konkurrensförmåga. Med förbättrade möjligheter till utveckling i svenska bolag 
kan Sverige konkurrera på internationell nivå med bättre förutsättningar än 
tidigare. Mot denna bakgrund togs beslutet att införa expertskattelagstiftningen i 
Sverige.66  

1 januari 2012 kompletterades lagen om expertskatt med ett beloppsrekvisit med 
förhoppning om att förenkla förfarandet kring skattelättnad och öka 
förutsebarheten.67 Regeringskansliet mottog mycket kritik angående reglerna om 
expertskatt, till största del på grund av problematiken med förutsebarhet, 
exempelvis med FSN:s bedömning av vilka personer som anses inneha 
nyckelposition eller inte. Detta i kombination med långa handläggningstider 
angående besked om expertskatt beviljats eller inte. I flera fall framkom besked 
först efter anställningen påbörjats vilket medför att arbetsgivaren inte kan använda 
skattelättnad som incitament i rekryteringsprocessen. Syftet med 
expertskattlagstiftningen kan med detta förfarande inte anses uppfyllt. 

  

                                                
65 Proposition 2000/01:12, s. 13. 
66 Proposition 2000/01:12, s. 18.   
67 Proposition 2011/12:1, s. 238. 
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Tillägget som gjordes i lagstiftningen innebär ett objektivt kriterium i form av ett 
beloppskriterium. Innan beloppskriteriet infördes så gjordes en subjektiv 
bedömning av varje individs arbetsuppgifter och kompetens. Rutinen innebar att 
det skedde en bedömning i samtliga fall av FSN. Beloppskriteriet innebär att 
samtliga utländska arbetare som uppfyllde beloppskriteriet erhåller skattelättnad, 
oavsett arbetsuppgift och roll.68 Ordförande och vice ordförande kan numer 
besluta själva i processen vilket i sin tur bättrar på effektiviteten mot tidigare då 
de beslutade två i förening.69 

 

3.2 Utformning 

Expertskatten regleras i 11 kap 22-23a §§ IL. De formella förutsättningarna för 
tillämpningen finns i 11 kap 22 § 2 st. IL och samtliga rekvisit är kumulativa. De 
objektiva grunderna för beloppskriteriet regleras i 11 kap. 22 § 3 st. IL. 

Innebörden för de utländska forskare, experter och nyckelpersoner som uppfyller 
kraven är att 75 % av den ersättning som erhålls tas upp till beskattning. Den 
överskjutande delen om 25 % är skattefri för löntagaren samt fri från sociala 
avgifter för arbetsgivaren. 

I tillägg är barns skolgång i både grund- och gymnasieskola, två hemresor till 
tidigare hemland för arbetstagare och familj två gånger per år och flytt till och 
från Sverige också skattefria och undantaget från sociala avgifter enligt 11 kap. 23 
§ 1 st. IL.70 

Enligt tillägget i 11 kap. 22 § 3 st IL så uppfyller samtliga utländska arbetstagare 
kriterierna för skattelättnad om de uppkommer i en månatlig ersättning om två 
ppb. Arbetstagarens arbetsuppgifter i dessa fall är inte av väsentlighet i 
bedömningen.   

I 11 kap. IL. ställs förutsättningarna på arbetstagaren och arbetsgivaren upp i 22 § 
och vad som beräknas som inkomst av tjänst i 23 §.71  

 

3.3 Tillägget i 22 § 3 st. IL  

Efter att det beloppsrekvisitet infördes 1 juli 2012 i 11 kap. 22 § 3 st. IL ansågs 
samtliga arbetstagare med en månadsinkomst på minst 2 pbb inneha 
kvalifikationer som en nyckelperson, forskare eller expert. Med förutsättning att 
övriga krav på arbetsgivaren och arbetstagaren är uppfyllda medges skattelättnad. 
I dessa fall görs inte någon vidare undersökning i arbetstagarens uppgifter eller 
                                                
68 Proposition 2011/12:1, s. 516. 
69 Proposition 2011/12:1, s 242. 
70 Forskarrättnämnden. Om skattelättnaderna  
71  Bilaga 1 



 21 

kvalifikationer. I dessa fall har FSN:s ordförande och vice ordförande 
bemyndigats att själva, var för sig besluta om skattelagstiftningen gällande 
experter är tillämpningsbar.72 Vid beräkning av beloppskriteriet används pbb och 
bruttomånadslön för det år då anställningen påbörjades i Sverige. Det är vid den 
tidpunkten som avgörandet om skattelättnad görs för arbetsperioden, då senare 
inkomstförändringar eller eventuell justering av beloppsgränsen inte påverkar 
bedömningen. De arbetstagare som inte uppfyller beloppskriteriet kan ansöka om 
skattelättnad hos FSN för individuell prövning av kvalifikationer enligt de tidigare 
reglerna i 11 kap. 22 § 1 st. IL.  

 

3.4 Arbetstagare 

När våra nordiska grannländer införde regler liknande de om expertskatt före 
Sverige blev vi mindre attraktiva för utländska företag och arbetstagare.73 När 
reglerna om expertskatt infördes hade vi möjlighet att konkurrera om utländska 
kvalificerade arbetstagare. Detta med hjälp av skattelättnad för arbetstagaren i 
form av en marknadsmässig lön och lägre sociala avgifter för arbetsgivaren.  
De utländska arbetstagarna får inte vara svenska medborgare eller under de fem 
föregående kalenderåren innan anställningsåret, stadigvarande ha vistas i Sverige. 
I denna kategori ingår även svenskar med dubbelt eller flera medborgarskap och 
utlandsboende svenskar. Inom stora koncerner så uppmanas ofta personalen att 
testa olika arbetsplatser och länder. Problematik kan uppstå när arbetstagaren inte 
får ha vistas inom landet under den senaste femårsperioden för att kunna ansöka 
om skattelättnaden.  

Arbetstagare som efter bedömning av FSN kan ta del av skattelättnaden är 
forskare, experter, nyckel- och företagsledande personer. Är vistelsen mellan sex 
månader och tre år kan skattelättnad beviljas för hela vistelsen. Skattelättnaden 
medges under de tre första åren utav anställningen som får vara i maximalt fem 
år.74 

Efter regeländringen 1 juli 2012 omfattas även de utländska arbetstagare som 
månatligen får en ersättning på minst två pbb och regleras i 11 kap. 22 § 3 st. IL. 
För år 2015 är ett pbb. 44 500 kronor vilket kräver en månadslön på 89 000 kr.75 

 

                                                
72 Proposition 2011/12:1, s 245. 
73  Proposition 2000/01:12, s 13. 
74 Proposition 2000/01:12, s 31. 
75 Statistiska centralbyrån 
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3.5 Arbetsgivare 

Arbetsgivaren ska vara hemmahörande i Sverige och kan vara ett svenskt 
aktiebolag, handelsbolag, svensk offentlig arbetsgivare eller en institution vid 
svenskt universitet. Arbetsgivaren kan även vara ett utländskt bolag med 
motsvarande bolagsform och fast driftställe i Sverige enligt 2 kap. 29 § IL. 
Företaget ska vara etablerat så att det är obegränsat skattskyldigt i Sverige för sin 
verksamhet.76 

Vid löneutbetalning ställs krav på arbetsgivaren avseende aktualisering av lönen i 
Sverige eller i hemlandet. Det finns olika utfall av situationer där lön betalas ut i 
hemlandet, i Sverige och i hemlandet och enbart i Sverige. Skatteverket gör en 
bedömning vid taxering och FSN gör en vid ansökan av skattelättnader. Dessa är 
inte utav samma resultat vilket allt som oftast beror på tidpunkt, då 
bedömningsunderlaget kan vara mycket varierande beroende på hur långt 
processen gått.  

 

3.6 Forskarskattenämnden 

FSN är en av de myndigheter som arbetar under Finansdepartementet vilket 
framgår 1 § lag (1999:1305) om FSN. FSN beslutar i varje enskilt fall om 
skattelättnader för utländska arbetstagare som har tillfälliga arbeten i Sverige. De 
personer som omfattas är forskare, experter eller andra personer som anses inneha 
en nyckelposition.77 I FSN ska enligt 2 § i lagen om Forskarrättsnämnden bestå av 
sex stycken ledamöter och fem stycken personliga ersättare. Samtliga av dessa 
personer utses av regeringen om fyra år i taget. Regeringen utser nämndens 
ordförande och vice ordförande och en ersättare för den sist nämnda. Det är 
viktigt att de tre utvalda personerna har stor insikt och kompetens inom 
skattefrågor. Förutom de personer som regeringen utser så lämnar 
Vetenskapsrådet förslag på två ledamöter med ersättare, Verket för 
innovationssystem och Föreningen Svenskt Näringsliv en varsin ledamot med 
ersättare. När ordföranden och minst tre ledamöter är närvarande så är nämnden 
beslutsför.78 

En skriftlig ansökan måste skickas in till FSN inom tre månader från att 
anställningen påbörjats i Sverige.79 Ansökningarna till FSN inkommer i de flesta 
fall när anställningen redan är påbörjad och i cirka 55 % av fallen har de bifallits. 

                                                
76 Proposition 2000/01:12, s 25. 
77 Forskarskattenämnden, Startsidan. 
78 Proposition 2011/12:1, s. 239-240. 
79 Proposition 2011/12:1, s. 240. 
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Upp till 40 % av ansökningarna avslås på grund av formella fel, som i de flesta 
fall är för sent inkomna ansökningar.80  

I samband med att tillägget i 22 § 3 st. IL. infördes bemyndigades FSN:s 
ordförande och vice ordförande att själva besluta i de fall då ansökan avser 
utländska arbetstagare som ansöker om skattelättnad med hänvisning till 
beloppsrekvisitet.81 Det har medfört en snabbare hantering för ansökning via 
beloppsrekvisitet. Handläggningstiden ligger numer på cirka två veckor efter att 
ansökan inkommit till FSN.82 

 

3.7 Ansökan 

Förfarandet om skattelättnader för utländska experter regleras i lagen om 
Forskarskattenämnden (1999:1305).83 I lagens 6 § framgår att ansökan om 
skattelättnader för utländska nyckelpersoner måste vara skriftlig och avse en viss 
anställd och kan göras av arbetstagaren eller arbetsgivaren.84 Ansökan måste 
komma nämnden tillhanda senast tre månader efter det att den föreliggande 
anställningen påbörjats och innehålla alla de uppgifter som behövs för att 
ansökningen ska kunna prövas. Det finns inga speciella formkrav på ansökans 
utformning förutom att den ska vara skriftlig och får lämnas av arbetsgivaren eller 
av arbetstagaren. Beslutet som FSN fattat kan enligt 9 § överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol vilket kan göras av arbetstagaren, arbetsgivaren och 
Skatteverket. För att överklaga till kammarrätten krävs prövningstillstånd.85 

Trots att det inte finns några formkrav på ansökan så är det en komplex och 
ekonomisk kostsam process. Ansökningsblanketter finns att hämta på FSN:s 
hemsida.86 Bevisbördan ligger hos sökanden, arbetstagaren eller arbetsgivaren. I 
många fall anlitar arbetsgivaren revisionsbyråer för stöd genom hela processen 
eller så hanteras processen internt men är mycket resurskrävande. För att bevisa 
vilken kunskap som tillförs bolaget och presentera arbetstagarens kompetens görs 
en arbetsbeskrivning och organisationsscheman tas fram i försök att bevisa att 
betydande svårigheter förekommer att rekrytera liknande kompetens inom landet. 
I majoriteten av de ansökningar som inkommer till nämnden gäller det ingenjörer 
och andra tekniskt krävande yrken. Ibland kan tremånadersgränsen för ansökan 
göra att skattelättnad inte söks på grund av att tillräckligt underlag inte hinner tas 
fram och en ansökan konstrueras.87    

                                                
80 Forskarrättsnämnden, Om skattelättnaderna. 
81 Proposition 2011/12:1, s. 245-246. 
82 Riksdagen, Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, s. 82. 
83 Proposition 2011/12:1, s. 239. 
84 Bilaga 1 & 2 
85 Proposition 2011/12:1, s. 240. 
86 Forskarskattenämnden, Ansökningsblanketter 
87 Riksdagen, Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, s. 80-81. 
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4 Statistik och rättspraxis 
 

4.1 Inledning 

Det här kapitlet inleds med analys av utvalda skatterättsliga principer i förhållande 
till 11 kap. 22 – 23a §§ IL. Relevant statistik på ansökningar som inkommit till 
FSN redogörs och analyseras. Tillsammans med statistiken för samtliga 
ansökningar till FSN kommer rättsfall efter 1 januari 2012 att analyseras för att 
utröna vilka nya tillämpningsproblem som uppdagats efter att beloppsrekvisitet i 
11 kap. 22 § 3 st. IL. tillförts lagen. 

 

4.2 Är expertskattelagen förenlig med god skattelagstiftning? 

För att god skattelagstiftning ska anses föreligga så bedöms effekten av 
måluppfyllelse av sekundära och primära mål samt skattens legitimitet. I svensk 
skattelagstiftning har dålig konstruktion blivit mer vanligt och oönskade effekter 
av skatteåtgärder uppstår.88  

Effektivitet ska vara ett övergripande kriterium för all skattelagstiftning. Lagen ska 
utformas så att den är effektiv i den bemärkelsen att uppfylla sitt primära mål och 
syfte.89 Syftet med expertskattelagen är att stärka landets konkurrenskraft i form 
av att attrahera kompetent arbetskraft i form av forskare, experter och 
nyckelpersoner till företag verksamma i Sverige. Innan införandet av 
beloppsrekvisitet tillämpades expertskattelagen enbart via 11 kap. 22 § 1st IL. i 
form av expert, forskare eller annan nyckelperson.90 Utformningen av 
lagstiftningen är förenlig med lagens uttryckta syfte vilket är ett krav för att 
effektivitet ska anses uppnått. Ansökan om skattelättnad var dock en trög och 
komplicerad process vilket resulterade i att arbetsgivare inte kunde använda 
skattelättnaden som incitament i en rekryteringsprocess.91 Införandet av 
beloppsrekvisitet ger samtliga utländska medborgare med ersättning från arbete 
som uppgår till minst två prisbasbelopp rätt till skattelättnad. I den här kategorin 
av arbetstagare finns inget krav på specifik kompetens. Tillägget öppnar för 
yrkesgrupper som inte omnämns i förarbeten eller propositioner. Exempel på 
sådana är idrottsmän. Det är en kategori som inte var tilltänkt vid lagstiftningen, 
vilket inte ger uppfylld effektivitet i förhållande till ursprungligt syfte. 
Beloppsrekvisitet i 11 kap. 22 § 3st. IL. underlättar dock tillämpningen av 

                                                
88 Lodin, SN 2007, s. 478. 
89 Se kapitel 3.2 
90 Wahlgren Sjöstedt, Expertskatt – några ytterligare kommentarer, s 7. 
91 Dahlberg, M, Internationell beskattning, s. 79. 
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expertskatten för de kandidater som tidigare sökt in som expert, forskare eller 
annan nyckelperson som uppnår inkomst på  två ppb.92     

En skatts legitimitet är avgörande för att medborgarna ska vara lojala och på sikt 
samhällsekonomisk effektiv. Den måste vara adekvat för de som träffas och i 
proportion till handlandet. För att godtas av medborgarna ställs större krav på 
konstruktionen av skatten ju högre skattetrycket är.93 Konstruktionen av 
expertskatten lämnar utrymme för förbättring. Det finns inga objektiva rekvisit 
vid bedömning av expert, forskare eller nyckelperson. Den korta tidsfristen för 
ansökan till FSN gör att ansökningar i vissa fall inte blir av. För att uppnå en 
högre legitimitet borde expertskattens utformning för skattelättnad förändras så att 
den passar de tilltänkta yrkesgrupperna och utformas mer efter nämnda 
skatterättsliga principer.  

Enkelhet  inom beskattning har många olika betydelser. Den skattskyldige ska 
med enkelhet kunna lämna den information som krävs vid uppgiftslämnandet och 
i samma betydelse ska också Skatteverket kunna kontrollera dessa utan 
svårigheter.94 Här brister expertskattelagen. Ansökan till FSN som ska bedömas 
av nämnden är allt utom enkel. Det uppstår ett flertal bedömningsfrågor både för 
arbetstagaren, FSN och Skatteverket. Arbetstagaren ska bifoga all information 
som behövs för att FSN skall kunna fatta beslut om skattelättnad. Vad som behövs 
för ett beslut hos FSN är olika beroende på vilken arbetsuppgift som utförs av 
arbetstagaren. FSN måste bedöma arbetstagaren på de grunder som inkommit och 
varje enskild situation är unik. Skatteverket granskar personer med beviljad 
skattelättnad hos FSN och även här görs bedömningar i varje enskilt fall. Däremot 
är ansökan vid tillämpning av beloppsrekvisitet mycket enkel. Ansökan till FSN 
sker via ansökningsblankett och kan lätt kontrolleras av Skatteverket.95  

Proportionalitet och enkelhet är två kriterier som hänger ihop. Proportionalitet 
syftar till balansen mellan fullgörandebördan och skattebelastningen. Skatter som 
kräver en stor administrativ insats medför kostnader för att kunna fullgöra det 
reglerna kräver, blir komplicerade att tillämpa och ineffektiva rent 
samhällsekonomiskt. Skattelättnad enligt expertskattelagen är möjlig att söka via 
det enkla förfarandet i 11 kap. 22 § 3 st. IL. eller som expert, forskare eller annan 
nyckelperson i 11 kap. 22 § 1 st. IL. Via det enkla förfarandet är processen i de 
flesta fall enkel, med undantag för gränsdragningsproblem med förmåner och 
bruttolöner. Vid ansökan om expertskatt som expert, forskare eller annan 
nyckelperson är processen komplicerad och kräver en stor insats av den sökande 

                                                
92 Proposition 2000/01:12, s. 18.   
93 Se kapitel 3.3 
94  Se kapitel 3.4 
95  Bilaga 2 
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vilket inte kan anses uppfylla balansen mellan skattebelastningen och 
fullgörandebördan.96  

För att en skatt ska kunna uppfylla ett av flera rättssäkerhetskrav måste den vara 
förutsebar. Skattskyldiga personer eller bolag måste förstå och veta 
konsekvenserna av sitt handlande.97 Problematik kring förutsebarheten är grunden 
till införandet av beloppsrekvisitet. För de arbetstagare som kan ansöka om 
skattelättnad via det förenklade förfarandet har förutsebarheten ökat kraftigt. Även 
om det finns ett antal tillämpningsproblem så hanteras ansökningarna snabbt och 
effektivt. Däremot kvarstår problematiken med förutsebarhet för de personer som 
ansöker om skattelättnad hos FSN som expert, forskare eller nyckelperson. Även 
om de ansökningarna är något färre till antalet så är det fortfarande i den här 
kategorin som den efterfrågade kompetensen finns, det är här som förutsebarheten 
och effektiviteten borde öka. Någon uttryckt vägledning finns varken i lagtext 
eller propositioner vilket medför att stort ansvar fortfarande ligger på FSN 
eftersom te tillåts att göra egna bedömningar i varje enskilt fall. 
Skattekonsekvenserna är fortfarande oförutsebara i dessa yrkeskategorier vilket 
gör rättsläget oförutsebart.  

Likformighet inom beskattningen innebär att alla ska behandlas lika. Neutralitet 
innebär att beskattningen inte ska vara avgörande för olika handlingsalternativ.98 
Likformighet har sedan införandet av skattelättnad för utländsk arbetskraft inte 
varit uppfylld. Vid införandet av beloppsrekvisitet blir detta ännu mer påtagligt. 
Eftersom lagen inte exkluderar några branscher öppnar beloppsrekvisitet upp för 
ytterligare olika behandling. I dagsläget finns det exempelvis svenska och 
utländska sportutövare med samma kvalifikationer i Sverige, som beskattas 
olika.99 Kravet på neutralitet uppfylls inte heller då beskattningen är avgörande för 
olika handlingsalternativ, både för arbetstagare och arbetsgivare. Hur ska 
skattelagstiftningen kunna vara likformig om bedömningen hos FSN inte är 
offentlig och bedömningsgrunder inte redogörs?   

Skattelagstiftningen är dock utformad neutralt med tanke på att 11 kap. 22 § 1 st 
IL. och 11 kap. 22§ 3 st. IL. inte innehåller några alternativa regler för hur 
tillämpning av expertskatten kan ske.100  

                                                
96  Se kapitel 3.7 
97 Se kapitel 2.5  
98 Se kapitel 2.7 
99 Riksdagen, Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, s.199-122. 
100 Bilaga 1 
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4.3 Rättsfallsgenomgång 

4.3.1 Inledning 

De rättsfall som redovisas i kommande stycke är av fyra olika kategorier och 28 
stycken till antalet. De fyra kategorier identifierar nuvarande tillämpningsproblem 
och lyfter konsekvenserna av förenklingen av expertskatten.  

 

4.3.2 Beloppsrekvisit och nettolöneavtal   

Arbetstagarna som har ett nettolöneavtal hos sin arbetsgivare behöver räkna upp 
sin inkomst vid ansökan av skattelättnad. När omräkning till bruttolön görs ska 
utgångspunkterna vara nettolön, skattetabell 32, skattelättnad och förmåner. 
Problematiken i fall med skattetabellen är att kommuner har olika skatteuttag. Det 
leder till lägre bruttolön i de fall arbetstagaren är bosatt där kommunalskattesatsen 
är exempelvis 31 %. Uppräkning av nettolön kan göras med eller utan beaktande 
av skattelättnad. När förmåner ingår i lönen ska värdet på dessa fastställas på ett 
korrekt sätt. Inkluderas skattelättnad och förmåner blir bruttolönen lägre och i 
KamR mål nr 2032-14, KamR mål nr 2023 – 14 och HFD 2014 ref 76 är dessa 
faktorer avgörande.101  

I KamR mål 2016-13 och KamR mål nr 2023 – 14 så beräknas bruttolön utan 
hänsyn till skattelättnad och de utländska arbetstagarna uppnår en ersättning på 
två ppb och beviljas skattelättnad. HFD 2014 ref 76 har på senare tid kommit att 
bli ett prejudikat då HFD fastställde att skattelättnad ska beaktas vid beräkning av 
bruttolön från nettolöneavtal. 

 

4.3.3 Analys av beloppsrekvisit och nettolöneavtal 

Vid tillämpning av beloppsrekvisitet för skattelättnad krävs en bruttolön 
motsvarande minst två pbb. I dagsläget är det inte reglerat hur beräkning från 
nettolön till bruttolön ska genomföras. I KamR mål nr 2016-13 och KamR mål nr 
2023 – 14 ska den månatliga bruttoersättningen utan beaktande av skattelättnader 
uppgå till två pbb vid beräkning av bruttolön från nettolön. Grunden till 
beräkningen i dessa mål har hämtats från förarbetsuttalanden. Lagstiftaren har där 
räknat med en medellön på 1,1 miljoner kronor om året och den ska anses ligga 
strax över beloppsgränsen för skattelättnad.102 Skatteverket överklagade 
kammarrättens dom i detta fall till HFD. I HFD 2014 ref 76 beslutades att 
skattelättnader ska beaktas vid beräkning av bruttolön. De menar att en utländsk 
arbetstagare med nettolöneavtal ska ha en nettolön som uppgår till minst samma 
ersättning som en utländsk arbetstagare med bruttolön. Det innebär att 
skattelättnaden ska beaktas vid prövning av arbetstagare med nettolön. Beräkning 
                                                
101  KamR mål nr 2023 -14. 
102 KamR 2016-13 
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av nettolöneavtal till bruttolön är inget som uttryckligen har berörts i förarbetena. 
I författningskommentaren uppges enbart att ersättningen för arbete ska uppgå till 
en given lönenivå på två pbb.103  

Beloppsrekvisitet infördes som ett objektivt rekvisit med syfte att öka 
förutsebarheten. Vid rekryteringsprocessen kan de flesta fall avgöras om 
arbetstagaren kan anses uppfylla kraven för skattelättnad och en högre grad av 
förutsebarhet föreligga. Problematiken med nettolöneavtal är ett nytt 
tillämpningsproblem som uppstod i samband med införandet av beloppsrekvisitet. 
I dessa fall uppstår dock problematik med förutsebarhet eftersom inga klara 
direktiv finns för omräkning av nettolöneavtal till bruttolön. Det finns även 
potentiella tröskeleffekter som kan uppstå då incitament för arbetsgivaren kan 
vara att sätta en högre lön än av som kan anses marknadsmässigt Det innebär att 
arbetstagaren kan erbjudas en högre lön än vad som är skäligt för att ta del av 
skattelättnaden och arbetsgivaren betalar i sin tur lägre sociala avgifter. 104   

 

4.3.4 Expert, forskare eller nyckelperson 

För att skattelättnad enligt 11 kap. 22 § 1 st. IL ska medges krävs en extraordinär 
kompetensnivå eller specialisering av arbetstagaren. Det ska vara betydande 
svårigheter att rekrytera inom landet för att skattelättnad ska beviljas expert, 
forskare eller nyckelperson. I exempelvis KamR mål nr 3372-13, i detta mål 
avslogs överklagan då det inte gick att jämföra Christopher Zinks kompetens med 
andra sökanden till den aktuella tjänsten. Kammarrätten avslog Ketil Brydöys 
överklagan i KamR mål nr 795-13 där han inte ansågs inneha en företagsledande 
position. 

 

4.3.5 Analys av expert, forskare och nyckelpersoner 

När skattelättnad söks via 11 kap. 22 § 1 st IL så är problematiken med bristande 
förutsebarhet ett problem. Anledningen till detta är svårtolkade kriterier i lagen 
om vilka som kvalificerar sig som forskare, expert eller nyckelperson i ett företag. 
Vid ansökan om expertskatt är utfallet mycket svårt att förutse på grund av 
avsaknaden av objektiva rekvisit vilket komplicerar användningen av reglerna och 
skapar osäkerhet bland arbetstagarna.  

I KamR mål nr 3372-13 anställdes Christopher Zink av ett bolag i offentlig sektor. 
Det var 48 stycken sökande till tjänsten men enbart fem personer kallades till 
intervju på grund av bristande kompetens eller för höga löneanspråk bland övriga. 
Det var betydande svårigheter att rekrytera inom landet eftersom lönen för 

                                                
103 Proposition 2011/12:1, s.516. 
104 Riksdagen, Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, s.199-122 
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tjänsten inte var i nivå med den som erbjuds inom privat sektor. Skattelättnad i 
detta fall beviljades inte på grund av att rekrytering var möjlig i landet, dock till 
en avsevärt högre ersättningsnivå. I detta fall kan inte kammarrätten ta hänsyn till 
vad som är marknadsmässig ersättning eller rekryteringssvårigheterna för bolaget. 
Hade den utländska arbetstagaren varit anställd inom privat sektor hade han varit 
berättigad skattelättnad tack vare beloppsrekvisitet.  

Ketil Brydöy överklagade FNS:s beslut om att avslå skattelättnad. I KamR mål nr 
795-13 avslogs hans överklagan. Ketils arbetsuppgifter ansågs inte vara av den 
typen att en företagsledande funktion bedömdes föreligga. Trots att han var 
mycket viktig för företaget inom områdena ekonomi, IT, personal och finans. 
Hans ansvar innefattade inte företagets förvaltning eller ledning vilket var 
avgörande. 

Det är svårt att beviljas skattelättnad som expert, forskare eller nyckelperson 
medan det är betydligt enklare att beviljas skattelättnad via beloppsrekvisitet. 
Eftersom objektiva rekvisit saknas i 11 kap. 22 § 1 st. IL. kan ärenden som FSN 
behandlar önskar att offentliggöras i framtiden. Även beslutsgrunden för samtliga 
ärenden bör göras tillgängliga. Om arbetsgivare och arbetstagare har tidigare 
ärenden att utgå ifrån kan förutsebarheten öka till viss del. Processen för både 
arbetstagare ,arbetssökare och FSN borde förenklas om tydligare riktlinjer fanns 
att tillgå. 

 

4.3.6 Ansökan 

När ansökan om skattelättnad sker till FSN måste ansökan innehålla alla de 
uppgifter som nämnden behöver för att pröva ärendet. Vid bedömning av 
nettolöneavtal ska det klart framgå vilka kontanta ersättningar och förmåner som 
utbetalas till arbetstagaren på månatlig basis.105 Hösten 2015 har ett företag missat 
att skriva med underlag för bostadsförmån i 21 personers nettolöneavtal vid 
ansökningstillfället. Samtliga 21 personer nekas skattelättnad enligt 11 kap. 22 § 3 
st. IL. på grund av formaliafel. Samtliga ansökningar sänds åter till FSN för 
bedömning enligt 11 kap. 22§ 1st IL. De fall som omfattades av avslaget var 
följande: KamR mål nr 3757-14, KamR mål nr 3762-14, KamR mål nr 3773-14, 
KamR mål nr 3773-14, KamR mål nr 3780-14, KamR mål nr 3755-14, KamR mål 
nr 3754-14, KamR mål nr 3756-14, KamR mål nr 3776-14, KamR mål nr 3765-
14, KamR mål nr 3766-14, KamR mål nr 3768-14, KamR mål nr 3772-14, KamR 
mål nr 3778-14, KamR mål nr 3758-14, KamR mål nr 3760-14, KamR mål nr 
3761-14, KamR mål nr 3774-14, KamR mål nr 3769-14, KamR mål nr 3770-14 
och KamR mål nr 3777-14. 

 
                                                
105 KamR mål nr 3758 -14. 
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4.3.7 Analys av ansökan  

Bedömning av ansökan av skattelättnad görs en gång per anställningstillfälle och 
den måste vara inskickad senaste tre månader efter tjänstens tillträde. Eftersom 
ansökans struktur är av stor betydelse borde det finnas möjlighet att komplettera 
ansökan eller göra en ny efter förslagsvis ett år. I de rättsfall som redogjorts för 
under avsnitt 4.2.6 ovan avslås samtliga 21 stycken ansökningar på grund av att 
bostadsförmån inte redovisas som ersättning. Men tanke på skattelättnadens 
storlek torde det vara ett större incitament för arbetstagaren att söka arbete i 
Sverige än för arbetsgivaren. Eftersom alla ansökningar bedöms enskilt i varje fall 
finns inte heller en garanti för att alla kräver samma underlag eller värderar lika. 

 

4.3.8 Löneutbetalningar inom koncernen i utlandet 

När en utländsk arbetstagare har löpande kostnader kvar i hemlandet kan 
arbetsgivaren av praktiska och ekonomiska skäl betala ut en del av lönen där. 
Detta kan göras via nettolöneavdrag på lönen i utbyte mot skattad lön i Sverige. 
Nettolöneavdraget påverkar inte skatt eller sociala avgifter. Bankkostnader och 
administrativt arbete uteblir när dotterbolaget i arbetstagarens hemland betalar ut 
en del av lönen där, istället för att moderbolaget i Sverige betalar till 
arbetstagarens konto i hemlandet. Problematiken uppstår när enbart den del av 
lönen som utbetalas i Sverige ligger till grund för bruttoberäkning av lön.106 
Skatteverket menar att i de fall som det klart kan konstateras att ersättningen 
förmedlats på en svensk arbetsgivares uppdrag, kan ersättningen ligga till grund 
för skattelättnad.107 I KamR mål nr 9070-9072-12 och KamR mål nr 2024-14 har 
båda sökanden haft lön utbetalt i hemlandet.  

 

4.3.9 Analys av löneutbetalningar inom koncernen i utlandet 
I de fall som ersättning utbetalats av utländska bolag måste en bedömning göras 
om detta är gjort på uppdrag av ett svenskt bolag eller inte, enligt Skatteverket. 
Bedömningen är en komplicerad process där arbetstagaren och arbetsgivaren 
måste bevisa att inkomsten inte är på grund av anställning i hemlandet utan av 
anställningen i Sverige. I KamR mål nr 9070-9072-12 kunde den utländska 
arbetstagaren bevisa att transaktionen i utlandet var på det svenska bolagets 
uppdrag och beviljades skattelättnad.  

I kamR mål nr 2024-14 fick kammarrätten sända ärendet åter till FSN då något 
likande ärende inte prövats tidigare. Den utländska arbetstagaren hade 
nettolöneavtal som efter omräkning till bruttolön översteg inkomsten 
beloppsrekvisitet. En del av lönen utbetalades i Brasilien och en del i Sverige. 

                                                
106 KamR mål nr 2024-14 
107 KamR mål 9070-9072-12 
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Den del av lönen som utbetalades i Sverige uppgick inte till två pbb., därav 
dilemmat. Vid utbetalning av lön i flera länder saknas regler helt. De riktlinjer 
som finns är Skatteverkets rekommendationer. Det är ett tillämpningsproblem 
som uppdagades i samband med att beloppsrekvisitet infördes.  

 

4.4 Ansökningar hos FSN 

I tabellen nedan har samtliga ärenden som inkommit till FSN under åren 2001 -
2015 sammanställts.  Statistiken för 2015 är per 30 september. Vad som kan 
utläsas är hur många ärenden som inkommit till FSN varje år, hur många ärenden 
respektive ansökningssätt har, hur många ärenden som avgjorts med bifall och 
avslag för respektive ansökningssätt och procentuellt utfall i beviljade ärenden. 

 

Årtal Antal 
totalt 

Fördelning 
FSN/pbb. 

Avgjorda i 
FSN. 
Bifall/avslag 

Avgjorda  
enl. pbb. 
Bifall/avslag 

Bifall 
% 
FSN 

Bifall 
% 
pbb. 

2015  773 st  314st/419st 148st/129st 330st/89st 53,4% 78,6% 
2014 835 st  345st/490st 229st/164st 402st/88st 58,3% 87,4% 
2013 833 st  276st/557st 250st/120st 408st/149st 67,6% 73,2% 
2012 834 st  340st/494st 241st/207st 438st/56st 53,8% 88,7% 
2011 663 st  398st/241st  62,3%  
2010 412 st  218st/133st  62,1%  
2009 436 st  315st/249st  53,0%  
2008 521 st  270st/196st  47,7%  
2007 488 st  248st/175st  58,6%  
2006 417 st  254st/182st  58,3%  
2005 451 st  239st/193st  55,3%  
2004 405 st  240st/174st  58,0%  
2003 418 st  214st/247st  46,4%  
2002 479 st  534st/529st  50,2%  
2001 1391st  349st/156st  69,1%  
Egen konstruktion.108 

 

4.4.1 Analys av statistiken från FSN 
Alla ansökningar till FSN, gällande skattelättnad med hänvisning till 
beloppsrekvisitet, har avgjorts under samma år som de inkommit De ansökningar 
som ska prövas av FSN, som expert, forskare eller nyckelperson, har inte samma 
avslutsfrekvens. Sedan lagens ikraftträdande 2001 har FSN inte under något 
enskilt år klarat av att avsluta de ärenden som inkommit. Processen kring 
bedömningen av de två ansökningssätten skiljer sig mycket åt. Det faller sig 

                                                
108 www.fsn.se/statistik 
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naturligt att handläggningstiden blir längre för de ärenden som går via nämnden. 
Problematiken med ansökningar via nämnden som expert, forskare eller 
nyckelperson är att handläggningstiden är mycket längre än de två veckor som 
ansökningar via beloppsrekvisitet besvaras inom.109 Avslutsfrekvensen i ärenden 
via nämnden som expert, forskare eller nyckelperson har inte ändrats i någon 
nämnvärd omfattning sedan beloppsrekvisitet infördes.  

  

                                                
109 Riksdagen, Utvärdering av skattelättnader för utländska experter, s. 82. 
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5 Slutsats och egna reflektioner 
 

5.1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras mina egna reflektioner och slutsatser kring de 
frågeställningar som uppsatsen grundas på och de tidigare förda resonemangen 
kring dessa.  Jag lämnar även förslag till vidare forskning. 

 

5.2 Är lagen om expertskatt förenlig med de skatterättsliga principer 
som bör uppfyllas för att en god skattelag ska anses föreligga? 

 

Skattelagstiftningen för expertskattelagen är idag bristfällig ur flera aspekter. För 
att uppnå en mer legitim lagstiftning på expertområdet krävs en ny lagtext som 
inte lämnar lika mycket utrymme för tolkning som det gör idag. För att lagen ska 
uppnå en högre grad av effektivitet behöver den vara utformad så att primärmålet 
med lagstiftningen kan uppnås. Trots införandet av beloppsrekvisitet anser jag 
inte att en mycket högre grad av effektivitet uppnås, detta med grund i att 
specialistkompetens tillsammans med betydande svårighet till rekrytering 
nationellt inte längre är ett krav och därmed tar ett steg ifrån lagens syfte och 
primärmål. Beloppsrekvisitet tillför expertskattelagen en högre grad av 
förutsebarhet då enbart en beloppsgräns är att uppnå för att ta del av skattelättnad. 
Beloppsrekvisitet uppfyller även kravet på enkelhet i den bemärkelsen att 
skattelättnad är i de flesta fall lätt att ansöka om och utfallet förutsebart. Enkelhet 
inom skatterätten innebär att skatten ska utformas efter dess syften och vara 
praktisk enkelt att tillämpa. Ansökan via FSN är en komplicerad process vilket 
gör att tillämpning av 11 kap. 22 § 1 st. IL. inte uppfyller någon grad av enkelhet. 
Syftet med skatten ska avspegla dess konstruktion och det faller sig komiskt att 
vid svårigheter till rekrytering av kvalificerad kompetens inom landet ska 
ansökningsprocessen om skattelättnad vara en lika svår process. En process som 
är krävande med höga fullgörandekostnader har en tendens att bli 
samhällsekonomiskt ineffektiva. Jag vill påstå att proportionalitet inte uppfylls i 
någon av de två tillvägagångssätten. Ansökan via beloppsrekvisitet är en enkel 
process där skattebelastningen kontra fullgörandebördan inte är proportionerligt. 
En liten insats för att få en stor skattelättnad medans en krävande process via det 
gamla förfarandet i många fall inte resulterar i någon skattelättnad alls. För att 
uppfylla kriteriet likformighet ska alla arbetstagare behandlas lika. Denna princip 
har inte legat till grund vid utformningen av beloppsrekvisitet, vilket enkelt kan 
konstateras då personer med lika kvalifikationer och inkomst beskattas olika. 
Innan beloppsrekvisitet infördes och ansökan om skattelättnad enbart skedde via 
FSN som expert, forskare eller annan nyckelperson anser jag att kriteriet 
likformighet uppfylls. Detta på grund av att i den yrkesgrupp med den unika 
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kompetensnivå som krävs för att bli beviljad skattelättnad behandlas alla med 
sammaförutsättningar lika. Neutralitet innebär att olika handlingsalternativ inte 
ska ge någon skattepåverkan. Ansökan om skattelättnad via beloppsrekvisitet och 
ansökan via nämnden hos FSN behöver nödvändigtvis inte ge samma utfall. I 
dagsläget kan en person som inte ingår i yrkesgrupperna forskare, expert eller 
annan nyckelperson ansöka om skattelättnad via beloppsrekvisitet men inte via 
nämnden hos FSN. Olika handlingsalternativ ger olika skattepåverkan, vilket 
medför att kriteriet neutralitet inte uppfylls. Avgörande för en skatt är dess 
legitimitet, vilket beror på många faktorer. Skattens konstruktion och utformning 
är avgörande för skattens effektivitet och trovärdighet. Min samlade bedömning är 
att expertskattlagstiftningen inte är förenligt med de skatterättsliga principer som 
jag använt som verktyg i denna studie och därmed inte heller uppfyller kriteriet 
legitimitet. 

 

5.3 Vilka tillämpningsproblem kvarstår efter införandet av 
beloppsrekvisitet i 11 kap. 22 § 3 st. IL? 

 

Det procentuella utfallet av avslutade ärenden efter prövning via nämnden hos 
FSN har inte visat någon stor förändring efter införandet av beloppsrekvisitet. 
Antal ansökningar till nämnden som expert, forskare eller nyckelperson har 
minskat men inte heller i någon stor utsträckning .110 Min uppfattning är att en 
förändring borde ske i nämnden vid bedömning av inkomna ansökningar som 
expert, forskare eller annan nyckelperson.  I samband med införandet av 
beloppsrekvisitet bemyndigades ordförande och vice ordförande av själva avgöra i 
dessa ärenden. Förslagsvis kan också ordförande och vice ordförande tillsammans 
med en mindre grupp bilda nämnd på var sitt håll för att fokusera på 
effektivisering och kortare handläggningstider eftersom den ursprungliga 
problematiken fortfarande kvarstår. Vice ordförande och hans nämnd kan 
exempelvis döma i fall med forskare, där praxis finns, som bör vara enklare 
ansökningar att besluta i. De som ansöker om skattelättnad via nämnden är de som 
behöver snabbt beslut och ökad förutsebarhet. 

Av de rättsfall som presenterats i studien är det en ny problematik som uppdagas. 
Nettolöneavtal som ska räknas om till bruttolön för bedömning av inkomstnivå för 
tillämpning av beloppsrekvisitet i 11 kap. 22 § 3 st. IL. Här saknas riktlinjer och 
direktiv om hur omräkning ska göras. Att de inte väljer att ansöka om 
skattelättnad som expert, forskare eller annan nyckelperson bevisar att 
skattelättnaden öppnats upp för en tidigare ej tilltänkt yrkesgrupp. 

                                                
110 Se kapitel 4.3 
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Löneutbetalningar inom koncernen som delats upp och skett i Sverige och i 
arbetstagarens hemland är också ett nytt tillämpningsproblem. Grunden till 
problematiken är att det saknas riktlinjer och direktiv på samma sätt som vid 
nettolöneavtal, dessa nämns inte i förarbeten eller proposition. Det finns inte 
heller någon utarbetad praxis att utgå ifrån, detta på grund av att beloppsrekvisitet 
inte funnits med i lagen under så lång tid. 

Höga krav ställs på ansökan och majoriteten av de rättsfall som studerats har blivit 
avslagna på grund av formaliefel. Ansökan kan göras en gång per 
anställningstillfälle och måste ske inom en tremånadersperiod från att 
anställningen påbörjats. Eftersom avsikten är att rekrytera kompetent arbetskraft 
till Sverige, ska det vara så svårt att få ta del av skattelättnaden och ansökan vara 
så omständlig? Expertskattlagstiftningen inte är tillräckligt genomarbetad, varken 
vid införandet eller vid tillägget av beloppsrekvisitet.  

Min generella uppfattning är att expertskattlagstiftningen inte känns tillräckligt 
genomarbetad för att fungera och kunna uppnå sitt primära mål. Tidsbrist vid 
lagstiftandet eller okunskap kan leda till oönskade effekter och i detta fall anser 
jag att detta är fallet. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Om ansökningar och beslutsgrunder hos FSN skulle bli offentliga hade det varit 
intressant att undersöka om de som beviljas skattelättnad via beloppsrekvisitet 
även uppnår kvalifikationerna som expert, forskare eller nyckelperson. En studie 
skulle även kunna göras genom att undersöka de objektiva rekvisit eller 
bedömningsgrunder i avgjorda ärenden hos FSN. 
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Bilaga 1 

I 11 kap. IL. ställs förutsättningarna på arbetstagaren och arbetsgivaren i 22 § och 
vad som beräknas som inkomst av tjänst i 23 §. 

22 § Experter, forskare eller andra nyckelpersoner ska inte ta upp sådan del av 
lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån och sådana ersättningar för 
utgifter som avses i 23§, om arbetet avser 

1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att 
det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet, 

2. kvalificerande forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning 
eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att 
rekrytera inom landet, eller 

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

2 st. Första stycket gäller bara om 

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

- arbetstagaren inte är svensk medborgare 

- arbetstagaren inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon 
gång under det fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet 
påbörjats, och  

- vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år. 

3 st. Vid tillämpning av första stycket ska villkoren anses uppfyllda för en 
arbetstagare, om lön och annan ersättning för arbete i Sverige per månad 
överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. 

4 st. Denna paragraf tillämpas enbart under de tre första åren av den 
tidsbegränsade vistelsen.  

23 § Bestämmelserna i 22 § gäller 

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

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

- flyttning till eller från Sverige, 
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- egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, 
dock högst två resor per person och kalenderår, och 

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

2 st. Som lön behandlas även sådana ersättningar i samband med sjukdom som 
avses i 30 § 1, 2 och 4 samt 42 § under förutsättning att ersättningen helt eller 
till huvudsaklig del grundar sig på inkomst av arbete.  

23 a § Frågan om förutsättningarna i 22 § är uppfyllda prövas av 
Forskarrättsnämnden.  
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Bilaga 2 
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Observera

Ansökan om skattelättnader
Utländska arbetstagare

Ansökan ska ha kommit in till nämnden senast 
tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat 
arbetet i Sverige för att kunna prövas.

Ansökan sänds till 
Forskarskattenämnden 
Box 24144 
104 51 Stockholm

Grundad på ersättningsnivå enligt 11 kap. 22 § 
tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Arbetstagaren
Namn Svenskt personnummer (om sådant finns)

Medborgarskap Ankomstdag till Sverige Beräknad vistelsetid i Sverige (får inte vara avsedd att överstiga fem år)

Varit bosatt eller stadigvarande vistats (normalt minst sex månader) i Sverige 
någon gång under de senaste fem åren som föregått det år arbetet påbörjats? Ja Nej

Datum för arbetets påbörjan i Sverige

Arbetsgivaren (ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast 
driftställe här samt också vara den som betalar ut ersättningen)

Namn Organisationsnummer

Postadress

Kontaktperson/ombud
Kontaktperson Ombud enligt fullmakt

Kontaktpersonens/ombudets postadress, telefonnummer och e-postadress

Lön och annan ersättning för arbetet
Skattelättnader medges om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två 
gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. Samtliga avtalade kontanta ersättningar 
samt förmåner som betalas ut eller tillhandahålls månatligen av arbetsgivaren får räknas in. 
 
Ange avtalad bruttoersättning per månad uttryckt i SEK. Om värde av förmåner ingår i beloppet ska en uppställning ges in 
som visar slag av förmåner och hur värdet har beräknats (i rutan nedan eller i separat bilaga).

Avtalad bruttoersättning per månad, varav lön

Slag av förmåner och beräkning av värdet:

Beloppen ska framgå av anställningsavtal eller liknande handling (ska bifogas). 

Bilagor bifogas Bilagor bifogas senare

Underskrift (Ansökan kan göras av arbetstagaren, arbetsgivaren eller båda gemensamt.)
Ort och datum Ort och datum

Underskrift arbetstagare/ombud Underskrift arbetsgivare/ombud

Namnförtydligande Namnförtydligande
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Bilaga 3 
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Observera

Ansökan om skattelättnader
Utländska arbetstagare

Ansökan ska ha kommit in till nämnden senast 
tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat 
arbetet i Sverige för att kunna prövas.

Ansökan sänds till 
Forskarskattenämnden 
Box 24144 
104 51 Stockholm

Grundad på ersättningsnivå enligt 11 kap. 22 § 
tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Arbetstagaren
Namn Svenskt personnummer (om sådant finns)

Medborgarskap Ankomstdag till Sverige Beräknad vistelsetid i Sverige (får inte vara avsedd att överstiga fem år)

Varit bosatt eller stadigvarande vistats (normalt minst sex månader) i Sverige 
någon gång under de senaste fem åren som föregått det år arbetet påbörjats? Ja Nej

Datum för arbetets påbörjan i Sverige

Arbetsgivaren (ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast 
driftställe här samt också vara den som betalar ut ersättningen)

Namn Organisationsnummer

Postadress

Kontaktperson/ombud
Kontaktperson Ombud enligt fullmakt

Kontaktpersonens/ombudets postadress, telefonnummer och e-postadress

Lön och annan ersättning för arbetet
Skattelättnader medges om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två 
gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. Samtliga avtalade kontanta ersättningar 
samt förmåner som betalas ut eller tillhandahålls månatligen av arbetsgivaren får räknas in. 
 
Ange avtalad bruttoersättning per månad uttryckt i SEK. Om värde av förmåner ingår i beloppet ska en uppställning ges in 
som visar slag av förmåner och hur värdet har beräknats (i rutan nedan eller i separat bilaga).

Avtalad bruttoersättning per månad, varav lön

Slag av förmåner och beräkning av värdet:

Beloppen ska framgå av anställningsavtal eller liknande handling (ska bifogas). 

Bilagor bifogas Bilagor bifogas senare

Underskrift (Ansökan kan göras av arbetstagaren, arbetsgivaren eller båda gemensamt.)
Ort och datum Ort och datum

Underskrift arbetstagare/ombud Underskrift arbetsgivare/ombud

Namnförtydligande Namnförtydligande


