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Förord 

 

När Nick första gången föreslog uppsatsämnet – är inkomst från tiggeri skattepliktigt? – var 

vår första reaktion, - Herregud, är du inte klok? Oavsett vad vi kommer fram till kommer vi bli 

lynchade. Ämnet tiggare är en infekterad samhällsdebatt med starka opinioner som visat lite 

utrymme för nyanserade åsikter och ställningstaganden.   

 Men med lite eftertanke övergick förskräckelsen till uppriktig nyfikenhet. Vad säger 

egentligen lagstiftningen? Frågan aktualiserade onekligen flera juridiskt spännande 

gränsdragningsfrågor. Vad räknas som inkomst? Vem är skatteskyldig? Vad är egentligen en 

benefik gåva? Och vem får vistas i Sverige och på vilka grunder? Får tiggarna från Östeuropa 

ens vara här?  

 En rättsvetenskaplig uppsats är en undersökning av gällande rätt, inte någon 

samhällsdebatt. Våra egna eller andras åsikter är helt ovidkommande när vi som rättsvetare 

ska söka svaret på en juridisk fråga. Jurister och rättstillämpare får inte låta sig påverkas av till 

exempel rädsla för vad andra ska tycka eller tänka. Våra framtida yrken kommer vara kantade 

med gränsdragningsproblem, motstridiga intressen och konflikter. Inte heller kommer vi 

kunna välja att undvika att söka svar på frågor bara för att de är svåra eller politiskt känsliga. 

Tvärtom är förmodligen de svåraste frågorna de mest spännande. Nicks förslag på 

uppsatsämne gav oss därmed en spännande utmaning där vi fick möjlighet att verkligen träna 

oss på den objektivitet och saklighet som ska vara juristens signum. Obotligt nyfikna och 

fascinerade gav vi oss alltså i kast med uppsatsen och rättsfrågorna. 

 I skrivande stund är uppsatsen nu färdig och vi känner tacksamhet till Nick för att han gav 

oss den här utmaningen och för att han pressade oss lite extra så att vi skulle utvecklas och nå 

en ny kunskapsnivå. Hela processen har varit lärorik och givande och vi hoppas att du förstår 

Nick, hur glada och stolta vi är för att just du har varit vår handledare! Tack! 

 

Vi hoppas att du som läser uppsatsen kommer finna den lika intressant att läsa som vi har 

gjort att skriva den! 

 

Karlstad, juni 2016 

 

Helena & Sandra 
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Sammanfattning 

I uppsatsen utreds om tiggande EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i Sverige och på 

vilka grunder, samt huruvida inkomster från tiggeri är skattepliktiga eller inte. 

Undersökningen rör sig därmed över två rättsområden: migrationsrätten och skatterätten. 

 I den migrationsrättsliga delen prövas de olika formerna för uppehållsrätt i utlänningslagen 

(2005:716) och mot EU-domstolens praxis för att fastställa när tiggande EU-medborgare har 

uppehållsrätt och när inte så är fallet. Grunderna för avvisning och utvisning gås även igenom 

för att ge en övergripande bild av reglerna kring uppehållsrätten. 

 I den skatterättsliga delen prövas frågan om tiggande EU-medborgare är skyldiga att betala 

skatt i Sverige och om inkomster från tiggeri är skattepliktiga. Till detta prövas om inkomsten 

kan hänföras till gåvoundantaget som finns i 8 kap. inkomstskattelagen. Tyngdpunkten i 

uppsatsen läggs vid denna prövning, som visar på goda grunder för att så inte är fallet.  En 

likhetsbedömning utförs även mellan gatumusikanters och tiggares inkomster för att 

ytterligare klargöra rättsläget.  

 I uppsatsen visas att flertalet tiggande EU-medborgare som vistas i Sverige inte har 

uppehållsrätt här enligt gällande rätt, samt hur överskridelser av den legala vistelsen aktiverar 

skatteplikten.  
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Abstract  

The essay examines whether EU citizens who beg have a right to reside in Sweden and on 

what grounds, and also whether income from begging is taxable or not. The examination 

therefore stretches across two judicial branches: Migration Law and Tax Law. 

 In the part covering Migration Law, the different forms of right of residence according to 

the Aliens Act (2005:716) and  ECJ case-law, are examined in order to determine when EU 

citizens who beg have a right of residence and when they do not. Legal grounds for refusal of 

entry and deportation are also examined in order to give an apprehensive view of the 

regulations concerning the right of residence. 

 In the part covering Tax Law, the question, whether or not an EU citizen is liable to tax, is 

examined and further, if income from begging is taxable. The assessment explores if the 

income falls under the exception from tax liability for gifts, according to Chapter 8 of the 

Income Tax Act (1999:1229). The main focus of the essay lies on this assessment, which 

presents good grounds for the notion of that not being the case.  A similarity judgment 

between street musicians and beggars is also performed to further clarify the legal position. 

 In the essay, it is presented how  most of the begging EU citizens, who reside in Sweden, 

do so without a residence permit according to established law, and also how transgressions of 

the legal residence activate tax liability. 
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Tiggaren i skenet av migrationsrätten och 

skatterätten 

1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Ingen kan ha undgått den intensiva samhällsdebatten om utsatta EU-medborgare och tiggarnas 

närvaro i samhället.
1
 Många känner sig illa till mods över deras närvaro, andra agiterar flitigt 

för deras rätt i samhället. Tydligt är att tiggeriet väcker starka känslor hos medborgarna i det 

svenska samhället och att det finns ett behov av att samordna hur myndigheter över landet ska 

hantera de problem som tiggeriet för med sig.
2
 Avhysningar från olagliga boplatser, hemlösa 

barn som far illa och inte går i skola. Sanitära problem med avfall och mänsklig avföring. 

Människor i svår nöd. Bedragare med simulerade handikapp eller verkligt handikappade som 

utnyttjas av bedragare.
3
  

Onekligen aktualiseras komplicerade och moraliskt brännande gränsdragningsfrågor för 

hur samhället och myndigheterna ska hantera de olika situationer som uppstår. Detta har lett 

till att många myndigheter känt en osäkerhet och rädsla i hur problemen ska hanteras och 

därmed istället avvaktat eller helt undvikt att ta tag i situationen.
4
 Intensiteten i 

mediebevakningen har dessutom pressat beslutsfattare att ge besked i frågor där det funnits en 

osäkerhet om vilken lagstiftning som gäller och hur den ska tolkas.
5
 Det finns därmed 

incitament för att myndigeter och myndighetspersoner påverkats, eller helt frångått den 

rättstillämpning som faktiskt gäller. Istället för att ta tag i de juridiska gränsdragningsfrågorna 

har man duckat på personliga och moraliska grunder. 

 Debatten om tiggare och tiggeriet ligger oftast på ett futuristiskt plan, huruvida det ska 

förbjudas eller inte genom lagstiftning, alternativt hur det kan förebyggas. Debatt med fokus 

på innebörden av den lagstiftning som finns, och som annars tillämpas i samhället, lyser oftast 

med sin frånvaro. För oavsett åsikt, om tiggeriet ska förbjudas eller inte, så är dessa individer 

just nu en del av samhället. EU-medborgare kan ha rätt att vistas här och det är inte förbjudet 

enligt svensk lag att ägna sig åt tiggeri. Emellertid är tiggaren och tiggeriet inget separat 

rättsområde utan påverkas och berörs av flera olika rättsområden. Hit hör bl.a. rätten för 

                                                 
1 Se t.ex. Magnusson, Cecilia, Förbjud gatutiggeriet för att minska risken för fattigdom, DN Debatt, 2014-08-13. Holmin, 

Maria, Hätsk debatt om tiggeri i Agenda, SVT Nyheter, 2014-01-12. Regnér, Åsa, Vi vill minska både utsatthet och tiggeri, 

Aftonbladet, 2015-08-16. Cheffi, Soha, Gerden, Leo, Ett förbud mot tiggeri är ett förbud mot människors hjälplöshet, 

Nyheter 24, 2016-03-29. DN, DN granskar tiggeriet, http://www.dn.se/stories/stories-sthlm/dn-granskar-tiggeriet-i-

stockholm/. Jeppsson, Jonathan, Svensson, Ola, Ge inte pengar till tiggare på gatan, Aftonbladet, 2016-02-01. Hansson, Erik, 

Hotet mot det svenska samhällskontraktet – Hur tiggeri i Stockholm aktiverar det personliga moraliska ansvaret, 

Socialmedicinsk tidskrift, vol. 92, nr. 3, 2015. Motion 2013/14:Sf381. 
2 Se SOU 2016:6. 
3 TR Göteborg, mål nr B 13425-15, dom 2016-02-12. 
4 SOU 2016:6 s. 44, 47, 48. Se även, Perlenberg, Csaba Bene, Vi behöver retirera till en likhet inför lagen, GT, 2015-10-29.   
5 SOU 2016:6 s. 48. 
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mänskliga rättigheter, social- och biståndsrätten, äganderätten,
6
 miljörätten, barnrätten, straff- 

och brottsrätten, för att nämna några. 

 

1.2. Problembakgrund 

De rättsområden som är föremål för närmare analys i uppsatsen är migrationsrätten och 

skatterätten. Det kan vid en flyktig betraktelse tyckas som att dessa rättsområden inte har 

särskilt mycket gemensamt. Emellertid aktualiserar den tiggande EU-medborgaren och 

tiggeriet några centrala beröringspunkter mellan de båda rättsområdena, dessa är främst 

inkomst och längden på vistelsetiden i Sverige. Annorlunda formulerat skapar den tiggande 

EU-medborgarens situation en kontaktyta mellan rättsområdena, med migrationsrätten och 

uppehållsrätten på ena sidan och med skatterätten och inkomstbeskattningen på den andra 

sidan. Många EU-medborgare stannar i Sverige längre tid än de tre månader som de har 

uppehållsrätt enligt utlänningslagen.
7
 Efter sex månaders stadigvarande vistelse i Sverige 

aktiveras dock skatteplikten. Personen blir obegränsat skattskyldig och ska därmed betala 

skatt i Sverige.
8
 EU-medborgarnas vistelse i Sverige kan därmed sägas aktivera skatteplikten 

men detta perspektiv har inte lyfts fram av rättstillämparna eller inom tidigare forskning.  

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en rättsdogmatisk undersökning ta ställning till om tiggare 

har rätt att uppehålla sig i Sverige och i så fall på vilka grunder, samt huruvida inkomster från 

tiggeri är skattepliktiga eller inte. Syftet kommer utredas från följande utgångspunkter:
9
 

 

En kvinna sitter ihopkrupen framför entrén till Bergviks köpcenter i Karlstad. Förbipasserande 

människor möts av tillropet: ”Hej, hej. Please give me money, my children”. En del stannar upp 

och lägger en slant i pappersmuggen framför kvinnan, andra väljer att gå lite på sidan om med 

nedslagen blick och ytterligare andra ser arga och sammanbita ut. Allt detta utspelas med det 

upprepade ”Hej, hej” i bakgrunden.  

Kvinnan är EU-medborgare från Rumänien och har vistats i Sverige i ungefär tre år men inte i 

en sammanhängande period. Då och då återvänder hon hem för att besöka sina barn. Sverige är i 

Rumänien känt som ett paradis för tiggare, rapporterar nyhetsprogram i rumänsk TV.
10

 Många 

fattiga från Östeuropa söker sig därför till Sverige eftersom de uppfattar det som lättare att försörja 

sig här genom att tigga, jämfört med möjligheterna till annan försörjning i hemlandet.  En bra 

vecka, då kvinnan tigger från öppning till stängning, sex dagar i veckan, tjänar hon ca 3000 kr i 

månaden, vilket motsvarar en läkarlön i Rumänien.
11

 För pengarna från tiggeriet kan hon renovera 

sitt hus i hemlandet. Dessutom är poliserna i Sverige snälla och hon kan bo gratis på den tillfälliga 

campingplatsen som kyrkan ordnat, där det finns husvagnar och el att tillgå.  

                                                 
6 Se KamR i Stockholm, mål nr 3086-15, dom 2012-09-10. 
7 2 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716) (UtlL) och 3a kap. 1 § UtlL, e contario. 
8 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) (Il). 
9 Scenariot är baserat på SOU 2016:6 samt Gustavsson, Kjell, EU-migranternas camping stängs, SVT Nyheter, 2016-04-08. 
10 Știrile TV, ”www.stiri.tvr.ro/suedia-noul-paradis-al-cersetorilor-romi-plecati-din-romania_56428.html”, 2015-02-11, 

Suedia.se,”www.suedia.se/suedia-noul-paradis-al-cersetorilor-romi-plecati-din-romania/”, 2015-02-11. 
11 SOU 2016:6 s. 29. 
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Klockan är 18.00 och köpcentret stänger, kvinnan packar ihop sina saker och beger sig mot 

parkeringen. Efter en stunds väntan kommer en bil och hämtar upp henne.  

Morgonen gryr och kvinnan beger sig åter till Bergvik för att avverka ytterligare en arbetsdag 

utanför entrén till köpcentret. Hon breder ut sin filt, ställer fram sin pappersmugg från Wayne’s 

Coffee och slår sig ner. ”Hej, hej. Please give me money, my children” ljuder åter i periferin.  

Vid de rättsliga bedömningar som utförs i uppsatsen, kommer en kontinuerlig återkoppling 

ske till scenariot ovan. Detta för att på bästa sätt systematisera och tydliggöra bilden av 

gällande rätt vid utredningen av syftet.  

 

1.4. Tidigare forskning  

Tidigare forskning på området tiggeri och skatteplikt saknas. Forskningen är överlag sparsam 

kring EU-medborgare och fenomenet tiggeri. Det finns två publicerade avhandlingar som 

berör EU-medborgare och den fria rörligheten men endast en av dessa är skriven inom det 

juridiska vetenskapsområdet. Avhandlingen, Suveränitetserosion? Om EU-rättens påverkan 

på nationella trygghetsmodeller; särskilt Sverige
12

 är författad av Jaan Paju, inom 

forskningsområdet europeisk integrationsrätt. I avhandlingen diskuteras hur 

socialförsäkringsrätten påverkas av den fria rörligheten inom EU och hur den nationella 

sociallagstiftningen måste anpassas till EU-rättens utveckling. Detta för att undvika att 

skattefinansierade förmåner blir tillgängliga genom bosättning för personer som inte själva 

bidrar med skattemedel till det svenska samhället. 

Den andra avhandlingen, Migranternas medborgarskap: EU:s medborgarskapande från 

Romförhandlingarna till idag
13

 av Meriam Chatty, är skriven inom vetenskapsområdet 

statsvetenskap. Avhandlingens syfte är att studera hur medborgarskapandet sker inom EU, det 

vill säga hur migranter blir medborgare i det nya bosättningslandet samt hur förhållandet 

mellan migration och EU:s fria rörlighet ser ut.  

På området finns ett flertal studentuppsatser från svenska lärosäten men inte heller här 

finns det någon uppsats som behandlar uppsatsens ämnesområde; skatt kopplat till tiggeri. 

Inom det juridiska forskningsområdet finns uppsatser som bland annat behandlar den fria 

rörligheten för icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare
14

, möjligheten att kriminalisera 

tiggeri
15

 och människohandel.
16

 Inom övriga vetenskapsområden skrivs många 

studentuppsatser inom sociologi som berör fenomenet tiggeri.
17

 

                                                 
12 Paju, Jaan, Suveränitetserosion? Om EU-rättens påverkan på nationella trygghetsmodeller: särskilt Sverige, Visby, 2015.  
13 Chatty, Meriam, Migranternas medborgarskap: EU:s medborgarskapande från Romförhandlingarna till idag, Örebro, 

2015. 
14 Björkman, Emma, Rörlighetsdirektivet – hur fri är den fria rörligheten för icke ekonomiskt aktiva unionsmedborgare, 

Stockholms universitet, 2014. 
15 Enocksson, Malin, Möjligheten att kriminalisera tiggeri ur ett straffrättsligt perspektiv, Lunds universitet, 2014. 
16 Styren Glastra, Alejandro, ”En vingklippt ängel” – om problemen vid tolkning och tillämpning av bestämmelsen om 

människohandel i 4 kap 1 a § brottsbalken samt förslag på hur bestämmelsen bör revideras, Uppsala universitet, 2014.  
17Se Svenska ESF-rådets forskningsinventering för mer information om studentuppsatser, Uliczka, Helen, Inventering av 

forskning och kunskap rörande FEAD:s målgrupper: resultat och reflektioner, Dela Vision, 2015, 

”www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/FEAD/Utlysning/Forskningsinventering%20FEADs%20m%c3%a5lgrup

per.pdf”, 2016-04-04. 
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Mer forskning om tiggande EU-medborgare och rörlighetsdirektivets konsekvenser för det 

svenska samhället är därmed efterfrågad för att öka kunskapen på detta område.   

  

1.5. Avgränsningar 

Fokus i uppsatsen är enskilda EU-medborgare som tigger i Sverige. Det anläggs inget 

barnrättsligt perspektiv i uppsatsen på grund av syftets inriktning samt av utrymmesskäl. 

Vidare, när uppehållsrätten för EU-medborgaren diskuteras, omfattas även deras 

familjemedlemmar av bestämmelserna, även om det inte direkt skrivs ut i uppsatsen. Detta för 

att begränsa diskussionen och centrera framställningen kring frågeställningarna. EU-

medborgarnas sociala rättigheter utreds inte mer än översiktligt då syftet i uppsatsen är att 

utreda EU-medborgarnas uppehållsrätt och skatteplikt. Rätten till socialt bistånd enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) tas därmed inte upp mer än vad som krävs för den övriga 

diskussionen. Ställning tas inte heller till om barn till tiggande EU-medborgare har rätt till 

skolgång eller socialt bistånd, då detta faller utanför uppsatsens syfte. 

 Inom den skatterättsliga delen av uppsatsen avgränsas internationell skatterätt med vilket 

menas att dubbelbeskattningsavtalen inte kommer beröras. Framställningen är vidare 

centrerad till den enskilde tiggaren i denna del. Ställnings tas därmed inte till huruvida 

inkomster från tiggeri kan hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet om tiggeriet är 

organiserat.
18

  

  

1.6. Metod, material och teori 

I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Som begrepp är rättsdogmatisk metod vagt 

och svårdefinierat, eller snarare, begreppet används på ett odefinierat sätt. Vi avser därmed att 

förklara vilken uppfattning vi har av metoden samt hur vi har valt att utföra den. 

 Uppsatsens syfte är att fastställa vilka regler som gäller för uppehållsrätt samt för 

beskattning av inkomster från tiggeri. För att komma fram till svaret behöver gällande 

rättsregler på området beskrivas och systematiseras, genom tolkning av lagtext, förarbeten, 

prejudikat och annat rättsligt material, för att finna hur och på vilket sätt reglerna ska 

tillämpas. Rättsdogmatisk metod innebär att ”beskriva, systematisera och tolka gällande 

rätt”.
19

 Metoden kan ses som en machete som används för att plöja sig fram genom en 

djungel av lagstiftning; för att finna vägen måste denna djungel hanteras och systematiseras.
20

 

Görs inte detta framstår rättsreglerna enbart som en oformlig massa utan inre logik, därmed 

utgör den rättsdogmatiska metoden det bästa verktyget för vår uppsats.  

 Metoden har fått utstå en del kritik, bland annat har anförts att den kännetecknas av 

”bristande öppenhet och flexibilitet i synsättet”.
21

 Detta då en fastställd rättskällelära brukas 

som utgångspunkt för systematiseringen vilket enligt kritikerna bidrar till en alltför 

                                                 
18 Förslag på vidare forskning inom tiggeri och näringsverksamhet lämnas i avsnitt 4.2. Förslag på vidare forskning. 
19 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105, på s. 111. 
20 Se Dimitrievski, Nick, Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i vårdbranschen, SN A 2015 s. 3, på s. 9. 
21 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredrick, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Lund, 2013, s. 25. 
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detaljorienterad ansats. En mer övergripande syn på rättssystemet och dess regler antas 

därmed gå förlorad då inte tillräckligt stor vikt fästs vid rättsreglernas tillämpning eller 

utövande i verkligheten.
22

 Dessa tankar kan till viss del härledas till rättspositivismens 

upprinnelse under 1800-talet och förknippas ofta med bland annat Kelsens paradigm om att 

lagreglers legitimitet bygger på deras ställning i en hierarkisk skapelsekedja.
23

 Här föddes 

tanken om att rättssystemet är uppbyggt i ett fixerat system och att rättsreglerna har en 

inbördes ordning som inte går att ifrågasätta. Idag utgår visserligen den rättsdogmatiska 

metoden från rättskälleläran men detta kan snarare ses som en verktygslåda än som en 

fotboja.
24

 Juridisk argumentation måste bygga på vissa formella utgångspunkter för att få 

relevans och legitimitet, därmed måste rättskällorna beaktas. Vore detta inte förfarandet skulle 

vilka källor som helst kunna användas för tolkning av rättsregler. Detta skulle få till följd att 

den juridiska argumentationen skulle förlora i tillförlitlighet och saklighet.  

  Under 2000-talet genomgick den rättsdogmatiska metoden en form av renässans genom 

bland annat Peczeniks modernare rättskällelära, vilken ligger till grund för vårt utförande av 

metoden.
 25

 Rättskällorna utgör det material på vilket den rättsdogmatiska metoden baseras. 

Dessa källor äger därmed stor auktoritet och legitimitet varmed tillförlitligheten hos dem inte 

kan ifrågasättas. Det material som används i uppsatsen kan härledas till Peczeniks 

rättskällelära och indelningen i vilka rättskällor som ska, får och bör beaktas.
26

 Primärt 

används lagar och andra föreskrifter (ska beaktas), förarbeten och praxis (bör beaktas) samt 

rekommendationer och vägledande råd från Skatteverket, Socialstyrelsen, beslut från 

Skatterättsnämnden, praxis från underinstanser och doktrin (får följas). Till den tredje 

kategorin av rättskällor kan även annat material fogas som inte går att underordna de 

auktoritativa rättskällorna (kategorierna ska och får ovan).
27

 Detta kan däremot inte ske helt 

förutsättningslöst utan enbart om tillräcklig ledning för lösning av ett rättsligt problem inte 

kan sökas i de auktoritativa källorna.
28

 Under utredningen av om inkomster från tiggeri är 

skattepliktiga eller inte, uppstod denna situation. Tillräcklig ledning från lag, förarbeten, 

praxis och doktrin erhölls inte, varmed det var nödvändigt att komplettera rättkällorna med 

kunskapsmaterial från det angränsande nationalekonomiska vetenskapsområdet.
29

 Då 

materialet utgörs av vetenskapliga studier, vars innehåll erkänts av flertalet forskare på 

området och är etablerat inom vetenskapen, finner författarna teorierna tillförlitliga. Slutligen 

används material från media för att ge en bakgrundsbild till tiggeriet. Dessa källor har inte 

                                                 
22 Se bl.a. Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004-05, s. 297-333, på s. 318 fotnot 58 samt, 

Dimitrievski, Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i vårdbranschen, SN A 2015 s. 3, på s. 9. 
23 Gustafsson, Håkan, 3.2. Den rättspluralistiska uppfattningen, Gustafsson, Håkan, Rättens polyvalens: En rättsvetenskaplig 

studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet, Lund, 2002, s. 114. 
24 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 23. 
25 Dimitrievski, Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i vårdbranschen, SN A 2015 s. 3, på s. 9, samt Peczenik, 

Aleksander, Rättskällor, Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 

Stockholm, 1995. 
26 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990 s. 41, på s. 47 ff.  
27 Gräns, Minna, Om hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT 2006-07, s. 792, på s. 

784 f. 
28 Ibid. 
29 Andreoni, James, Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving, The Economic Journal, vol. 

100, no. 401 (1990), pp. 464-477, Breman, Anna, The Economics of Altruism, Paternalism and Self-Control, Economic 

Research Institute, Stockholm, 2006 samt Harbaugh, William T, What Do Donations Buy? A Model of Philanthropy Based 

on Prestige and Warm Glow, Journal of Public Economics, no. 67 (1998), pp. 269-284. 
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använts för den rättsliga bedömningen, då de inte utgör rättskällor, utan istället använts för att 

lyfta fram samhällsdebatten och situationer hämtade från verkligheten. 

 Teoretiska utgångspunkter i uppsatsen utgörs av teorier på systemnivå, med vilket menas 

teorier kring allmänna rättsprinciper som bär upp rättsordningen.
30

 De principer som berörs är 

likabehandlingsprincipen, legalitetsprincipen och skatteförmågeprincipen. Används görs även 

den teoretiska grundmodellen om likhetsbedömning inom skatterätten samt den 

nationalekonomiska teorin om ”warm glow”.
31

 

 

1.7. Begreppsanalys 

Olika begrepp kan användas för att beskriva EU-medborgare som kommer till Sverige för att 

tigga, som till exempel utsatta EU-medborgare, EU-migranter och tiggare. I uppsatsen måste 

ett begrepp användas som är så precist i sin åsyftning som möjligt, så att varken fler eller färre 

personer än vad som avses omfattas av det. 

 Med begreppet utsatta EU-medborgare omfattas enbart EU-medborgare som lever i social 

nöd. Då det är svårt att fastställa vad ”utsatt” betyder blir begreppet inte rätt i förhållande till 

uppsatsens syfte. Även begreppet EU-migrant blir missvisande för uppsatsens syfte. Med 

migration avses registrerad flyttning enligt svenska migrationsforskare.
32

 Användandet av 

termen EU-migrant omfattar således enbart personer som flyttar permanent till Sverige 

varmed även denna term blir för snäv för att kunna användas i uppsatsen. Då inte alla 

personer som kommer till Sverige för att tigga kan antas migrera hit i den mening som 

begreppet migrant åsyftar, finner vi inte heller detta begrepp tillfredställande att använda i 

uppsatsen.  

 Tiggare som term kan medföra negativa konnotationer i den mån att bilden av tiggare i 

samhället är omgärdat av olika föreställningar hos olika människor. Ordets generiska 

betydelse är dock en person som huvudsakligen livnär sig på att tigga pengar eller saker.
33

 I 

vår mening är denna term mest korrekt i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar, 

då de personer som omfattas av den rättsliga bedömningen är personer som tigger för sin 

försörjning. Avsikten med användningen av begreppet ”tiggare” är således att åsyfta 

handlingen hos personen, själva tiggeriet och inte personen själv.  

 Vi är medvetna om att begreppet inte är värderingsfritt, men i vår mening är det ändå den 

mest korrekta termen att använda i sammanhanget. Därmed används tiggare alternativt 

tiggande EU-medborgare i uppsatsen för att åsyfta personer från EU som ägnar sig åt tiggeri. 

 

                                                 
30 Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, s. 298 ff.  
31 Se vidare avsnitt 3.8.1. Tiggaren och gatumusikanten: en likhetsbedömning. 
32 Norman, Hans, migration, Nationalencyklopedin, ”www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/migration”, 2016-05-09. 
33 Nationalencyklopedin, tiggare, ”www.ne.se”, 2016-05-09. 
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1.8. Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel ges en kort introduktion till ämnet och bakgrunden till det 

undersökta problemet. Uppsatsens syfte och metod klarläggs även i denna del.   

 Uppsatsen andra kapitel berör migrationsrätten, vari ställning tas till huruvida EU-

medborgare har rätt att vistas i Sverige eller inte. För att komma fram till ett svar fastställs 

först innehållet i tillämplig lagstiftning på området. Som ett andra steg förs en diskussion 

kring tillämpningen av lagreglerna på det konkreta fallet. Vad innebär uppehållsrätt och vilka 

villkor måste vara uppfyllda för att erhålla detta? Uppfyller kvinnan i scenariot i avsnitt 1.3. 

villkoren? Påverkas bedömningen av att kvinnan ibland reser hem till Rumänien? 

I uppsatsens tredje del tas ställning till huruvida inkomster från tiggeri är skattepliktiga 

eller inte. För att komma fram till ett svar fastställs först innehållet i tillämplig lagstiftning 

tillsammans med centrala rättsprinciper inom ramen för skatterätten. Vidare följer en 

diskussion kring tillämpningen av lagreglerna på det konkreta fallet med tiggaren som 

uppställts inledningsvis i uppsatsen. Är inkomster från tiggeri skattepliktiga eller inte? I denna 

del företas även en likhetsbedömning mellan situationen med gatumusikanten och tiggaren 

med avsikt att utröna om dessa situationer anses likvärdiga och vad detta, i så fall, innebär för 

bedömningen av inkomster från tiggeri. 

Slutsatser, avslutande synpunkter och förslag på vidare forskning redovisas i kapitel fyra. 
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2. Migrationsrätten och den fria rörligheten 

 

I följande avsnitt tas ställning till huruvida tiggande EU-medborgare har rätt att vistas i 

Sverige eller inte. För att komma fram till ett svar fastställs först innehållet i tillämplig 

lagstiftning på området. Som ett andra steg förs en diskussion kring tillämpningen av 

lagreglerna på det konkreta fallet. Vad innebär uppehållsrätt och vilka villkor måste vara 

uppfyllda för att erhålla detta? Uppfyller kvinnan i scenariot i avsnitt 1.3. villkoren? Påverkas 

bedömningen av att kvinnan ibland reser hem till Rumänien?  
 

 

2.1. Inledning  

EU-medborgare har en lagstadgad rätt att fritt röra sig inom EU:s gränser enligt artiklarna 20 

och 21 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (cit. FEUF). Denna rätt grundas på 

unionsmedborgarskapet som infördes 1993 genom Maastrichtfördraget.
34

 I och med 

införandet omfattas även icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare av rätten till fri rörlighet. 

Tidigare gällde denna rätt enbart arbetstagare och egna företagare.
35

 År 2004 utfärdade EU 

rörlighetsdirektivet
36

 där rätten till fri rörlighet regleras. Direktivet implementerades i svensk 

lagstiftning 2006 via ändringar och tillägg i utlänningslagen (2005:716) (cit. UtlL). Ett nytt 

kapitel, 3a, infördes i vilket den så kallade uppehållsrätten regleras.   

   

2.2. Rörlighetsdirektivet  

För att förstå syftet med rörlighetsdirektivet bör först EU:s värdegrund och målsättning 

klarläggas. Denna fastställs i Fördraget om Europeiska unionens (cit. FEU) inledande 

bestämmelser:  

 ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 

rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter som tillhör minoriteter. 

Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av 

mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet […].”
37

 

I artikel 3 FEU står vidare att unionen ska verka för att upprätthålla dessa värden samt folkens 

välfärd. Ett område med ”frihet, säkerhet och rättvisa”
38

 ska råda där sociala framsteg ska 

eftersträvas. EU ska vidare verka för att ”bekämpa social utestängning och diskriminering 

samt främja social rättvisa och socialt skydd.”
39

  

                                                 
34 Fördraget om Europeiska unionen (1992), Maastrichtfördraget, EU-fördraget, FEU. 
35 Rätten grundades på bestämmelserna i Romfördraget; Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen (1957), 

Romfördraget, EEG. 
36 Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 

medlemsstaternas territorier. 
37 Artikel 2 FEU. 
38 Artikel 3 p. 2 FEU. 
39 Artikel 3 p. 3 st. 2 FEU. 
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 Värdegrunden förverkligas genom att rörlighetsdirektivet vilar på EU-fördragets 

grundprincip om likabehandling enligt vilken all form av diskriminering grundad på 

nationalitet är förbjuden.
40

 EU-medborgare från en annan medlemsstat som bedöms ha 

uppehållsrätt i Sverige ska därmed behandlas på samma sätt som landets egna medborgare. I 

rörlighetsdirektivet återfinns regeln om likabehandling i artikel 24. Det finns dock ett stadgat 

undantag i artikelns andra stycke som omfattar icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare. Där 

framgår att mottagarstaten inte är skyldig att bevilja socialt bistånd under de första tre 

månaderna av vistelsen.  

 Tiggande EU-medborgare har därmed rätt att fritt röra sig inom EU. Som utgångspunkt 

omfattas alla EU-medborgare av rätten till likabehandling men om den tiggande EU-

medborgaren räknas till gruppen icke ekonomiskt aktiva inskränks denna rätt under de tre 

första månaderna av vistelsen i Sverige. Efter de tre första månaderna har tiggaren rätt till 

likabehandling om kriterierna för uppehållsrätt uppfylls. I de följande utreds om kvinnan i 

scenariot räknas som ekonomiskt eller icke ekonomiskt aktiv samt om hon har uppehållsrätt i 

Sverige eller inte. 

 

2.3. Uppehållsrätten för EU-medborgare 

För att omfattas av reglerna om fri rörlighet och rätten till likabehandling krävs att personen är 

EU-medborgare.
41

 Alla som är medborgare i ett medlemsland i EU räknas som EU-

medborgare. Kan medborgarskap styrkas i ett medlemsland har därmed övriga medlemsstater 

ingen rätt att ifrågasätta EU-medborgarskapet.
42

 I Zhu och Chen-målet (C-200/02) födde en 

kinesisk medborgare sitt barn på Irland varmed barnet fick ett irländskt medborgarskap med 

vilket EU-medborgarskap följde. Mamman kunde, som vårdnadshavare, därmed nyttja både 

det irländska medborgarskapet och EU-medborgarskapet trots att hon var 

tredjelandsmedborgare från början.
43

 Även familjemedlemmar till en EU-medborgare 

omfattas av den fria rörligheten och likabehandlingsprincipen, oavsett om de själva är EU-

medborgare eller inte. Vem som räknas som familjemedlem framgår av artikel 2 p. 2 i 

rörlighetsdirektivet.  

 Kvinnan i scenariot är en EU-medborgare då hon kommer från Rumänien. Då det finns 

olika former av uppehållsrätt grundad på vistelsetid och då olika villkor gäller för de olika 

formerna, gås i det följande varje form av uppehållsrätt igenom för sig.  

 

2.4. Uppehållsrätt upp till tre månader 

Den första formen av uppehållsrätt är generell, vilket innebär att samtliga EU-medborgare har 

rätt att vistas i valfritt medlemsland under en period av högst tre månader.
44

 Det enda krav 

                                                 
40 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Stockholm, 2010, s.111. 
41 Se artikel 21 FEUF och artikel 5 rörlighetsdirektivet. 
42 Bernitz et. al., Europarättens grunder, s. 315. 
43 Se mål C-200/02 Zhu och Chen. 
44 Artikel 6 rörlighetsdirektivet. 
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som ställs är att personen kan uppvisa ett giltigt identitetskort eller pass, enligt 2 kap. 1 § 

UtlL.
45

 Den generella bestämmelsen för uppehållsrätt i tre månader står inte uttryckligen i 

UtlL utan framgår e contrario av 2 kap. 5 § och 3a kap. 1 § UtlL.  

Tiggande EU-medborgare kan därmed vistas i Sverige upp till tre månader utan andra 

villkor än att kunna visa upp ett giltigt pass eller identitetshandling samt följa de lagar och 

regler som finns i Sverige. Kvinnan i scenariot har därmed uppehållsrätt de tre första 

månaderna i Sverige men frågan är om uppehållsrätten kvarstår efter tre månaders vistelse? 

 

2.5. Uppehållsrätt efter tre månader 

De första tre månadernas uppehållsrätt föranleder sällan några problem då det enda uppställda 

kravet är en giltig identitetshandling eller pass. Vid bedömningen av fortsatt uppehållsrätt 

ställs däremot fler villkor på EU-medborgaren och så länge villkoren är uppfyllda kvarstår 

uppehållsrätten.
46

 I 3a kap. 3 § UtlL framgår att EU-medborgare omfattas av uppehållsrätten 

om han eller hon är: 

”p. 1 arbetstagare eller egen förtagare i Sverige, 

p. 2 har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 

p. 3 är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige […],  eller 

p. 4 har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en 

heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.” 

Här framkommer indelningen av EU-medborgare i grupperna ekonomiskt aktiva och icke 

ekonomiskt aktiva, vilket berördes tidigare. Till ekonomiskt aktiva räknas arbetstagare, egna 

företagare och arbetssökande, om det finns en verklig möjlighet att erhålla anställning.
47

 Detta 

innebär omvänt att om EU-medborgaren inte aktivt söker arbete eller om det inte finns några 

reella chanser för anställning, anses personen som icke ekonomiskt aktiv. Till gruppen icke 

ekonomiskt aktiva räknas studenter, turister, pensionärer samt övriga EU-medborgare som 

inte är ekonomiskt aktiva.
48

 

 Olika villkor gäller för om EU-medborgaren ska ses som ekonomiskt aktiv eller inte 

grundat på sysselsättningen under uppehållstiden. Regelverket är komplext varmed varje 

personkategori gås igenom var för sig, utifrån uppdelning av ekonomiskt aktivitet, för att 

tydliggöra fastställandet av reglernas innehåll. 

 

                                                 
45 Allt som sägs om EU-medborgare gäller även för deras familjemedlemmar. Enligt avgränsningarna i avsnitt 1.5. kommer 

familjemedlemmarnas situation inte beröras p.g.a. utrymmesskäl. 
46 3a kap. 5 § UtlL. 
47 Socialstyrelsen, Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området – En vägledning, s. 15. 
48 Ibid. s. 18. 
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2.6. Ekonomiskt aktiva EU-medborgare 

2.6.1. Arbetstagare  

Arbetstagarbegreppet inom EU-rätten har en vidsträckt innebörd och ska tolkas i enlighet med 

EU-domstolens avgöranden, så kallad EU-konform tolkning. En nationell tolkning av 

begreppet är därmed inte tillåten i EU-rättsliga sammanhang.
49

 Vid tillämpning av svensk 

arbetslagstiftning behöver inte det gemenskapsrättsliga arbetstagarbegreppet användas utan en 

nationell tolkning kan då göras. Det svenska arbetstagarbegreppet kan sägas ha en snävare 

innebörd än det gemenskapsrättsliga vilket framgår av praxis.
50

  

 För att räknas som arbetstagare enligt EU-rätten krävs att arbetet är faktiskt och verkligt.
51

 

Detta innebär att skenanställningar ses som missbruk av rättigheten till fri rörlighet för 

arbetstagare då de inte utgör verkliga anställningar. En helhetsbedömning ska ske i varje 

enskilt fall om ett anställningsförhållande kan anses föreligga. Helhetsbedömningen ska enligt 

EU-domstolen bygga på tre kriterier: arbetet ska utföras för någon annans räkning, personen 

ska vara under dennes arbetsledning och det ska utgå ersättning för arbetet.
52

 Även 

deltidsarbete omfattas av arbetstagarbegreppet och ersättningens storlek är inte heller 

avgörande för bedömningen. En ersättning som understiger en medlemsstats existensminimun 

utgör inte grund för att inskränka rörligheten.
53

 Även ersättning i natura, till exempel i form 

av kost och logi är godtagbart.
54

 Till arbetstagare räknas däremot inte personer som arbetar i 

så pass liten omfattning att det framstår som ett marginellt komplement.
55

 Om en person bara 

arbetar ett fåtal timmar per vecka kan det indikera att arbetet enbart är marginellt och därmed 

inte kan ses som en anställning, men bedömningen ska ske utifrån EU-rätten. Till arbete 

räknas inte heller aktiviteter som inte är av ekonomisk natur som exempelvis sport på 

amatörnivå.
56

 

 Kvinnan i scenariot kan därmed inte räknas till gruppen arbetstagare. Inget arbete utförs för 

annans räkning, kvinnan står heller inte under någons arbetsledning,
57

 även om hon erhåller 

viss inkomst eller ersättning.  EU-rätten kan heller inte åberopas i samband med brottslig 

verksamhet, missbruk, bedrägerier, eller vid svart arbete.
58

 Även om kvinnan arbetar mer än 

ett fåtal timmar per vecka samt att ersättningens storlek inte är av avgörande betydelse, kan 

inte tiggeri anses vara ett faktiskt och verkligt arbete i EU-rättslig mening. Frågan är då om 

kvinnan kan ses som arbetssökande? 

 

                                                 
49 Prop. 2005/06:77, s. 183.  
50 Ang. det svenska arbetstagarbegreppet, se 1 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (cit. MBL) och 1 § lag 

(1982:80) om anställningsskydd (cit. LAS), samt Göransson Gabinus, Håkan & Garpe, Bengt, Arbetsrätten – En 

introduktion, Stockholm, 2013, s. 15 ff. 
51 Mål C-53/81 p.17 i domen samt Mål C-66/85. 
52 Mål C 413/01. 
53 Mål C-53/81 samt prop. 2005/06:77, s. 184. 
54 Mål C-196/87. 
55 Mål C-53/81.  
56 Mål C- 344/87. 
57 Begreppet ”att stå under någons arbetsledning” definieras inom arbetsrätten som att det finns en arbetsgivare. Någon som 

”den fysiska eller juridiska personen träffat avtal med […] om utförande av arbete under sådana förhållanden att ett 

anställningsavtal föreligger”, se AD 1984 nr. 141 samt Dalekant, Per & Weihe, Anders, MBL, kommentar till 1 §, Karnov, 

(version 2016-05-04). 
58 Jmf. artikel 35 rörlighetsdirektivet samt prop. 2013/14:8, s. 27 ff. Se även MIG 2009:11. 
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2.6.2.  Arbetssökande 

Med arbetssökande avses en person som reser till Sverige för att aktivt söka arbete. För att få 

fortsatt uppehållsrätt på denna grund krävs först och främst att personen kan styrka att denne 

verkligen söker arbete. I ett fall från kammarrätten nekades en kvinna bistånd på grund av att 

hon saknade uppehållsrätt. Kvinnan hävdade att hon varit i kontakt med människor som lovat 

att hjälpa henne finna arbete inom restaurangbranschen och att hon sökte jobb via 

Arbetsförmedlingen. Det visade sig dock att kvinnan inte skrivit in sig på Arbetsförmedlingen 

förrän efter avslaget på ansökan om bistånd. Enligt kammarrätten var de åtgärder kvinnan 

vidtagit inte tillräckliga och kvinnan nekades därmed uppehållsrätt.
59

 Det räcker således inte 

med indicier på att personen sökt arbete, inte heller en anmälan på Arbetsförmedlingen i nära 

anslutning till att de första tre månadernas uppehållsrätt tar slut. Inskrivning på 

Arbetsförmedlingen i ett tidigt skede torde enligt praxis vara ett minimikrav.  

 Det krävs även att EU-medborgaren har en verklig möjlighet att få en anställning. Termen 

”en verklig möjlighet att få anställning” innebär att en helhetsbedömning ska göras. Vid 

bedömningen ses till den arbetssökandes yrkeskvalifikationer, språkkompetens och 

anknytning till den svenska arbetsmarknaden. I ett avgörande från kammarrätten bedömdes en 

EU-medborgare från Polen ha en reell möjlighet att finna en anställning. Mannen hade 

utbildning inom mekanik, han studerade svenska, var inskriven som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen och hade en praktikplats. Rätten ansåg att mannen hade en verklig 

möjlighet att få anställning och beviljades därför uppehållsrätt.
60

  

 För de fall där en EU-medborgare uppger att denne blivit lovad arbete men att det vid 

ankomsten till Sverige visade sig att inget arbete fanns, eller om personen inte kan någon 

svenska, saknar yrkeskvalifikationer och helt saknar kopplingar till orten, ges enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer ingen uppehållsrätt.
61

 En sådan tolkning ligger helt i linje 

med såväl kammarrättens som EU-domstolens tolkning då bedömningen av uppehållsrätt för 

arbetssökande utgår från om det finns en reell chans att erhålla arbete eller inte.
62

  

 EU-domstolen har fastställt en tidsfrist på sex månader som skälig tid för den 

arbetssökande att hinna vidta åtgärder för att erhålla en anställning. Tiden kan förlängas i 

enskilda fall om det efter sex månader fortfarande finns en reell chans att finna arbete.
63

  

 Uppehållsrätt har även den som är egen företagare. Bedömningen av egna företagare är 

enklare än bedömningen av arbetstagare då det går att kontrollera om verksamheten har ett 

registreringsbevis, vilka lokaler verksamheten bedrivs i, om verksamheten har F-skattsedel 

och så vidare. Eftersom detta torde vara uteslutet beträffande tiggare behandlas denna punkt 

inte närmare. 
 Mot bakgrund av rättsläget kan kvinnan i scenariot inte anses ingå i begreppet 

arbetssökande varmed hon inte kan erhålla uppehållsrätt på den grunden. Detta då hon inte har 

sökt arbete. Emellertid kan det inte helt uteslutas att en tiggare kan ses som arbetssökande. En 

                                                 
59 KamR Stockholm, mål nr. 7678-11, dom 10 sept. 2012. 
60 KamR Jönköping, mål nr. 3248-07, dom 27 sept. 2007. 
61 Socialstyrelsen, Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området – En vägledning, s. 17 f. 
62 Se artikel 14.4b rörlighetsdirektivet, 3a kap. 3 § p. 2 UtlL samt prop. 2005/06:77 s. 185. 
63 Mål C-292/89. 
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kvinna från Rumänien som kom till Sverige för att tigga skrev in sig på Arbetsförmedlingen 

och fick efter ett tag praktikplats på den matbutik utanför vilken hon tidigare hade tiggt.
64

 En 

av anledningarna till att kvinnan bedömdes ha en verklig möjlighet till arbete var att hon 

kunde engelska bra. Den som har en praktikplats, tillsammans med någon annan förutsättning 

som talar för en verklig möjlighet att få anställning, kan enligt praxis därmed uppnå 

uppehållsrätt.
65

 En bedömning får göras i varje enskilt fall med krav på att den tiggande EU-

medborgaren aktivt verkar för att finna arbete, görs inte detta kan personen inte ses som 

arbetssökande. Det stora flertalet tiggande EU-medborgare torde dock inte kunna räknas in 

under dessa förutsättningar.  

 Kvinnan i scenariot kan därmed inte anses tillhöra gruppen ekonomiskt aktiva EU-

medborgare då hon varken uppfyller kraven för arbetstagare eller arbetssökande. Nedan 

utreds vilka kriterier icke ekonomiskt aktiv EU-medborgare måste uppfylla för att erhålla 

uppehållsrätt.   

 

2.7.  Icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare 

2.7.1. Generellt om icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare 

Till gruppen icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare räknas, som tidigare nämnts, studenter, 

turister, pensionärer och övriga EU-medborgare som inte är ekonomiskt aktiva. För att kunna 

räknas till gruppen studenter krävs att personen är inskriven som studerande vid ett svenskt 

lärosäte varpå denna grupp torde kunna uteslutas som grund för uppehållsrätt för tiggare och 

kommer därför inte beröras närmare.  

 Den fjärde och sista grunden för uppehållsrätt i 3a kap. 3 § UtlL syftar till att fånga upp 

övriga personer som kan tänkas vilja stanna i Sverige, samtidigt som den har betydelse för 

såväl arbetstagare, arbetssökande och studenter. Rekvisiten i 3a kap. 3 § p. 4 UtlL är således 

vidsträckta i sin utformning. Anledningen till detta är att kraven för samtliga grunder för 

uppehållsrätt är att EU-medborgaren ska ha tillräckliga tillgångar för sin försörjning samt en 

heltäckande sjukförsäkring.  

 Bedömningen av fortsatt uppehållsrätt efter tre månader utgår därmed från om dessa två 

rekvisit är uppfyllda eller inte. Arbetstagare uppvisar ett anställningsintyg, arbetssökande 

styrker sin inkomst med intyg från Arbetsförmedlingen, från en praktikplats, utbildning et 

cetera. Studenters försörjning säkras via ett intyg från den utbildningsanstalt på vilken 

studenten är inskriven och pensionärer styrker sin försörjning via ett intyg utfärdat av 

pensionsmyndigheten i hemlandet.
66

 Även turister omfattas av rekvisiten, men då deras 

vistelse ofta kännetecknas av en tillfällig natur blir bedömningen av uppehållsrätt efter tre 

månader sällan aktuell. Om den blir det måste även turister uppfylla kraven på tillräckliga 

tillgångar samt en heltäckande sjukförsäkring.
67

 

                                                 
64 Nygren, Susanna, Tiggde utanför affär – fick praktikplats i den, Aftonbladet, 2016-02-19. 
65 KamR Göteborg, mål nr. 5917-09. 
66 Socialstyrelsen, Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området: En vägledning, s. 19. 
67 Se vidare prop. 2005/06:77, s. 185. 
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 Rekvisiten i 3a kap. 3 § p. 4 UtlL utgör tillsammans en helt egen grund för uppehållsrätt. 

Alla EU-medborgare som har tillräckliga medel för sin försörjning och en sjukförsäkring har 

således automatiskt uppehållsrätt i Sverige. I det följande utreds om kvinnan i scenariot 

uppfyller de två rekvisiten för fortsatt uppehållsrätt.  

 

2.7.2. Tillräckliga tillgångar 

Rekvisitet tillräkliga tillgångar för egen försörjning i 3a kap. 3 § p. 4 UtlL bygger på 

rörlighetsdirektivets artikel 7.1b där kravet för uppehållsrätt är att EU-medborgaren har 

”tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande statens sociala 

biståndssystem under vistelsen”. Detta har ersatts i UtlL med begreppet ”tillräckliga tillgångar 

för egen försörjning” vilket avviker från direktivets ordalydelse. Kravet på att det sociala 

biståndssystemet inte får belastas i mottagarstaten har istället införts i 8 kap. 2 § UtlL där 

avvisningsgrund för EU-medborgare under de tre första månaderna av vistelsen anges. 

Avvisning får ske om en person ”visar sig utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet 

enligt socialtjänstlagen”.
68

 Tillräckliga medel får vidare inte begränsas till ett fast belopp utan 

en bedömning måste ske i det enskilda fallet. I rörlighetsdirektivet finns en hänvisning till vad 

som kan anses utgöra en övre beloppsgräns, vilken är endera den beloppsgräns som gäller för 

beviljande av socialt bistånd, eller minimipensionen i den mottagande medlemsstaten.
69

 I 

Sverige kan den övre beloppsgränsen fastställas utifrån Socialstyrelsens riksnorm för 

försörjningsstöd för 2016. Normbeloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår 

och varierar beroende på familjesituation. För en familj med två vuxna och två barn på två 

och fyra år skulle den i dagsläget uppgå till 10 980 kr per månad, och stiger efter antalet barn 

och antal vuxna i hushållet.
70

  För en ensamstående person utan barn uppgår den till 3 890 kr. 

Även tillgångar från tredje man får tas med i beräkningen.
71

 

 Bedömningen av tillräckliga tillgångar måste därmed ske mot bakgrund av om det sociala 

biståndssystemet i mottagarstaten belastas eller inte och om en eventuell belastning anses 

orimlig eller inte.
72

 Tiggare måste därmed inneha tillräckliga tillgångar för att klara sin egen 

försörjning utan att behöva anlita det sociala biståndssystemet. Reglerna kring vad som menas 

med socialt biståndssystem samt vilka förmåner som kan anses utgöra en belastning av detta 

system är inte okomplicerade. Nedan redogörs enbart summariskt för de övergripande 

problemen då dessa frågor tillhör socialrätten vilken inte berörs på grund av utrymmesskäl. 

 Det sociala biståndssystemet omfattar samtliga sociala förmåner och bistånd enligt 

avgörandet i C-333/13 Dano-målet. Men, alla sociala förmåner anses inte utgöra grund för 

belastning av detta biståndssystem.
73

 Förmånerna kan delas in i sociala förmåner och sociala 

trygghetsförmåner. De förra omfattar alla förmåner som inte är avgiftsfinansierade, de 

                                                 
68 8 kap. 2 § UtlL. 
69 Artikel 8.4 rörlighetsdirektivet. 
70 Socialstyrelsen, Riksnormen för försörjningsstöd, ”www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen”. 
71 Se C-408/03. 
72 Se 8 kap. 2 § UtlL. 
73 För följande diskussion, se Holm, Emma, Social turism? EU-domstolens senaste praxis avseende icke-aktiva 

unionsmedborgares rätt till förmåner, Europapolitisk analys, nr. 2015:24epa. 
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personer som uppbär ersättningen har därmed inte betalat någon avgift för dem utan 

förmånerna finansieras via beskattning. Utbetalning sker efter en individuell behovsprövning 

och syftet med förmånerna är att ”tillförsäkra en skälig levnadsnivå”.
74

 De sociala 

trygghetsförmånerna däremot, är avgiftsfinansierade som exempelvis ersättning som betalas 

ut av en arbetslöshetskassa. Ingen behovsprövning utförs vid utbetalning utan om de objektiva 

villkoren är uppfyllda, som att erlagd avgift till arbetslöshetskassa har skett, betalas 

ersättningen ut. Sociala trygghetsförmåner anses därmed inte kunna utgöra en belastning för 

det sociala biståndssystemet.  

 De sociala trygghetsförmånerna finns reglerade i en särskild förordning,
75

 varmed 

åtskillnaden mellan sociala förmåner och sociala trygghetsförmåner borde vara enkel. Finns 

de inte upptagna i förordning 883/2004 är de sociala förmåner enligt rörlighetsdirektivet och 

de kan då utgöra en belastning av det sociala biståndssystemet, varmed uppehållsrätt kan 

nekas. Dock har ett gränsdragningsproblem uppstått då en del sociala trygghetsförmåner i 

förordning 883/2004 har karaktären av både social förmån och trygghetsförmån, varmed de 

benämns hybridförmåner eller ”särskilda icke-avgiftsfinansierade förmåner”.
76

 Dessa 

förmåner utbetalas på objektiv grund, det vill säga särskilda villkor ska vara uppfyllda, 

samtidigt som det ibland, för vissa av dessa förmåner, företas en individuell behovsprövning. 

Det problem som uppstått är således hur dessa förmåner ska betraktas. Om de inte ses som 

sociala förmåner, i bemärkelsen att uttag av dem kan ses som en belastning av 

biståndssystemet, innebär det att tiggande EU-medborgare kan, om de uppfyller de objektiva 

villkoren, uppbära dessa ersättningar och vid en bedömning av uppehållsrätt anses ha 

tillräckliga tillgångar. Detta skulle då öppna upp för så kallad social turism; att EU-

medborgare beger sig till medlemsländer med ett starkt socialt skyddsnät med syfte att erhålla 

försörjning. 

 EU-domstolen har försökt begränsa denna möjlighet genom avgörandet i C-140/12 Brey-

målet, där domstolen fastställde att hybridförmåner ibland kan anses utgöra socialt bistånd. 

För att veta när de gör det måste en bedömning av förmånens funktion ske i det enskilda 

fallet. Om en ansökan om en hybridförmån sker i syfte att erhålla försörjning, trots att 

tillräckliga tillgångar saknas, ska förmånen bedömas som socialt bistånd och förmånen kan 

därmed nekas EU-medborgaren.
77

  

 I Dano-målet förtydligade EU-domstolen att det går att neka ”unionsmedborgare sociala 

förmåner när dessa inte utövar förvärvsverksamhet, utan uteslutande har utnyttjat den fria 

rörligheten för att komma i åtnjutande av socialt stöd från en annan medlemsstat trots att de 

saknar tillräckliga tillgångar för att ha uppehållsrätt där.”
78

  Genom avgörandet infördes 

därmed en form av spärr mot social turism.  

  Vid bedömningen av om en belastning av biståndssystemet i sin tur anses orimlig kan skäl 

16 i rörlighetsdirektivets inledning fungera som vägledning. Där anges tre kriterier för 

                                                 
74 Ibid. s. 3. 
75 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen. 
76 Holm, Social turism? EU-domstolens senaste praxis avseende icke-aktiva unionsmedborgares rätt till förmåner, 

Europapolitisk analys, nr. 2015:24epa, s. 4. 
77 Se även c-333/13 Dano. 
78 C-333/13 Dano, s. 18 i domen. 
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bedömningen: ”bosättningens längd, personens personliga tillgångar och storleken på det 

beviljade bidraget”.
79

 Vidare behöver enstaka uttag av socialt bistånd inte innebära en orimlig 

belastning av det sociala biståndssystemet.
80

 En proportionalitetsbedömnings ska ske vid 

fastställandet av tillräckliga tillgångar vilket innebär att bedömningen inte får vara mer 

långtgående än vad som är nödvändigt. Detta återspeglas i att enstaka ”belastningar” av ett 

biståndssystem inte per se innebär att uppehållsrätten går förlorad 
81

 En avvägning får ske i 

det enskilda fallet med beaktande av samtliga omständigheter.  

 Av ordalydelsen i 8 kap. 2 § UtlL framgår vidare att det ska röra sig om en orimlig 

belastning enligt socialtjänstlagen och denna ordalydelses konformitet med 

rörlighetsdirektivet kan ifrågasättas. Enligt ordalydelsen omfattas därmed bara sociala bistånd, 

då det är dessa som betalas ut via socialtjänstlagen (2001:453) (cit. SoL), vilket enligt Brey- 

och Dano-målen inte är vad EU-domstolen fastställt. Den nationella begränsningen innebär 

att sociala förmåner som betalas ut via Försäkringskassan och arbetslöshetskassor inte 

omfattas, vilket de enlig EU-rätten faktiskt gör.  

 Oklarheterna i praxis och i rättstillämpningen, kring bedömningen av vilka sociala 

förmåner som kan utgöra en belastning av biståndssystemet, har i dagsläget klarlagts något 

genom en ändring i folkbokföringslagen (1991:481) (cit. FBL) som trädde i kraft från 

årsskiftet 2014. Tidigare fanns det inte några krav på uppehållsrätt för att bli folkbokförd 

enligt FBL, vilket nu finns i 4 §. Detta innebar att personer som var bosatta här, men saknade 

uppehållsrätt enligt 3a kap. 3 § UtlL, inte kunde nekas rätten till sociala förmåner utbetalade 

enligt socialförsäkringsbalken (2010:10) (cit. SFB), även om de vistades här illegalt.
82

  I och 

med ändringen i FBL är detta inte längre möjligt. För att tiggare ska kunna erhålla socialt 

bistånd måste de vara folkbokförda i Sverige och för folkbokföring krävs uppehållsrätt. 

 I ljuset av det ovan diskuterade kan tiggande EU-medborgare aldrig anses ha tillräckliga 

tillgångar för egen försörjning. Det kan synas självklart med tanke på att en person med 

tillräckliga medel inte borde behöva tigga för sitt uppehälle. Vad gäller socialt bistånd, kan 

tiggare inte ansöka om detta då de i så fall skulle, om flera ansökningar gjordes, bli en 

belastning för det sociala biståndssystemet varmed utvisning eller avvisning kan ske.
83

 Under 

de tre första månaderna beviljas inte heller socialt bistånd då likabehandlingsprincipen inte 

gäller för icke ekonomiskt aktiva. Eftersom EU-domstolen, genom avgörandet i Dano-målet, 

införde en form av spärrverkan mot social turism, kan tiggare inte heller ansöka om andra 

sociala förmåner för att på detta sätt erhålla tillräckliga tillgångar och uppehållsrätt. EU-

medborgare som vistas illegalt i ett land har därmed inte rätt till sociala förmåner av något 

slag. Denna spärrverkan finns även genom kopplingen mellan uppehållsrätt och utbetalning 

av sociala förmåner via SFB och FBL. Tillräckliga tillgångar ska därmed innehas beräknat 

oberoende av eventuella sociala förmåner, för att rekvisitet i 3a kap. 3 § p. 4 UtlL ska anses 

uppfyllt. Kvinnan i scenariot kan därmed inte anses uppfylla detta rekvisit varmed 

                                                 
79 Se även KOM (2009) 313 slutlig. 
80 Se C-184/99 samt Socialstyrelsen, Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området: En vägledning, s. 19 

f. 
81 KOM (2009) 313 slutlig, s. 8. Se även Bernitz et. al., Europarättens grunder, s. 118 f, om proportionalitetsprincipen och 

proportionalitetsbedömning. 
82 Se MIG 2011:19 samt HFD 2014 not. 20. 
83 Se vidare avsnitt 2.9. Grunder för utvisning. 
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uppehållsrätten redan på denna grund går förlorad. Förutom kravet på tillräckliga tillgångar 

krävs även en heltäckande sjukförsäkring. 

 

2.7.3. Heltäckande sjukförsäkring 

Syftet med kravet på tillräckliga tillgångar tillsammans med kravet på heltäckande 

sjukförsäkring är att skydda mottagarstatens sociala biståndssystem.
84

 Båda rekvisiten måste 

därmed vara uppfyllda för att uppehållsrätt ska föreligga efter de tre första månaderna för icke 

ekonomiskt aktiva EU-medborgare. Kravet på en heltäckande sjukförsäkring ska förstås som 

tillgång till hälso- och sjukvård. Med det menas att det ska vara en försäkring som täcker 

eventuella vårdkostnader i mottagarstaten och inte en försäkring som täcker inkomstbortfall.
85

 

EU-medborgare uppfyller normalt kravet på heltäckande sjukförsäkring genom att visa ett 

europeiskt sjukförsäkringskort eller med en blankett utfärdad enligt förordning 883/2004, som 

garanterar att personen omfattas av hemlandets sociala trygghetssystem.
86

 En EU-medborgare 

som inte har tillgång till en offentligt finansierad sjukförsäkring kan istället visa att det finns 

en privat finansierad sjukförsäkring.  

 Tiggande EU-medborgare uppfyller således kravet på heltäckande sjukförsäkring om de 

kan visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet eller en blankett från hemlandet som styrker 

att personen är försäkrad. I verkligheten saknar däremot de flesta tiggare sjukförsäkring 

varmed de inte har uppehållsrätt enligt 3a kap. 3 § p. 4 UtlL.
87

 Vid ett antagande om att 

kvinnan i scenariot saknar sjukförsäkring, uppfyller hon inget av rekvisiten för uppehållsrätt 

då hon inte heller kan bedömas ha tillräckliga tillgångar för egen försörjning. Hon befinner sig 

därmed illegalt i Sverige. Nedan utreds vad som krävs för permanent uppehållsrätt. Även om 

detta inte är aktuellt i kvinnans fall är det ändå relevant för helhetsbilden av uppehållsrätten.  

 

2.8. Permanent uppehållsrätt 

Den tredje formen av uppehållsrätt är permanent uppehållsrätt. EU-medborgare som 

uppehållit sig lagligt i Sverige under en sammanhängande period av fem år erhåller permanent 

uppehållsrätt enligt 3a kap. 6 § UtlL. Det kan hållas för sannolikt att få tiggare uppnår kriteriet 

mot bakgrund av det tidigare beskrivna rättsläget och rekvisiten för uppehållsrätt vid vistelse 

över tre månader. Att tiggare kan ha vistats i Sverige i fem år är en sak, men då deras vistelse 

är illegal kan permanent uppehållsrätt inte erhållas på denna grund. 

 I det följande utreds grunderna för avvisning och utvisning. 

 

                                                 
84 Se artikel 7.1b rörlighetsdirektivet samt skäl 10 i direktivets inledning. 
85 MIG 2012:15 
86 Jfr. KOM (2009) 313 slutlig s. 9-10. EG förordning (EEG) nr. 574/72, se främst artikel 19 a och artikel 21. 
87 Se SOU 2016:6 s. 9, Mosskin, Johannes, EU-migranters vårdsituation, Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 92, nr. 3, 2015, s. 

367 samt Edwardsson, Polisen gör inte sitt jobb när EU-migranter stannar, SvD Debatt, 2016-03-26. 
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2.9. Grunder för utvisning 

2.9.1.  Avvisning 

En EU-medborgare får avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månadernas 

vistelse om personen saknar pass, identitetshandling eller visering enligt 8 kap. 8 § UtlL. 

Personen kan även avvisas om denne visar sig utgöra en orimlig belastning för 

biståndssystemet enligt SoL, enligt 8 kap. 9 § UtlL.
88

 

 Ytterligare en grund för avvisning är enligt 8 kap. 11 § UtlL av hänsyn till allmän ordning 

och säkerhet. Detta innebär att personens eget beteende ska utgöra ”ett verkligt, faktiskt och 

tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse” för att avvisning ska få ske 

på denna grund.
89

 E contrario av samtliga avvisningsregler kan den som uppfyller kriterierna 

för uppehållsrätt naturligtvis inte avvisas.  Avvisningsbeslut får fattas av både 

Migrationsverket och Polismyndigheten enligt 8 kap. 17 § 2 st. UtlL.  

 Mot bakgrund av de grunder som finns för avvisning får sägas att tiggande EU-medborgare 

sällan torde kunna avvisas enligt dessa. Eventuellt kan hända att de föreskrivna handlingarna 

skulle kunna saknas men de två senare grunderna, orimlig belastning enligt SoL eller av 

hänsyn till allmän ordning och säkerhet, rör sig om extremfall vilka endast är aktuella 

undantagsvis. Kvinnan i scenariot kan därmed inte avvisas under de tre första månaderna, 

men frågan är om hon kan avvisas efter dessa månader? 

 

2.9.2. Utvisning 

EU-medborgare som vistats i Sverige mer än tre månader och som inte har uppehållsrätt 

enligt 3a kap. 3 § UtlL får utvisas om han eller hon uppehåller sig här men saknar de tillstånd 

som krävs för att uppehålla sig i landet, enligt 8 kap. 10 § UtlL. Grund för utvisning utgörs 

även av hänsyn till allmän ordning och säkerhet enligt 8 kap. 11 § UtlL. Samma förfarande 

gäller som vid avvisning på denna grund, att EU-medborgarens beteende utgör ”ett verkligt, 

faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse” enligt 8 kap. 

12 § UtlL. Vid utvisning enligt 11 § ska en bedömning göras av EU-medborgarens ålder, 

hälsa, familjesituation, ekonomiska situation samt av dennes sociala och kulturella integrering 

i Sverige.
90

 EU-medborgare med permanent uppehållsrätt kan enbart utvisas med hänsyn till 

allmän ordning och säkerhet om särskilda skäl föreligger.
91

 Frågan om utvisning kan enbart 

prövas av Migrationsverket till skillnad från avvisning där även Polismyndigheten får fatta 

beslut.
92

 

 Som diskuterades tidigare
93

 är det osannolikt att tiggande EU-medborgare uppfyller 

villkoren för fortsatt uppehållsrätt efter de tre första månaderna. Emellertid är det i dagsläget 

möjligt för EU-medborgare att börja en ”ny” tremånadersperiod varje gång personen reser in i 

                                                 
88 Se vidare avsnitt 2.7.1. Tillräckliga tillgångar. 
89 8 kap. 12 § UtlL. 
90 8 kap. 13 § UtlL. 
91 8 kap. 14 § UtlL. 
92 8 kap. 18 § UtlL. 
93 Se vidare avsnitt 2.7.2. Tillräckliga tillgångar och 2.7.3. Heltäckande sjukförsäkring. 
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Sverige, även om den tidigare vistelsen utanför Sverige har varit mycket kortvarig.
94

 På så sätt 

kan tiggaren i realiteten vistas här under betydligt längre tid än tre månader även om denne 

inte uppfyller kraven för uppehållsrätt. Allt som krävs är att personen passerar riksgränsen så 

erhålls en ny period för uppehållsrätt utan andra krav än en giltig identitetshandling.
95

  

 Kvinnan i scenariot ovan har rest mellan Rumänien och Sverige ett antal gånger. Även om 

hon i praktiken erhåller en ”ny” tremånadersperiod varje gång hon återkommer till Sverige, 

ligger bevisbördan för uppehållsrätten hos kvinnan själv. Alltså ska hon själv styrka att hon 

inte vistats i Sverige längre tid än tre månader. Kan hon inte styrka det, eller om hon varit i 

Sverige mer än tre månader, har hon ingen uppehållsrätt och får därmed utvisas enligt 8 kap. 

10 § UtlL.  

 

2.10. Sammanfattning av rättsläget 

Alla EU-medborgare omfattas av de grundläggande principerna om fri rörlighet för fysiska 

personer och rätten till likabehandling.
96

 Det finns tre typer av uppehållsrätt. Den första är en 

generell uppehållsrätt som följer av EU-medborgarskapet enligt vilken EU-medborgaren har 

rätt att vistas i valfritt medlemsland i tre månader om personen kan uppvisa ett giltigt pass 

eller identitetshandling.
97

  

 Den andra typen av uppehållsrätt är den som gäller för perioder över tre månader och för 

fortsatt uppehållsrätt efter tre månader måste EU-medborgaren uppfylla vissa krav.
98

 För 

ekonomiskt aktiva EU-medborgare, så som arbetstagare, egen företagare och arbetssökande, 

uppfylls kraven för uppehållsrätt automatiskt då de försörjer sig själva genom sina 

arbetsinkomster.
99

 För icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare, så som studenter, pensionärer 

eller tiggare, krävs emellertid att personen har tillräckliga tillgångar för att försörja sig och sin 

familj så att personen inte blir en orimlig börda för det sociala biståndssystemet i 

mottagarlandet, samt en heltäckande sjukförsäkring.
100

 Begreppet ”tillräckliga tillgångar för 

att inte bli en orimlig belastning för landets sociala biståndssystem” är av central betydelse 

och ska tolkas enligt EU-rätten.
101

  

 Den tredje typen av uppehållsrätt är den permanenta uppehållsrätten. EU-medborgare som 

vistats lagligt i Sverige i en sammanhängande period av fem år erhåller permanent 

uppehållsrätt.
102

 Om kraven för uppehållsrätt inte är uppfyllda kan personen avvisas eller 

utvisas från Sverige. Avvisningsbeslut kan fattas av Polismyndigheten eller Migrationsverket, 

medan utvisningsbeslut enbart kan fattas av Migrationsverket.
103

 

                                                 
94 Prop. 2005/06:77 s. 65. 
95 Se avsnitt 2.4. Uppehållsrätt upp till tre månader. 
96 Se avsnitt 2.3. Uppehållsrätten för EU-medborgare samt 2.2. Rörlighetsdirektivet. 
97 Se avsnitt 2.4. Uppehållsrätt upp till tre månader. 
98 Se avsnitt 2.5. Uppehållsrätt efter tre månader. 
99 Se avsnitt 2.6. Ekonomiskt aktiva EU-medborgare, 2.6.1. Arbetstagare och 2.6.2. Arbetssökande. 
100 Se avsnitt 2.7. Icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare, 2.7.2. Tillräckliga tillgångar och 2.7.3. Heltäckande 

sjukförsäkring. 
101 Se avsnitt 2.7.2. Tillräckliga tillgångar 
102 Se avsnitt 2.8. Permanent uppehållsrätt. 
103 Se avsnitt 2.9 Grunder för utvisning, 2.9.1  Avvisning samt 2.9.2 Utvisning. 
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Syftet med uppsatsen var att utreda om tiggare har rätt att uppehålla sig i Sverige och i så 

fall på vilka grunder. I inledningen uppställdes frågan om kvinnan i scenariot hade 

uppehållsrätt. Svaret är mot bakgrund av undersökningen - nej. Att kvinnan har rest fram och 

tillbaka mellan Rumänien och Sverige under tre år saknar betydelse för bedömningen. 

Rättsläget kan därmed sägas vara utrett avseende uppehållsrätten för tiggande EU-

medborgare. De som befinner sig i Sverige längre tid än tre månader har inte uppehållsrätt 

och ska därmed utvisas. Mycket tyder dock på att utvisning på grund av bristande 

uppehållsrätt sällan sker, trots att tiggarna i övervägande fall synes sakna uppehållsrätt och 

därmed vistas i Sverige illegalt.
104

 Från intervjuer med tiggare framgår att många har varit i 

Sverige ett år eller längre.
105

 Medias kontakt med tiggare visar upp samma lägesbild; att 

många är här för att stanna på obestämd tid.
106

 I samhällsdebatten läggs ansvaret för detta på 

polisen men uppsatsens undersökning har visat att polisen inte kan fatta beslut om utvisning 

efter de tre första månadernas vistelse. Ansvaret för dessa åtgärder åligger istället 

Migrationsverket.  

Hur länge tiggaren vistats i Sverige påverkar också ett annat rättsområde, nämligen 

skatterätten, vilken behandlas i kommande kapitel. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
104 Se SOU 2016:6.  
105 Se SOU 2016:6 s. 19 ff. Maria har befunnit sig i Sverige i tre år, Katarina i ett och ett halvt år och Sofia i ett år. 
106 Gustafsson, Kjell, EU-migranternas camping stängs, SVT Nyheter, 2016-03-28. 
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3. Tiggeri i ett skatterättsligt perspektiv 

 

I följande kapitel tas ställning till huruvida inkomster från tiggeri är skattepliktiga eller inte. 

För att komma fram till ett svar fastställs först innehållet i tillämplig lagstiftning tillsammans 

med centrala rättsprinciper inom ramen för skatterätten. Vidare följer en diskussion kring 

tillämpningen av lagreglerna på det konkreta fallet med tiggaren som uppställdes 

inledningsvis i uppsatsen. Är inkomster från tiggeri skattepliktiga eller inte? 
 

 

3.1. Inledning 

Beskattningens främsta syfte är att skapa utrymme för den offentliga sektorns verksamhet.
107

 

Den jämförelsevis höga skattebelastningen i Sverige är en grundförutsättning för att kunna 

finansiera den svenska välfärden. Beslut om beskattning sker genom lagstiftning och är ett 

tvångsbidrag från individer för att bekosta kollektiva nyttigheter som kommer 

samhällsmedborgare till del, oavsett om de betalar skatt eller inte.
108

 Exempel på sådana 

nyttigheter kan vara allt från skola, vård och omsorg till kultur och fritid, infrastruktur och 

politisk verksamhet.
109

 Det övergripande syftet med beskattningen är således fiskalt, det vill 

säga att finansiera den offentliga sektorn genom tvångsbidrag från den privata sektorn. Alla 

samhällsmedborgare ska därmed vara med och finansiera den svenska välfärden.
110

 Förutom 

det fiskala syftet med beskattningen finns det även grundläggande principer som styr 

beskattningsområdet och dessa redogörs för nedan. 

 

3.2. Rättsliga principer som styr beskattningen 

En princip som har betydelse för den nu gällande beskattningen i Sverige är 

skatteförmågeprincipen, enligt vilken alla ska betala skatt i förhållande till sin förmåga. 

Tanken är då att den som har en högre inkomst kan avstå en större del av sin inkomst än den 

som har en lägre inkomst.
111

 Det innebär att om tiggaren visar sig vara skattskyldig innehåller 

den gällande progressiva beskattningen lättare beskattningsregler, eftersom tiggaren är en 

låginkomsttagare, jämfört med en höginkomsttagare. Principen gynnar således alla med låg 

inkomst, de ska endast betala skatt i förhållande till sin förmåga och den inkomst som han 

eller hon erhåller. 

Vidare är likformighetsprincipen en central princip inom skatterätten. Den är en allmän 

rättviseprincip som innebär att all inkomst ska i beskattningshänseende behandlas på ett 

likformigt sätt, oavsett inkomstens art och uppkomst. Alla med likvärdig inkomst ska betala 

                                                 
107 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer & Simon-Almendal, Teresa, Inkomstskatt: en 

läro- och handbok i skatterätt del 1, Lund, 2015, s. 1. 
108 Ibid.  
109 Sveriges kommuner och landsting, Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012: ökande resurser och växande behov, 2014. 
110 Lodin et. al., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 1 f. 
111 Ibid. s. 31. 
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lika skatt och på så sätt undviks en diskriminerande behandling av vissa skattskyldiga.
112

 

Principen finns lagstadgad i 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152) (cit. RF) där det anges att 

myndigheter är skyldiga att beakta ”allas likhet inför lagen”. Därmed ska även bedömningen 

av inkomster från tiggeri omfattas av likformighetsprincipen. 

Den mest centrala rättsliga principen inom skatterätten är den så kallade 

legalitetsprincipen, vilken innebär att alla skatter som drabbar de skattskyldiga måste grundas 

på lag. Detta framkommer i 8 kap. 2 § 2 p. RF. Ingen skatt utan lag - nullum tributum sine 

lege. Till följd av legalitetsprincipen finns tveksamheter kring huruvida analogislut är tillåtna 

på skatterättens område. Legalitetsprincipen är dock enbart en rättsprincip och inte en rättslig 

reglering varmed ”kravet på lagstöd i det enskilda fallet för uttag av skatt, främst måste ses 

som en slags målsättning”.
113

 Utöver eventuella analogier används inom skatterätten 

likhetsbedömningar för att fastställa rättsläget. Likhetsbedömningar är en form av 

konstruktion där likheter i till synes olika situationer används som analysverktyg, för att 

fastställa om formella och materiella faktorer ändå medför att situationerna blir jämförbara 

och kan leda till en slutsats.
114

  Som utgångspunkt är detta av relevans för uppsatsens fortsatta 

undersökning då någon form av analogi eller likhetsbedömning är en förutsättning för att 

kunna nå klarhet i rättsfrågan. Detta eftersom inkomster från tiggeri inte konkret finns 

utskrivet i den befintliga lagtexten eller i förarbetena. Likhetsbedömningar är inte ovanliga 

inom skatterätten. Alla typer av inkomster kan till exempel inte räknas upp var för sig, utan 

lagstiftaren har löst detta genom att använda ett generellt inkomstbegrepp, vilket appliceras 

och tillämpas i en mängd olika situationer genom en form av likhetsbedömning.  

Sammanfattningsvis  innebär de skatterättsliga principerna att vid tolkning och 

tillämpning av skattelag ska alla skattskyldiga behandlas lika utifrån samma 

beskattningsgrunder och betala proportionell skatt utifrån sin förmåga att bidra till den 

offentliga verksamheten. Skattskyldiga ska således behandlas symetriskt, kontinuerligt och 

med koherens inför beskattningen. Den första frågan att besvara är då om tiggaren ingår i 

gruppen skattskyldiga och därmed ska behandlas lika som alla andra inför 

skattelagstiftningen? 

 

3.3. Skattskyldigheten 

Skattskyldigheten för fysiska personer regleras i 3 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (cit. 

IL) och kallas med skatterättsliga termer för skattesubjekt. I 3 kap. IL framkommer vilka 

fysiska personer som ska betala skatt och i så fall i vilken utsträckning. I kapitlet finns en 

uppdelning av fysiska personer mellan två grupper; obegränsat och begränsat skattskyldiga. 

Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett om de 

                                                 
112 Lodin et. al., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 44 f. 
113 Påhlsson, Robert, Principer eller regler? Legalitet och likabehandling inom beskattningen, SN 2014 s. 554 f., samt s. 563, 

se även Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning - några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet, SN 2013 

s. 10. 
114 Se vidare om likhetsbedömning i Påhlsson, Om likhet inför skattelag, SN 2004 s. 667. Se även Dimitrievskis utförande av 

likhetsprövning i Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i vårdbranschen, SN A 2015 s. 3 samt EU-domstolens 

resonemang i avgörandet C-279/93 Schumacker. 
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kommer från Sverige eller utlandet. Till gruppen obegränsat skattskyldiga hör enligt 3 kap. 3 

§ IL den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning hit 

och som tidigare varit bosatt i Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är enligt 3 

kap. 17 § IL istället begränsat skattskyldig. Grundprincipen för begränsat skattskyldiga är att 

de ska beskattas enligt den så kallade källstatsprincipen.
115

 Vilket innebär att den som är 

bosatt utomlands men erhåller lön eller annan form av ersättning som härrör från Sverige, som 

regel är skattskyldig för dessa här i landet. Lagstiftningens materiella utformning innefattar 

således samtliga fysiska personer; är individen inte obegränsat skattskyldig är denne per 

automatik begränsat skattskyldig. Frågan är till vilken av dessa grupper som tiggaren hör? Det 

första rekvisitet i 3 kap. 3 § IL, ”bosatt i Sverige” (p. 1), syftar på personer som är 

folkbokförda här enligt FBL,
116

 vilket utesluter tiggaren i vårt fall även om denne i realiteten 

bor här. Därmed kan tiggaren heller inte anses falla under det tredje rekvisitet, ”tidigare har 

varit bosatt här” (p. 3), eftersom även det syftar på bosättningsbegreppet med 

folkbokförningskrav. Kvar är då rekvisitet, person som ”stadigvarande vistas i Sverige” (p. 

2).  

Begreppet ”stadigvarande vistelse” infördes i skattelagstiftningen för närmare nittio år 

sedan, som en konsekvens av att många utlänningar som vistades och arbetade i Sverige 

undgick beskattning. Motiven bakom införandet var:  

 

”[…] för att utsträcka den oinskränkta skattskyldigheten jämväl till fall, då personer här i riket 

stadigvarande vistas utan att vara härstädes bosatta. Behovet av en föreskrift i detta hänseende 

framträdde tydligt under kristiden, då utlänningar under långa tider uppehöllo sig i Sverige […] 

utan att bliva föremål för beskattning från svensk sida.”
117 

 

Fenomenet att personer söker sig över landsgränserna för att erhålla inkomster, kanske även 

med syftet att undgå beskattning, är sålunda ingen ny företeelse.   

Enligt praxis är en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer att ses som 

stadigvarande vistelse,
118

 och den skattskyldige ska då ha tillbringat sin dygnsvila i Sverige.
119

 

Tillfälliga avbrott under vistelsen saknar betydelse,
120

 vilket även anledningen till personens 

vistelse i Sverige gör.
121

 Vid bedömningen av om en person kan anses stadigvarande vistas i 

Sverige, fästs inte enbart avseende vid den aktuella vistelsens längd utan även omständigheter 

som ligger utanför denna tidsperiod beaktas. I fallet RÅ 2008 ref. 16 bedömdes en läkare vara 

obegränsat skattskyldig då han återkommande vistades och arbetade i Sverige i perioder som 

uppgick till nästan sex månader. Mellan perioderna förekom avbrott på två till tre månader. 

Regeringsrätten gjorde bedömningen att vid sådana förhållanden får personen anses ha 

stadigvarande vistats här, även om varje vistelseperiod i sig understeg sex månader. Enligt 

                                                 
115 Lodin et. al., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 2, s. 639. 
116 Se prop. 1999/00:2 del 2 s. 16 f., s. 51 samt prop. 2004/05:19 s. 30. 
117 Prop. 1927:102 bil. 3 s. 46 f. 
118 Prop. 2004/05:19 s. 30. 
119 RÅ 1981 Aa 4. 
120 RÅ 1997 ref. 25. 
121 RÅ 1947 not. 445, RÅ 1952 ref. 12 och RÅ 1952 not. 259. 

http://zeteo.wolterskluwer.se.bibproxy.kau.se:2048/#/linkresolver/clink/prop.%202004%2F05%3A19%20s%2030
http://zeteo.wolterskluwer.se.bibproxy.kau.se:2048/#/linkresolver/clink/prop.%202004%2F05%3A19%20s%2030
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Skatteverkets ställningstagande är avbrott som överstiger sex månader inte längre tillfälliga 

och bryter därmed en stadigvarande vistelse i Sverige.
122

  

Detta innebär att EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga och vistas här 

under kortare tid än sex månader inte uppfyller kraven för stadigvarande vistelse. En 

förutsättning är dock att sexmånadersperioderna i direkt anslutning till vistelsen i Sverige, 

innan och efter, inte tillbringas här. De är då begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 17 § IL och 

ska därmed istället beskattas enligt 3 § lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands 

bosatta (cit. SINK). Eftersom uppräkningen av vad som är skattepliktiga inkomster enligt 5 § 

SINK är uttömmande, och samtliga grundar sig på förutsättningen att det föreligger ett 

anställningsförhållande, faller inkomster från tiggeri utanför lagens räckvidd och torde 

därmed vara skattefria.  

I realiteten, som framgått av tidigare redogörelse under uppehållsrätten, synes dock 

flertalet av de tiggande EU-medborgarna ha vistats i Sverige långt längre tid än sex månader. 

Inte heller finns något som tyder på att förekommande avbrott i vistelsen överstiger sex 

månader. Det innebär att dessa personer är obegränsat skattskyldiga enligt gällande rätt, då de 

faller in under rekvisitet stadigvarande vistelse. Kvinnan i scenariot i avsnitt 1.3. är därmed 

obegränsat skattskyldig och ska enligt 3 kap. 8 § IL betala skatt i Sverige för alla sina 

inkomster.  

 Reglerna om vilka som är skattskyldiga i Sverige gäller samtliga personer, oavsett om de 

vistas i Sverige legalt eller illegalt.  

”It seems generally accepted that a continuous stay of at least six months also creates tax liability 

in Sweden according to the Swedish Income Tax Act. The period of stay has to be within a year. 

Temporary breaks in a stay are treated as insignificant as are the reasons for staying in the state. 

[...]. A person staying in Sweden continuously, without having a documented right to do so, is 

liable to tax for all income obtained.”
123

 

  

Tiggaren är därmed obegränsat skattskyldig och nästa fråga att ta ställning till är om 

inkomster från tiggeri är skattepliktiga. För att kunna avgöra vad som utgör skattepliktig 

inkomst kommer först inkomstbegreppet granskas närmare. 

  

3.4. Inkomstbegreppet 

Inkomstbegreppet och skattelagarna har till följd av olika reformer successivt förändrats över 

tiden, vilket har medfört att lagarna och begreppen inte alltid är så enkla och tydliga som 

skulle kunna önskas.
124

 Redan i förarbetena till 1928 års kommunalskattelag (1928:370) (cit. 

KL) stötte utredningen på problem när begreppet inkomst skulle preciseras. 

 

”Erfarenheten torde hava visat omöjligheten att i skatteförfattningarna giva någon kort, 

uttömmande definition på vad som skall anses vara skattepliktig inkomst. […] 

                                                 
122 Skatteverket, Ställningstagande: vad är tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?, 2005-02-14. 
123 Tjernberg, Mats, The Economy of Undocumented Migration: Taxation and Access to Welfare, European Journal of 

Migration and Law, vol.12, issue 2, 2010, s. 163. 
124 Lodin et. al., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 31 ff. 
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Inkomstskattesakkunniga, vilka haft i speciellt uppdrag att utreda frågan om inkomstbegreppets 

omfattning och avgränsning, hava icke lyckats finna någon tillfredställande definition.”
125

  

 

Det finns emellertid fortfarande inte någon generell definition i lagtexten om vad som ska 

anses utgöra skattepliktig inkomst.
126

 Istället sker avgränsningen av begreppet genom de olika 

inkomstslagen eller genom att typen av inkomst uttryckligen undantas från beskattning.  

På vilket sätt är då begreppet inkomst relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar? 

För det första kan inkomster från tiggeri betraktas som tiggarens förvärvsinkomst, även om 

det inte föreligger ett anställningsförhållande, då tiggeriet sker i förvärvs- och inkomstsyfte. 

För det andra tolkas inkomstbegreppet, sedan den senaste skattereformen, extensivt. Även om 

begreppets innehåll har varierat över tiden, innefattar det numera även inkomster av andra 

slag än bara de som kommer från ett anställningsförhållande. Som framkommer av 10 kap. 1 

§ 2 st. 3 p. IL omfattas även inkomster från ”annan inkomstgivande verksamhet av varaktig 

eller tillfällig natur”. Det är mot denna bakgrund inkomster från tiggeri måste ställas, för att 

nå klarhet i huruvida de är att betrakta som skattepliktiga eller inte. Helt klart är dock, enligt 

vår mening, att inkomster från tiggeri är att ses som just – inkomster. 

 

3.5. Skattepliktig inkomst 

3.5.1. De tre inkomstslagen 

För att en inkomst ska kunna beskattas krävs att den kan härledas till något av de tre 

inkomstslagen. Faller den utanför beskrivningen av kapital, näringsverksamhet eller tjänst är 

den skattefri, till följd av legalitetsprincipens krav på lagstöd.
127

 En bedömning måste således 

göras stegvis för att ta ställning till om kvinnans inkomster i scenariot kan räknas till något av 

inkomstslagen.   

 

3.5.2. Inkomstslaget kapital 

Till inkomstslaget kapital räknas endast inkomster till följd av kapitalinnehav och som inte 

kan räknas till näringsverksamhet, vilket framgår av 41 kap. 1 § IL. Några kapitaltillgångar 

rör det sig knappast om vid tiggeri, varpå inkomstslaget inte blir aktuellt och berörs därmed 

inte närmare. 

 

3.5.3. Inkomstslaget näringsverksamhet 

Beträffande inkomstslaget näringsverksamhet hör inkomster från näringsverksamhet hit. Av 

13 kap. 1 § IL framgår att med näringsverksamhet avses ”förvärvsverksamhet som bedrivs 

yrkesmässigt och självständigt”. Rekvisitet ”förvärvsverksamhet” innebär att det ska finnas 

                                                 
125 Prop. 1927:102 s. 340. 
126 Lodin et. al., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 43. 
127 Se avsnitt 3.2. Rättsliga principer som styr beskattningen. 
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ett ekonomiskt syfte med verksamheten, ett vinstsyfte. Det avgörande är inte om 

verksamheten går med vinst, utan att syftet med verksamheten är att gå med vinst.
128

 

Uttrycket förvärvsverksamhet innebär en avgränsning mot hobbyverksamhet och rent ideell 

verksamhet som ej bedrivs i vinstsyfte.
129

 Syftet med tiggeri torde sannolikt vara att generera 

vinst, varpå rekvisitet om förvärvsverksamhet uppfylls.  

Rekvisitet ”självständighet” är ett krav på att verksamheten inte får bedrivas som en 

anställning och avgränsar näringsverksamhet mot inkomstslaget tjänst.
130

 Mot bakgrund härav 

får även självständighetskravet anses uppfyllt då tiggaren agerar i egen regi. Så till vida 

tiggaren inte ingår i en organiserad verksamhet vilket skulle innebära att det finns en 

arbetsgivare och det skulle röra sig om en anställning istället.
131

 

Att verksamheten ska bedrivas ”yrkesmässigt” innebär att den ska bedrivas regelbundet, 

varaktigt och att den ska ha viss omfattning.
132

 Vidare ska den rikta sig till allmänheten och 

inte enbart bedrivas för egen räkning.
133

Även om det tar emot att benämna tiggeri som 

yrkesmässigt måste det ändå tillstås att det sker regelbundet, med varaktighet och eventuellt 

även med omfattning. Däremot kan tiggeri inte anses rikta sig till allmänheten utan tiggeriet 

sker för att uppbära inkomster för egen räkning. Det finns således inget ekonomiskt utbyte 

mellan tiggaren och den som ger pengar. Regeringsrätten har i fallet RÅ 2001 ref. 25 gett en 

utförlig redogörelse för avgränsningen mellan inkomstslagen näringsverksamhet och tjänst, 

där följande anförs:  

”Sådana allmänna omständigheter som, oavsett vad verksamheten gått ut på, har talat för att 

verksamheten ska hänföras till rörelse har varit att den riktat sig till flera uppdragsgivare (jfr RÅ83 

1:84, RÅ 1986 not. 65 och 78), att den bedrivits under inregistrerad firma, att verksamheten varit 

registrerad till mervärdesskatt (jfr RÅ83 1:84, RÅ 1986 ref. 29 och 124 samt ovannämnda 

notisfall) samt att den som bedrivit verksamheten varit innehavare av B-skattsedel eller i vart fall 

ansett sig böra inneha sådan skattsedel (jfr RÅ82 1:38, RÅ84 1:29).” 

Här blir rekvisiten mer uppenbara för vad som faktiskt är att hänföra till näringsverksamhet 

och den enskilde tiggaren uppfyller inte ett enda. Det finns ingen rörelse, det finns inga 

uppdragsgivare, tiggeriet bedrivs inte under registrerad firma och är inte registrerat för 

mervärdesskatt varmed tiggaren inte innehar F-skattsedel. Därmed kan det konstateras att 

inkomster från tiggeri varken kan hänföras till inkomstslaget kapital eller näringsverksamhet. 

Följdfrågan är då om det istället kan hänföras till inkomstslaget tjänst? 

 

3.5.4. Inkomstslaget tjänst 

Enligt 10 kap. 1 § IL hör till inkomstslaget tjänst inkomster på grund av tjänst ”till den del de 

inte kan räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital”. Det kan enkelt 

                                                 
128 RÅ 1964 not. 286. 
129 Se Andersson, Marie, Enérus Saldén, Anita & Tivéus, Ulf IL, Inkomstskattelagen, kommentar till 13 kap. 1 §, Zeteo, 

(version 2016-03-16). 
130 Ibid. 
131 Se vidare avsnitt 1.5. Avgränsningar samt avsnitt 4.2. Förslag på vidare forskning. 
132 Ibid. 
133 Lodin et. al. Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 294.  

http://zeteo.wolterskluwer.se.bibproxy.kau.se:2048/#/linkresolver/clink/raa%20notis%3A%201986%3A65
http://zeteo.wolterskluwer.se.bibproxy.kau.se:2048/#/linkresolver/clink/raa%20ref%201986%3A29
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konstateras att mellan tiggaren och den som ger pengar finns inget anställningsförhållande. 

När det inte finns någon arbetsgivare, kan inkomsten då hänföras till tjänst? I lagtexten anges 

dock, i 10 kap. 1 § 2 st. IL, att med tjänst avses ”anställning, uppdrag, och annan 

inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur”.  

Vid den senaste skattereformen utvidgades inkomstslaget tjänst till att omfatta alla 

ersättningar som kunde hänföras till eget arbete eller egen prestation, under förutsättning att 

de inte uttryckligen var undantagna från skatteplikt.
134

 Det var vid denna reform som 

begreppet ”av annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur” infördes i 

lagtexten. Lydelsen syftar bland annat till att klargöra att det inte bara behöver vara tillfälligt 

bedriven verksamhet för att beskattning ska bli aktuell i inkomstslaget tjänst, utan även 

överskott av mer varaktig verksamhet ska omfattas, som till exempel överskott från 

hobbyverksamhet.
135

 Dessa överskott anses utgöra inkomster av egen verksamhet eller 

arbetsinkomster i mer vidsträckt mening, även annan inkomstgivande verksamhet omfattas 

om det allmänt sett rör sig om ersättning för någon form av prestation.
136

 Hobbyverksamhet, 

som tidigare var skattefri regleras numera i 12 kap. 37 § IL och inkomster av hobby ska 

sålunda beskattas i inkomstslaget tjänst. Eftersom tiggeri bedrivs i vinstsyfte kan det inte 

anses utgöra en hobbyverksamhet då denna bedrivs i rekreationssyfte. Tiggare torde utöva 

tiggeri med vinstsyfte snarare än som rekreation varmed hobbyverksamhet inte är aktuellt för 

den fortsatta bedömningen.  

 Inkomstslaget tjänst fungerar efter reformen som en uppsamlingsplats för inkomster som 

erhålls för utförda prestationer som inte kan hänföras till något annat inkomstslag.
137

 Tanken 

är att det ska vara en slags slasktratt och fånga upp det som missats på andra ställen i 

skattelagstiftningen. Emellertid måste det ändå finnas någon form av egen prestation bakom 

inkomstens intjänande för att den ska kunna hänföras till inkomstslaget tjänst och för att 

tiggarens inkomst ska bli skattepliktig. För att återkoppla till kvinnan i scenariot kan här 

hävdas att hon inte presterar något, hon sitter enbart och väntar. Kvinnan ger inte heller något 

i utbyte mot de slantar hon får så detta kan väl omöjligen ses som en prestation? Nej, det kan 

för all del tyckas. Men frågan är; vad räknas som egen prestation av lagstiftaren och den 

gällande rätten? 

 

3.5.5. Egen prestation 

Utöver anställningsinkomster har sedan länge olika slags inkomster från tillfällig verksamhet 

räknats till inkomstslaget tjänst. Exempel på sådana inkomster är tillfälliga författarskap, 

ersättningar till den som ställt upp i reklamsammanhang eller för tävlingsvinster med inslag 

av egen prestation.
138

 Prestationskravet får sägas vara lågt ställt och gränsdragningen görs där 

prestation övergår till slump och därmed blir en lotterivinst. Lotterivinster beskattas i stället 

genom lotteriskatt som anordnaren av lotteriet betalar enligt lagen (1991:1482) om 

                                                 
134 Prop. 1989/90:110 s. 305 ff.  
135 Ibid. s. 650. 
136 Ibid. 
137 Ibid. s. 295. 
138 Lodin et. al., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 133. 
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lotteriskatt. Det kan vara svårt att dra gränsen mellan lotteri och prestation men lagstiftarens 

intention torde vara att där lotteriskattens räckvidd slutar ska IL och inkomstslaget tjänst ta 

vid. Detta har behandlats i ett antal avgöranden i Regeringsrätten.
139

  

Inkomster eller förmåner som betalas av TV-bolag till personer som medverkar i TV-

program beskattas, inkomsten ses som ersättning för deltagande i underhållningsprogram. Så 

var fallet i RÅ 1991 not. 163 för deltagare i programmet 24-karat.
140

 Ersättningar i 

reklampristävlingar där kunder fått skicka in förslag på slogans till företaget 

inkomstbeskattas, eftersom det ses som en prestation eller intellektuellt arbete att hitta på en 

slogan.
141

 I fallet RÅ 1961 not. 1280 ansågs däremot ersättningen i en tidningstävling för att 

lösa en ordgåta inte som skattepliktig, avgörande i fallet var dock att vinnaren drogs i en 

lotteridragning bland en mängd rätta lösningar. Utan slumpmomentet hade fallet sannolikt fått 

en motsatt utgång. Sammanfattningsvis beskattas således vinster, eller inkomster, där det 

finns en koppling till prestation för att erhålla inkomsten.  

 Prestationen att hitta på en slogan, eller att lösa en ordgåta, torde uppskattningsvis kunna 

göras på relativt kort tid, åtminstone inom någon timme. Mot den bakgrunden måste tillstås 

att tiggarens prestation, att resa genom länder för att ta sig till Sverige och ägna hela dagar, 

flera månader i sträck, för att erhålla sin inkomst mer än väl uppfyller prestationskriteriet. Att 

kvinnan i scenariot sitter och väntar på att någon förbipasserande vill ge henne pengar är den 

prestation hon måste göra för att få sin inkomst. Hade kvinnan inte suttit där hade hon inte 

heller fått någon inkomst. Inkomsten från tiggeriet är därmed betingad av en prestation, även 

om det inte sker ett prestationsutbyte mellan tiggaren och givaren. Därmed härrör inkomsten 

från tiggarens egen prestation, enligt vår uppfattning, varpå det kan konstateras att inkomsten 

faller in under inkomstslaget tjänst och sålunda är en skattepliktig inkomst.   

 Det finns emellertid en del inkomster som uttryckligen är undantagna från skatteplikt. 

Frågan är då om inkomster från tiggeri kan hänföras till något av dessa undantag? 

 

3.6. Skattefria inkomster 

I 8 § kap. IL räknas vissa typer av inkomster och förmögenhetstillskott upp som inte ska 

betraktas som skattepliktiga. Hit hör exempelvis inkomster som barnbidrag, bostadsbidrag, 

bistånd, hittelön, ersättning för blodgivning, bröstmjölk med mera. 

 Ett annat undantag från beskattning är frivilliga betalningar till gatumusikanter och 

liknande, enligt 8 § p. 1 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

artister m.fl. (cit. A-SINK). Till gruppen gatumusikanter räknas personer som uppträder med 

musik, sång, akrobatik och liknande aktiviteter på platser som gator, torg och 

tunnelbanestationer.
142

 Anledningen till undantaget i lagens förarbeten motiveras av 

kontrollaspekten och svårigheten för privatpersoner att tillämpa de särskilda skattereglerna, 

                                                 
139 Se Andersson, Marie, Enérus Saldén, Anita & Tivéus, Ulf IL, Inkomstskattelagen, kommentar till 8 kap. 3-4 §§, Zeteo, 

(version 2016-03-18).  
140 Se även RÅ 1989 not. 198 och RÅ 1961 not. Fi 1279. 
141 RÅ 1958 ref. 3, RÅ 1958 ref. 4, RÅ 1996 ref. 75, KamR Stockholm, mål nr 7930 och 7940-02, dom 2003-05-21.  
142 Prop. 1990/91:159 s. 31. 
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samt att för denna typ av underhållning förekommer ingen inträdesavgift och att ersättningen 

endast betalas på frivillig väg.
143

  En gatumusikant bjuder på underhållning och får en frivillig 

summa pengar i ersättning. Det finns vissa likheter mellan situationerna med gatumusikanten 

och kvinnan i scenariot vilket gör dem jämförbara i en likhetsbedömning.
144

 För det första är 

det i båda fallen personer som tjänar sitt uppehälle genom allmosor och dusörer från 

förbipasserande på allmänna platser. För det andra är inkomsterna i båda fallen betingade av 

en prestation; om gatumusikanten inte spelar och har en låda får han inga pengar, på samma 

sätt som om kvinnan inte tigger med en pappersmugg framför sig får hon inga pengar. Utförs 

inte prestationerna blir de endast personer bland andra förbipasserande på gatan.  

Det finns således slående likheter mellan gatumusikanten och tiggaren, enligt vår menig. 

Frågan är om skillnaderna är för stora för att kunna göra en analogi eller inte? Grund för en 

likhetsbedömning mellan inkomsterna föreligger däremot.
145

 Eftersom lagstiftaren funnit att 

gatumusikantens inkomster egentligen är skattepliktiga torde även inkomsterna från tiggeri 

vara det. Åtminstone enligt likformighetsprincipen och strävan efter koherens inom 

skattelagstiftningen. Vilket även stödjer den rättsliga bedömning som gjorts i tidigare stycken, 

att inkomster från tiggeri är skattepliktiga. Dock ligger den största skillnaden mellan 

inkomster för gatumusikanter och inkomster från tiggeri i att lagstiftaren har valt att föra in ett 

undantag från skatteplikt för gatumusikantens inkomster, vilket inte har skett för tiggaren. 

 Eftersom inkomst från tiggeri nu uttryckligen inte är undantaget från skatteplikt är frågan 

om den istället kan anses falla in under något av de återstående undantagen som uppges i 8 

kap. IL. Enligt 8 kap. 2 § IL är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria. 

Varpå i det följande kommer tas ställning till huruvida inkomsterna från tiggeri kan anses 

falla in under undantaget för gåvor. 

 

3.7.  Gåva 

3.7.1. Begreppet gåva och gåvorekvisiten 

Begreppet gåva och vad som utgör en gåva kan tyckas enkelt att besvara, men enligt vår 

uppfattning tyder mycket på att ordets innebörd är lika svårdefinierat som begreppet inkomst. 

På samma sätt som med inkomstbegreppet finns ingen legaldefinition av gåva, varken inom 

skatterätten eller inom civilrätten. Gåvor har också gemensamma beröringspunkter med 

ordinära inkomster. Både gåvor och inkomster ger tillskott som inverkar positivt på 

mottagarens ekonomiska ställning. Å andra sidan finns flera skillnader mellan dem, till 

exempel är gåvor tillfälliga förvärv, som många gånger erhålls i annat än likvida medel.
146

  

Eftersom de tidigare gåvoskattemässiga problemen inte längre finns kvar efter den slopade 

gåvoskatten ska de civilrättsliga kriterierna för gåva användas.
147

 Även om det saknas en 

                                                 
143 Prop. 1990/91:159 s. 31. 
144 Se avsnitt 3.2. Rättsliga principer som styr beskattningen. 
145 Se redogörelse för likhetsbedömning i avsnitt 3.2. Rättsliga principer som styr beskattningen. 
146 Silfverberg, Christer, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, Stockholm, 1992, s. 4. 
147 Seth, Staffan & Tjäder, Clas, Slopad arvs- och gåvoskatt¸ Stockholm, 2005, s. 20. 
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legaldefinition av gåva finns ändå vissa gemensamma kännetecken för gåvotransaktioner, 

dessa är: 
 

 Förmögenhetsöverföring som berikar mottagaren 

 Överlåtarens förmögenhet ska minskas 

 Överföringen ska ske frivilligt 

 Det ska finnas en gåvoavsikt 

 

De två första punkterna är objektiva och relativt enkla att fastställa medan de två sista 

punkterna däremot är subjektiva och inte alltid så lätta att styrka.
148

 Rekvisiten är inte 

kumulativa utan kan snarare ses som indikationer för att en gåva möjligtvis föreligger.
 149

 

Ytterst måste bedömningen ske av samtliga omständigheter i det enskilda fallet varmed även 

den rättsliga miljön måste beaktas.
150

 

 För att förstå den fortsatta framställningen kommer det klargöras vad de olika 

gåvorekvisiten innebär. Först ges dock en kortare beskrivning av vad som var lagstiftarens 

syfte med den slopade gåvoskatten, främst för att kunna bedöma huruvida tiggaren inkomster 

kan anses förenliga med lagstiftarens intentioner. 

  

3.7.2. Syftet med slopad gåvoskatt och dess konsekvenser 

Det finns en nära koppling mellan gåvor och de andra förmögenhetsförvärven inom familje- 

och successionsrätten. Som framkommer av 8 kap. 2 § IL undantas inkomster och förvärv 

genom arv, testamente, gåva eller bodelning från skatt. De olika förvärvens gemensamma 

ursprung kan härledas till lagen (1941:416) om arvs- och gåvoskatt (AGL), som numera inte 

är i bruk, där symbiosen av begreppen förhindrade skatteundandraganden. Den som ville 

undvika arvsskatt hade annars med enkelhet kunnat ge bort sin förmögenhet i gåva till 

arvingarna innan sin bortgång. På grund av bland annat höjda fastighetstaxeringsvärden hade 

efterlevande makar och sambor svårt att betala arvsskatten. Generationsskiften och 

företagsöverlåtelser drabbades hårt ekonomiskt av gåvoskatten och familjerörelser riskerade 

att slås omkull, vilket ledde till hård kritik av dessa skatter som resulterade i att arvs- och 

gåvoskatten avskaffades 2005.
151

 Det huvudsakliga syftet med den slopade gåvoskatten var 

således att underlätta förmögenhetstransaktioner inom familjen. Avsikten var därmed inte att 

gåvor i sig skulle bli skattefria utan att transaktioner inom familjen inte skulle medföra en 

betungande skattebelastning. 

 Den slopade gåvoskatten medförde även att gränsdragningen mellan benefika gåvor och 

remuneratoriska gåvor fick en ökad betydelse.
152

 I rättsliga sammanhang delas gåvor upp i två 

olika kategorier, benefika eller remuneratoriska gåvor. Benefika gåvor är skattefria medan 

remuneratoriska gåvor däremot är skattepliktiga. Ett annat sätt att uttrycka skillnaden är att 

gåvorekvisiten uppfylls vid benefika gåvor medan de inte uppfylls för remuneratoriska gåvor. 

                                                 
148 Seth et. al., Slopad arvs- och gåvoskatt, s. 20. 
149 Ibid. s. 14. 
150 Ibid.  
151 Prop. 2004/05:25 s. 25. 
152 Lodin et. al., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 91. 
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Det är därmed inte rubriceringen av en transaktion som avgör huruvida den faktiskt ses som 

en gåva i juridiskt hänseende, utan omständigheterna i det enskilda fallet.
153

 Till de benefika 

förvärven hör, de som räknas upp i 8 kap. 2 § IL, förmögenhetsökning genom arv, testamente, 

gåva och bodelning.
154

 Utmärkande för de benefika förvärven är att de inte härrör från någon 

prestation, vilket däremot de så kallade remuneratoriska gåvorna gör.
155

 Frågan är då om 

inkomsterna tiggaren får från förbipasserande kan anses höra till någon av dessa 

gåvokategorier? För bedömningen kommer utgångspunkt tas i scenariot i avsnitt 1.3. för att 

pröva omständigheterna kring kvinnans situation mot de olika gåvorekvisiten; 

förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. 

  

3.7.3. Förmögenhetsöverföring 

Det första rekvisitet som ligger till grund för bedömningen av gåva är således att det skett en 

förmögenhetsöverföring mellan givaren och mottagaren. Vilket konkret innebär att 

mottagarens förmögenhet ökat och att givarens förmögenhet minskat.
156

 Rekvisitet ska 

bedömas mot objektiva grunder och föranleder sällan några större problem.
157

  

 I fallet med kvinnan i scenariot är det tydligt att hon blir berikad, förmögenheten ökar, och 

givarens förmögenhet minskar. Det råder således inga tillämpningssvårigheter avseende detta 

rekvisit. 

 

3.7.4.  Frivillighet 

Det andra rekvisitet är frivillighet med vilket i första hand menas att det inte föreligger några 

rättsliga förpliktelser för givaren att utge en gåva. Det ska därmed inte föreligga någon 

skyldighet att betala. Det går inte att ersätta betalning för utfört arbete eller liknande med en 

gåva. Finns det något bakomliggande, uttryckligt eller tyst, avtal så faller 

frivillighetsrekvisitet.
158

 

 Så även om någon kan uppleva en ofrivillighet att ge pengar till tiggare, genom exempelvis 

grupptryck och påverkan från omgivningen, eller av rädsla för att bli betraktad som 

oempatisk, rasist eller liknande, ses gåvan ändå som frivillig i juridiskt hänseende. Det finns 

ingen rättslig förpliktelse att ge tiggaren pengar, omvänt innebär det att tiggaren inte med 

legala medel kan tvinga någon betala. Betalning av underhållsbidrag till barn kan till exempel 

inte ses som frivillig då rättshandlingen är grundad på en i lag föreskriven förpliktelse. 

 Någon rättslig förpliktelse att utge ersättning till kvinnan i scenariot finns inte, utan det är 

en frivillig handling från givaren. Rekvisitet frivillighet är därmed uppfyllt i fallet med 

tiggarens inkomster. Fråga kvarstår däremot om det tredje rekvisitet, gåvoavsikt, kan anses 

uppfyllt? 

                                                 
153 Jmf. RÅ 1980 ref. 1:61. 
154 Prop. 1989/90:110 s. 477. 
155 Lodin et. al., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 87. 
156 Seth et. al., Slopad arvs- och gåvoskatt¸ s. 20. 
157 Ibid. 
158 Ibid. s. 21. 
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3.7.5.  Gåvoavsikt 

Gåvoavsikten är det mest omdiskuterade rekvisitet vad gäller gåva och anledningen till detta 

är att det föreligger ett subjektivt moment i bedömningen. Gåvoavsikt avser ”allmänspråkligt 

såväl som i juridiskt språkbruk ett psykiskt förhållande, en vilja, hos någon”
159

 varmed det är 

avsikten med en transaktion som ska fastställas.  

Inom familjen och framför allt mellan föräldrar och barn är det vanligt med gåvor av 

alltifrån pengar, till saker, fastigheter och företag. Sker det en gåva inom denna krets talar allt 

för att det verkligen är en gåva, om de andra rekvisiten är uppfyllda. Ju längre bort man 

kommer från denna krets desto mindre gåvoinslag kan antas finnas.
160

  

Mot bakgrund av att den som ger tiggaren pengar sällan förväntar sig något tillbaka utan 

helt enkelt vill ge tiggaren en slant, torde även detta gåvorekvisit vara infriat. Onekligen ser 

det ut som att samtliga gåvorekvisit är uppfyllda vilket tyder på att kvinnans inkomster på 

dessa grunder kan hänföras till gåvoundantaget från skatteplikt i 8 kap. 2 § IL. Inkomsterna 

från tiggeri skulle därmed vara skattefria i civilrättsligt hänseende. Emellertid kvarstår frågan 

om tiggarens inkomst även i skattehänseende kan ses som gåva? Är gåvorna rent benefika 

eller är de remuneratoriska gåvor? Av HD:s resonemang framkommer att i det dynamiska 

gåvobegreppet ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas: 

 

 ”Allmänt gäller att gåva inte behöver betraktas som ett enhetligt begrepp utan kan definieras 

olika beroende på sammanhanget. Vad som är en gåva i ett specifikt skattehänseende kan alltså 

skilja sig från vad som anses vara en gåva i andra skattehänseenden eller civilrättsligt.”
161

 

 

För att avgöra denna gränsdragningsfråga får svaret sökas i praxis vilket gås igenom i det 

följande. 

 

3.7.6. Benefika gåvor 

För att en gåva ska vara inkomstskattefri krävs att den är rent benefik, den ska inte härröra 

från någon form av tjänst eller prestation, den ska således ligga utanför det skattepliktiga 

området.
162

 Gränsdragningen är inte alltid självklar, avgöranden i praxis tyder emellertid på 

att familjerelationen är en primär faktor, även om det ibland finns en koppling till tjänst.  I RÅ 

1989 ref. 21 bedömdes en penninggåva från en far till dennes son, som också var anställd i 

faderns rörelse, som benefik gåva. Avgörande i fallet vara att fadern gett samma belopp till 

sin andre son som inte var anställd i företaget. I ett annat fall, RÅ 1989 not. 91, ansågs en 

gåva till en anställd i form av aktier i företaget vara en benfik gåva. Anledningen grundades 

på att arbetsgivaren och den anställde hade utvecklat en far och son relation och att 

                                                 
159 Påhlsson, Avdrag för sponsring, SN 2000 s. 630, på s. 634. 
160 Seth et. al., Slopad arvs- och gåvoskatt¸ s. 21. 
161 NJA 2013 s. 886, på s. 890 f. i domen. 
162 Se avsnitt 3.5. Skattepliktig inkomst. 
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arbetsgivaren saknade egna barn. Även i ett avgörande från skatterättsnämnden, SRN 2007-

12-21, ansågs en överlåtelse av aktier, från far till son i det bolag där sonen var anställd, som 

ett benefikt förvärv på grund av familjerelationen. Det finns ett fall, RÅ 1980 ref. 1:44, där en 

anställd fått en byrå i gåva av sin arbetsgivare som klassats som benefik trots att den gavs som 

belöning för insatser inom företaget. Avgörande i fallet torde vara att det var en 

uppvaktningsgåva på den anställdes sextioårsdag och sågs som vad i dag klassas som 

minnesgåva enligt 11 kap. 3 p. IL. 

Därmed kan det konstateras, genom den praxis som finns på området, att rent benefika 

gåvor förkommer vanligast mellan familjemedlemmar, men även undantagsvis i 

anställningsförhållanden.  

 

3.7.7.  Remuneratoriska gåvor 

I en del fall kan en gåva tyckas vara av benefik karaktär, men praxis har påvisat att 

gåvoavsikten varit otillräcklig och fastställt gåvan som remuneratorisk. Så var fallet i RÅ 

1980 ref. 1:61, som fick en helt annan utgång än det tidigare nämnda fallet med byrån. En 

styrelseledamot fick en summa pengar i hedersgåva på sin sjuttioårsdag av företaget, gåvan 

ansågs bottna i anställningsförhållandet. Den avgörande skillnaden låg i att gåvan bestod av 

kontanter tillgängliga för konsumtion medan byrån däremot mer kunde ses som en minnessak. 

Samma bedömning gjordes i RÅ 1949 not. 626 där en gratifikation, penninggåva, beskattades. 

Numera framgår tydligt av lagtexten i 11 kap. 14 § 2 st. IL att gåvor till anställda i form av 

pengar ska inkomstbeskattas. 

Gemensamt för de fall som berörts här är att det förelegat ett anställningsförhållande, vilket 

det inte gör i fallet med tiggaren. Praxis har dock visat att det inte behöver finnas ett 

anställningsförhållande för att gåvan ska ses som remuneratorisk, utan avgörande är om gåvan 

kan anses härröra, direkt eller indirekt, från ett anställningsförhållande. I fallet RÅ 1988 ref. 

30 beskattades en anställd i inkomstslaget tjänst för förmånen att hans hustru fick följa med på 

en resa. Gåvan i detta fall kunde härledas indirekt från makens anställningsförhållande. I fallet 

RÅ 1997 ref. 1 dras gränsen än längre. En gåva, från en tidigare majoritetsägare i en koncern 

till en anställd med ledande befattning inom samma koncern, var enligt Regeringsrätten 

remuneratorisk. 

”En förutsättning för att en förmån, som en anställd har erhållit från någon annan än arbetsgivaren, 

skall anses härröra från anställningen är att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan 

arbetsgivaren och den som har lämnat förmånen eller att det föreligger något annat samband 

mellan dem som gör att förmånen kan härledas från arbetsgivaren.”
163

  

Ytterligare en situation då gåvor bedöms vara remuneratoriska, utan att det föreligger ett 

anställningsförhållande, är t.ex. då restauranggäster lämnar dricks till serveringspersonalen, 

eller taxiåkaren till taxichauffören.
164

  

                                                 
163 RÅ 1997 ref. 1. 
164 Skatteverket, Rättslig vägledning dricks, 2016-04-26.  
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I fallet med tiggeri föreligger, som tidigare nämnts, inget anställningsförhållande mellan 

parterna varmed ersättningen inte kan ses som en remuneratorisk gåva. Inte heller är det 

sannolikt att det föreligger ett familjeförhållande. Skulle det göra det vore gåvan följaktligen 

benefik men det är inte fallet med tiggaren, i vår mening. Frågan är då om det betyder att 

människor som är okända för varandra inte kan ge varandra frivilliga gåvor som omfattas av 

undantaget i 8 kap. 2 § IL? Det kan inte uteslutas, enligt vår mening, mot bakgrund av 

paragrafens materiella utformning, emellertid talar praxis för att så är inte fallet. Skatteverket 

har inte heller gett något offentligt uttalande i frågan, men besvarade vår förfrågan om 

inkomster från tiggeri på följande sätt: 

 

”De gåvor tiggarna tar emot är skattefria. Något arbete för gåvogivarna utförs inte. Om det är fråga 

om utländska tiggare som går runt exempelvis på gator eller i tunnelbanan och spelar instrument, 

så är gåvorna/frivilliga betalningarna till tiggarna undantagna från [skatt enligt] lagen (1991:586) 

[sic!] om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.” 
165

  

Skatteverkets, om än inofficiella, ställning är således att inkomster från tiggeri är gåvor och 

därför skattefria inkomster. Med all respekt för Skatteverkets expertis är vi trots detta inte 

villiga att så lättvindigt avfärda tiggarens inkomster som gåvor, åtminstone inte på 

skatterättsliga grunder. 

  

3.8.  Gränsdragningen i aktuellt fall 

3.8.1. En helhetsbedömning 

Det har konstaterats att gåvorekvisiten uppfylls i fallet med tiggaren. Emellertid framkommer 

i såväl praxis som i doktrin, att en helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall med hänsyn 

till omständigheterna, huruvida en benefik gåva föreligger eller inte.
166

 En och samma 

transaktion kan således uppfattas som gåva i ett sammanhang men behöver inte göra det i ett 

annat.
167

 Skatteverket tar upp undantaget för gatumusikanter, vilket även har berörts tidigare i 

uppsatsen.
168

 Nämnas kan även det faktum att i fallet med gatumusikanten är de civilrättsliga 

gåvorekvisiten uppfyllda precis som i fallet med tiggarens inkomster. Men, gatumusikantens 

inkomster anses inte utgöra gåva utan ses som skattepliktiga inkomster undantagna från skatt. 

Detta gör att frågan uppstår om en likhetsbedömning mellan kvinnan i scenariot och 

gatumusikanten kan tillföra något om rättsläget? 

 

                                                 
165 Se bilaga, Eriksson Hallberg, Britt-Marie, rättslig expert på Skatteverket, e-brev till författarna, 2016-03-21.  Hänvisning 

för artister m.fl. görs till 8 § p. 1 A-SINK vari SFS-numret i Skattverkets svar är felaktigt, det ska vara 1991:591 och inte 

1991:586. 
166 Silfverberg, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, s. 16. 
167 Ibid. s. 14. 
168 Se avsnitt 3.6. Skattefria inkomster. 
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3.8.2. Kriterier för likhetsbedömning 

Grunderna för en likhetsbedömning vilar på likhetsprincipen, som kommer till uttryck i 1 kap. 

9 § RF. Som tidigare nämnts, ska domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

uppgifter inom den offentliga förvaltningen beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Likhet, saklighet och opartiskhet hänger samman. 

Kravet på saklighet och opartiskhet innebär att lika fall ska behandlas lika. Likhetsprincipen 

däremot kan sägas sträcka sig längre än kravet på saklighet och opartiskhet, för även om dessa 

iakttas kan flera handlingsalternativ föreligga. Likhetsprincipen innebär ett krav på 

konsekvent handlande och får sin största betydelse vid rättstillämpningen och inte vid 

normgivningen. Detta innebär för skatterättens del att skattedomstolarna och Skatteverket 

måste säkerställa att fall som likställts av lagstiftaren som jämförbara inte blir föremål för 

olikbehandling i rättstillämpningen. Principen har således hög relevans vid lagtolkning och 

bedömning av om två inkomsttyper är så pass jämförbara att de bör behandlas lika.
169

  

 Bedömningen kan baseras på objektiva grunder, vilket innebär en likformig behandling av 

likartade eller jämförbara skatteobjekt. Den kan även baseras på subjektiva grunder, som då 

innebär fokus på frågan om två skattskyldiga befinner sig i jämförbara situationer.
170

  

Kriterier eller faktorer som normalt sett ger upphov till likhetsbedömningar är för det första 

rummet, var en skattskyldig är bosatt, var en inkomst uppkommit eller var en 

förmögenhetsöverföring skett. Normalt sett är kriteriet irrelevant om inte lagstiftaren 

uttryckligen anger att detta ska tillmätas betydelse, då det skulle bryta mot principen om allas 

likhet inför lagen.
171

 Detta i sig stärker det tidigare förda resonemanget i uppsatsen om att 

tiggarens inkomst ska behandlas lika som andra inkomster.
172

 Andra kriterier som ger upphov 

till likhetsbedömningar är till exempel branscher och yrkesgrupper.
173

 EU-domstolens främsta 

jämförbarhetskriterium är huruvida skattesubjektet är obegränsat eller begränsat 

skattskyldig.
174

   

Den kommande likhetsbedömningen mellan tiggaren och gatumusikanten vilar på så väl 

objektiva som subjektiva grunder. Likheten mellan skatteobjekten och skattesubjekten 

kommer att tas upp, men även likheten hos inkomstkällan – givaren, eller kanske rättare sagt 

köparen?   

 

3.8.3. Tiggaren och gatumusikanten: en likhetsbedömning  

Gatumusikanten är det skattesubjekt som tas upp i skattelagstiftningen som ligger närmast 

tiggaren då det i båda fallen saknas anställningsförhållanden i traditionell mening och båda 

presumeras vara av utländsk härkomst. Likheten är även slående vad gäller skatteobjektet, 

inkomsterna erhålls i allmosor eller små dusörer från förbipasserande främlingar på allmänna 

                                                 
169 Påhlsson, Likhet inför skattelag: likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, Stockholm, 2007, s. 

41 f.  
170 Ibid. s. 42. 
171 Ibid. s. 44. 
172 Se avsnitt 3.5.4. Inkomstslaget tjänst samt 3.5.5. Egen prestation. 
173 Påhlsson, Likhet inför skattelag: likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, s. 44 f. 
174 Ibid. s. 109 
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platser. Till gruppen gatumusikanter hör, som tidigare nämnts, personer som uppträder med 

musik, sång, akrobatik och liknande aktiviteter.
175

 I likhetsbedömningen utgås från en person 

som härmar en staty, gatuartisten, och kvinnan i uppsatsens case, som sitter utanför Bergviks 

köpcenter, tiggaren. I båda fallen är personen sannolikt i samma behov av pengar, men de har 

olika ”taktik” för att erhålla dem. För bedömningen kommer händelseförloppet runtom dessa 

skattesubjekt delas upp i delmoment. Eftersom gatuartisten är det subjekt som tas upp i 

befintlig skattelagstiftning anges den till vänster och sedan jämför vi kvinnan mot denna till 

höger. 

 

Gatuartisten             Tiggaren 

1. Utför en prestation;           1. Utför en prestation;   

Står stilla som en staty          Sitter vid entrén till Bergviks köpcenter 

2. Äskar om pengar med burk           2. Äskar om pengar med burk  

genom artisteri            genom tiggeri 

 

Förbipasserande            Förbipasserande 

3. Ger frivilligt pengar          3. Ger frivilligt pengar 

4. Känner glädje            4. Känner sig hjälpsam 

(Erhåller ”warm glow”)          (Erhåller ”warm glow”)      

 

 

Delmoment 1: både gatuartisten och tiggaren utför en prestation. Utan denna prestation kan de 

förbipasserande inte särskilja dem från alla andra i folkmassan. Ingen prestation, ingen 

inkomst. Delmoment 2: både gatuartisten och tiggaren äskar om pengar, de uppmanar 

förbipasserande att ge dem pengar med en burk, hatt, utsträckt hand eller liknande. 

Delmoment 3: förbipasserande ger frivilligt pengar. Denna förutsättning är lika mellan 

gatuartisten och tiggaren. Delmoment 4: kanske den springande punkten? Är gåvan en 

betalning för en prestation? Får gåvogivaren något tillbaka genom sin ”gåva”? Gatuartisten 

får en ersättning – för att han står som en staty. Tiggaren får en ersättning – för att hon sitter 

och tigger. Så även om ett prestationsutbyte verkar saknas mellan mottagaren och givaren är i 

båda fallen transaktionen betingad av en prestation. Ingen prestation, ingen ersättning. Men 

får givaren något tillbaka? I fallet med gatuartisten sprider artisten underhållning till alla 

förbipasserande, även den som inte ger en gåva får något varav det inte kan sägas att just 

givaren får underhållning i retur. I fallet med tiggaren så sprider hon budskapet om en ojämlik 

värld till alla förbipasserande, dock är det däremot bara den som ger en gåva som upplever 

känslan av hjälpsamhet, även om tiggarens budskap når alla. 

 Att den som ger en gåva till tiggaren upplever en känsla av hjälpsamhet benämns inom det 

nationalekonomiska vetenskapsområdet som ”warm glow”. Forskning kring varför människor 

skänker bort pengar har bedrivits inom detta vetenskapsområde.
176

 Inom den tidigare 

forskningen förmodades donationer ske på helt altruistiska grunder, vilket innebär att givaren 

inte förväntar sig något i gengäld. Senare forskning tyder däremot på att givaren skänker bort 

                                                 
175 Se avsnitt 3.5.5. Egen prestation. 
176 Se vidare Andreoni, Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving, Breman, The Economics 

of Altruism, Paternalism and Self-Control samt Harbaugh, What Do Donations Buy? A Model of Philanthropy Based on 

Prestige and Warm Glow. 
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pengar av mer själviska skäl, det finns ingen renodlad altruism, det rör sig snarare om så 

kallad ”impure altruism”.
177

 Givaren förväntar sig något i gengäld för gåvan, varmed det kan 

sägas att en känsla köps,
178

 en känsla av välbefinnande eller hjälpsamhet; ”warm glow”. 

Denna känsla erhålls direkt vid givandet och motiverar därmed till fortsatta donationer i 

framtiden. Teorin om warm glow kan även användas för att förklara till exempel varför en 

tondöv person väljer att donera pengar till operan.
179

 Detta då motivet bakom givandet är att 

”köpa en känsla” och inte att bidra med pengar till något givaren själv inte kan få nytta av. 

 Vad som därmed synes vara en skillnad mellan gatuartisten och tiggarens ersättningar kan 

förklaras med teorin om warm glow. Gatuartisten sprider underhållning till alla 

förbipasserande även till dem som inte skänker pengar, varmed ersättningen inte utgör 

betalning för underhållningen. Det som ”köps” av givaren är känslan av warm glow och det är 

bara den som ger som erhåller känslan. I fallet med tiggaren är situationen än tydligare, bara 

den som ger kvinnan pengar erhåller något i utbyte - warm glow. Som vi ser det finns ingen 

skillnad mellan det som i ena fallet betraktas som ersättning av lagstiftaren och det som i 

andra fallet benämns som gåva av Skatteverket, utan dessa borde rimligen betraktas på samma 

sätt inom skatterätten.  

Ytterligare en likhet mellan gatumusikanten och tiggaren finns i diskussionen kring om 

tillstånd enligt ordningslagen (1993:1617) (cit. OL) ska råda för penninginsamling. I ett 

avgörande från Södertälje tingsrätt,
180

 rörande tillståndsplikt för tiggare, fastställdes att tiggare 

ägnar sig åt penninginsamling på samma sätt som en gatumusikant. I OL finns ett undantag 

från tillståndsplikt för bland annat gatumusikanter i 2 kap. 4 § 3 st. grundat på att 

gatumusikantens insamling kan sägas bedrivas passivt. Det finns ingen utåtriktad åtgärd från 

gatumusikantens sida att erhålla pengar. Samma bedömning gjordes av tiggare varmed inte 

heller tiggare omfattas av tillståndsplikt enligt OL. Om en gatumusikant eller tiggare, däremot 

går runt bland allmänheten och ber om pengar ses insamlingen som aktiv och omfattas då av 

tillståndsplikten.
181

 Avgörandet påvisar likheten mellan tiggaren och gatumusikanten, de 

samlar passivt in pengar till egen försörjning. 

 Likheterna är slående, frågan är då vilka skillnader som finns? För gatumusikanten finns en 

lagstadgad regel som säger att inkomsterna denne uppbär från förbipasserande är 

skattepliktiga inkomster, men som undantagits från skatt. För tiggaren saknas lagstadgad regel 

som säger vare sig det ena eller det andra. Dock vore det, enligt vår uppfattning, märkligt att 

tolka den enes inkomst som gåva och den andres i grunden som skattepliktig inkomst mot 

bakgrund av vad som framkommer i likhetsbedömningen. Främst eftersom båda inkomsterna 

är prestationsbetingade samt att givaren i båda fallen får något i utbyte. Ytterligare en 

väsentlig skillnad är att undantaget för gatumusikanten enbart gäller begränsat 

skattskyldiga.
182

 Så den gatumusikant som vistas i Sverige lika länge som tiggaren i scenariot, 

är enligt gällande rätt obegränsat skattskyldig för sina inkomster. Om gatumusikantens 

                                                 
177  Andreoni, Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving, s. 465 f.  
178 Harbaugh, What Do Donations Buy? A Model of Philanthropy Based on Prestige and Warm Glow, s. 283.  
179 Ibid. s. 273. 
180 TR Södertälje, mål nr B 266-14, dom 2014-02-21.  
181 Se vidare prop. 1992/93:210 s. 143. 
182 4 § A-SINK. 
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ersättningar är skattepliktiga torde tiggarens också vara det, åtminstone vid beaktande av 

likabehandlingsprincipen. Även domstolens bedömning i fallet med tillstånd för tiggares 

pengainsamling
183

 styrker resonemanget om att likheterna mellan gatumusikanten och 

tiggaren överväger skillnaderna. Med tanke på analogin med gatumusikanter i rättsfallet, torde 

ytterligare jämförelser mellan tiggarens och gatumusikantens situationer vara legitima även i 

andra frågor, som till exempel huruvida inkomsten är skattepliktig eller inte. Detta då det i 

tingsrättens dom framkommer att pengainsamlingarna, i båda fallen bedöms likvärdiga; de 

utgör insamlingar av pengar för egen försörjning. En annan skatterättslig bedömning för 

tiggaren torde, enligt vår mening, sakna juridisk grund. 

 Sammanfattningsvis, vid en helhetsbedömning av omständigheterna i fallet med tiggarens 

inkomster, talar följande för att kvinnans inkomster kan ses som gåva: gåvorekvisiten 

uppfylls, men det gör de även i fallet med gatumusikanten.
184

 Det som däremot talar för att 

inkomsterna är skattepliktiga är att det saknas familje- eller släktband, inte heller finns ett 

anställningsförhållande som skulle kunna ha utvecklats till ett nära personligt samband som 

grund för en benefik överlåtelse. Gåvor ska vara tillfälliga förvärv, medan inkomster är 

regelbundna vilket är fallet med kvinnans inkomster. I praxis döms gåvor i pengar som 

remuneratoriska, medan sakgåvor istället talar för en benefik gåva. Det innebär att pengar till 

tiggaren torde vara skattepliktig inkomst, medan kläder eller mat istället ses som benefika 

gåvor. Likhetsbedömningen med gatumusikanten talar också för att inkomsterna är 

skattepliktiga. Dessutom var syftet med den slopade gåvoskatten att underlätta 

förmögenhetstransaktioner inom familjen, inte att öppna upp för skattefria förvärvsinkomster. 

Mot bakgrund av kravet på koherens, syftet med den slopade gåvoskatten och ramen för 

vad som utgör en rent benfik gåva enligt gällande rätt, är det mer som talar för att kvinnans 

inkomster faller utanför undantaget i 8 kap. 2 § IL än att det faller inom. Därmed är inkomster 

från tiggeri skattepliktiga inkomster, enligt vår bedömning. Dock får rättsläget sägas vara 

oklart och ett tydligt ställningstagande på området från lagstiftaren vore önskvärt.  

I dagsläget finns inget prejudicerande avgörande där frågan tas upp om 

förmögenhetsöverföringar mellan, för varandra, okända människor är att bedöma som 

benefika. Måhända just av den enkla anledningen, att de flesta sannolikt inte är benägna att ge 

bort egendom till helt främmande människor på gatan.  Om inte främlingen genom en 

prestation ber om pengar, och det är just där och då som det benefika momentet faller, som 

situationen med tiggaren har påvisat. 

I nästa avsnitt företas en prövning av hur inkomster från tiggeri skulle bedömas om tiggeri 

vore förbjudet. Detta då det förs en debatt om att tiggeri borde förbjudas. Skulle ett eventuellt 

framtida tiggeriförbud påverka den skatterättsliga bedömningen? 

 

                                                 
183 TR Södertälje, mål nr B 266-14, dom 2014-02-21. 
184 Jfr Skatteverkets ställningstagande i avsnitt 3.7. Remuneratoriska gåvor.  Se även avsnitt 3.8. Gränsdragningen i aktuellt 

fall. 
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3.9. Om tiggeri vore förbjudet 

Om tiggeri i framtiden skulle förbjudas, skulle utövandet av denna verksamhet ses som 

olagligt i juridisk mening. Så hur bedöms inkomster från olaglig verksamhet?  

 Inkomster från olaglig verksamhet bedömdes första gången 1991 varmed Regeringsrätten 

fastslog att inkomster från brottslig verksamhet är skattefria då denna typ av verksamhet inte 

kan bedrivas med vinst.
185

  Några år senare ändrades praxis genom avgörandet i RÅ 2005 ref. 

14. I fallet bedrev en person taxiverksamhet utan erforderliga tillstånd. Rådande praxis 

innebar att en verksamhet kunde bedrivas skattefritt genom att undvika att ansöka om de 

tillstånd som behövdes för en lagligt bedriven verksamhet. För att motverka 

skatteundandraganden meddelade därmed Regeringsrätten att verksamheter som i sig är 

lagliga men som blir olagliga på grund av att erforderliga tillstånd inte innehas, inte leder till 

att skatteplikten förfaller utan beskattning ska ske. 

 2011 ändrades praxis återigen, i avgörandet HFD 2011 ref. 80 där Högsta 

förvaltningsdomstolen uttalade att: ”inkomst från brottslig verksamhet inte är skattefri enligt 

bestämmelserna i 8 kap. IL”.
186

 Inkomster från olaglig verksamhet är sålunda skattepliktiga 

oavsett inkomstslag. Ett undantag från skatteplikt råder dock fortfarande och det är om vinsten 

från brottslig verksamhet har blivit förklarad förverkad enligt BrB:s bestämmelser eller om 

det har utgått ett skadeståndsanspråk.
187

   

 Detta innebär att kvinnan i scenariot i avsnitt 1.3. är skattskyldig för sina inkomster även 

om tiggeri som verksamhet skulle vara förbjudet. En prestation utförs och ersättning erhålls. 

Skatterättsligt är detta högst intressant då det inte spelar någon roll för skatteplikten huruvida 

tiggeri förbjuds eller inte, beskattning ska ändock ske. Ansvaret för att brottslig verksamhet 

bedrivs eller för att ett förbud överträds ska därmed utkrävas enligt straffrätten: 

”användningen av sanktioner mot brottslighet [bör] ske inom straffrättens ramar och 

skattesystemet bör helst inte användas för att uppnå mål som ligger inom andra rättssystems 

ramar.”
188

 Skatterätten som rättsområde ska därmed inte påverkas av om inkomsten kommer 

från brottslig eller laglig verksamhet.
189

  

 Detta innebär att även om tiggeri skulle förbjudas i framtiden, skulle inkomsten ändå vara 

skattepliktig. 

 

3.10. Sammanfattning av rättsläget 

Obegränsat skattskyldig är den som stadigvarande vistats i Sverige mer än sex månader, eller 

som inte avbryter sin vistelse här med längre period än sex månader. Den som är obegränsat 

skattskyldig ska betala skatt i Sverige för alla sina inkomster oavsett varifrån de kommer.
190

 

                                                 
185 Se RÅ 1991 ref 6. 
186 HFD 2011 ref 80. 
187 Förverkande regleras i 36 kap. 1 § BrB där det framgår att vid brott enligt BrB ska bytet förklaras förverkat, varmed ingen 

längre har rätt till det, om det inte är uppenbart oskäligt. Därmed kan skatteplikten undantas för fall där en person blivit dömd 

för brott enligt BrB bestämmelser. 
188 Melz, Peter, Skattefri brottslighet RÅ 1991 ref 6, SN 1998 s. 210, på s. 213. 
189 Se vidare Euler, Birgitta von & Thörnroos Blank, Pia, A2 Inkomst av tjänst, SN 2012 s. 339. 
190 Se avsnitt 3.3. Skattskyldigheten. 
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Sedan den senaste skattereformen tolkas inkomstbegreppet extensivt,
191

 men för att en 

inkomst ska kunna beskattas krävs att den kan härledas till något av de tre inkomstslagen 

kapital, näringsverksamhet eller tjänst.
192

  

 Till inkomstslaget kapital räknas inkomster till följd av kapitalinnehav.
193

 Till 

inkomstslaget näringsverksamhet hör inkomster från förvärvsverksamhet som bedrivs 

självständigt och yrkesmässigt.
194

 Detta utmärks främst genom innehav av F-skattsedel och 

registrerad firma.
195

 Till inkomstslaget tjänst hör inkomster som inte kan hänföras till kapital 

eller näringsverksamhet. Därmed innefattas inte enbart inkomster från anställning, utan även 

inkomster från annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur om de kan 

härledas till någon form av prestation.
196

 Prestationskravet är lågt ställt och gränsar mot 

slumpen. Lotteri är således inte en prestation, men att hitta på en slogan är det.
197

  

 Det finns vissa typer av inkomster som undantagits från beskattning, hit hör till exempel 

inkomster för gatumusikanter,
198

 men även så kallade benefika förvärv som arv, testamente, 

gåva och bodelning.
199

 För att en förmögenhetsöverförings ska räknas som en benefik gåva 

krävs att de civilrättsliga gåvorekvisiten uppfylls; det ska ha skett en förmögenhetsöverföring, 

den ska vara frivillig och det ska finnas en gåvoavsikt.
200

 Emellertid ska även andra 

omständigheter i det enskilda fallet beaktas för bedömningen av om en rent benefik gåva 

föreligger.
 201

 Gåvan ska således inte härröra från någon form av anställning för i så fall är det 

en remuneratorisk gåva och den ska då beskattas.
202

 Omständigheter som enligt praxis talar 

för att det är en rent benefik gåva är om förmögenhetsöverföringen sker inom familjen, att det 

inte rör sig om kontanter och att det rör sig om ett tillfälligt förvärv.
203

 

 Syftet med undersökningen vara att fastställa om inkomsterna från tiggeri är skattepliktiga 

eller inte. Mycket tyder på att så är fallet. Kvinnans inkomst i scenariot är betingad av en 

prestation; inget tiggeri, ingen inkomst. Likhetsbedömningen med gatumusikanten och 

lagstiftarens uttalande om att dennes inkomst i grunden är skattepliktig talar också i denna 

rikting. Enligt företagsekonomisk teori om ”warm glow” befäst uppfattningen av att gåvan 

inte är rent benefik då en känsla köps. Beträffande frågan om huruvida kvinnans inkomster 

kan anses falla in under skatteundantaget gåva, får rättsläget sägas vara oklart. Det finns dock 

ingenting i praxis som talar för att det skulle ses som en rent benefik gåva, även om 

gåvorekvisiten i sig är uppfyllda.   

 Vår uppfattning av rättsläget är således att inkomster från tiggeri faller inom 

inkomstbegreppets räckvidd och ska därmed beskattas. Gåvoundantaget är inte tillämpligt på 

denna typ av ersättning. Som påvisats ovan kan ersättningen varken ses som en benefik gåva 

eller som en remuneratorisk gåva. 

                                                 
191 Se avsnitt 3.4. Inkomstbegreppet. 
192 Se avsnitt 3.5. Skattepliktig inkomst. 
193 Se avsnitt 3.5.2. Inkomstslaget kapital. 
194 Se avsnitt 3.5.3. Inkomstslaget näringsverksamhet. 
195 Se avsnitt 3.5.3. Inkomstslaget näringsverksamhet. 
196 Se avsnitt 3.5.4. Inkomstslaget tjänst. 
197 Se avsnitt 3.5.5. Egen prestation. 
198 Se avsnitt 3.6. Skattefria inkomster. 
199 Se avsnitt 3.6. Skattefria inkomster 
200 Se avsnitt 3.7. Gåva. 
201 Se avsnitt 3.7. Gåva. 
202 Se avsnitten 3.7.6. Benefika gåvor samt 3.7.7 Remuneratoriska gåvor.  
203 Se avsnitten 3.7.6. Benefika gåvor, 3.7.7. Remuneratoriska gåvor samt 3.8.3. Tiggaren och gatumusikanten: en 

likhetsbedömning. 
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4. Avslutande synpunkter 

 

I det avslutande kapitlet ges en sammanfattning av uppsatsen slutsats och resultatet från 

utredningen av syftet och de rättsfrågor som ställdes inledningsvis. Vidare ges ett 

förtydligande av hur de båda rättsområdena, migrationsrätten och skatterätten, är 

sammanlänkande och hur de påverkar varandra. Författarna lyfter även en del reflektioner 

som väckts under författandet av uppsatsen. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 
 

 

4.1.  Slutsatser och reflektioner 

Uppsatsens syfte var att genom en rättsdogmatisk undersökning fastställa på vilka grunder 

som den tiggande EU-medborgaren får uppehålla sig i Sverige, samt besvara frågan huruvida 

inkomster från tiggeri är skattepliktiga eller inte, med utgångspunkt i scenariot i avsnitt 1.3. 

 Uppsatsen påvisar hur migrationsrätten och skatterätten interagerar, för att reda ut 

rättsläget kring tiggare behöver därmed dessa två rättsområden beaktas tillsammans. 

Undersökningen visar att kvinnan inte har uppehållsrätt då hon saknar tillräckliga tillgångar 

och en heltäckande sjukförsäkring. Hon befinner sig således illegalt i Sverige och kan utvisas 

enligt 8 kap. 10 § UtlL. Det var endast under de tre första månadernas vistelse som hon hade 

uppehållsrätt i Sverige. 

 Beträffande skatteplikten får rättsläget sägas vara oklart. Dock tyder undersökningen på att 

inkomster från tiggeri är skattepliktiga då inkomsten är prestationsbetingad. Vid en 

helhetsbedömning talar även övervägande del för att den inte heller kan ses som en benfik 

gåva och på sätt undantas från skatt. Den skatterättsliga undersökningen visar även att 

kvinnan befann sig legalt i Sverige under de tre första månaderna och att hon då var begränsat 

skattskyldig. Kvinnan kunde dock inte beskattas enligt SINK då lagen enbart omfattar 

inkomster som härrör från ett anställningsförhållande. Emellertid blir hon dock obegränsat 

skattskyldig genom att vistas här illegalt, mer än sex månader, och ska därmed betala skatt för 

sina samtliga inkomster i Sverige.  

Det har anförts att denna skatt i verkligheten skulle vara problematisk att kräva in, även om 

så är fallet kan ett sådant avsteg knappast ske utan lagstöd. Emellertid skulle dock de 

skatterättsliga problemen de facto aldrig uppstå om de EU-medborgare som enligt gällande 

rätt vistas i Sverige illegalt istället utvisades. Ett annat alternativ är naturligtvis att lagstiftaren 

inför ett undantag i inkomstskattelagen för tiggarens inkomster. Bedömningen av vad som är 

moraliskt rätt eller fel i dessa frågor överlämnar vi åt lagstiftaren att avgöra. Mycket tyder 

dock på att lagstiftaren redan tagit ställning i en del frågor, som till exempel om 

uppehållsrätten och grunderna för utvisning, men att det förekommer brister i 

rättstillämpningen. 

I dagsläget ser det dock ut som att de tiggande EU-medborgarna inte utvisas, trots att de 

saknar uppehållsrätt. Inte heller behöver de betala skatt fast de är obegränsat skattskyldiga. De 

lagar som gäller för andra i Sverige tillämpas av allt att döma helt enkelt inte på dem. 

Kanhända att de rumänska tiggarna har rätt?  Sverige kanske faktiskt är tiggarnas paradis. 
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4.2. Förslag på vidare forskning 

Den initiala avsikten med uppsatsen var att även behandla inkomstslaget näringsverksamhet 

på djupet. Av framställningstekniska skäl var detta inte möjligt. Det vore därmed önskvärt om 

vidare forskning bedrevs inom detta område.  

 Är det möjligt att en tiggande EU-medborgare kan starta och driva enskild 

näringsverksamhet inom tiggeri och hur bedöms då inkomsten? Om det är möjligt, påverkas 

bedömningen av om verksamheten startas inom de tre första månaderna av EU-medborgarens 

vistelse i Sverige (den legala uppehållstiden), av om den startas efter tre månader (den illegala 

uppehållstiden) eller om den startas från hemlandet men bedrivs i Sverige? Hur förhåller sig 

de EU-rättliga reglerna om etableringsfrihet till denna fråga? Kan uppstartandet av en enskild 

firma innebära att uppehållsrätt som enskild företagare uppnås trots att den tiggande EU-

medborgaren efter tre månader inte uppfyller kraven på tillräckliga tillgångar och 

sjukförsäkring? Om det inte går att starta en enskild näringsverksamhet enligt gällande regler, 

hur blir bedömningen av inkomsterna om en näringsverksamhet ändå bedrivs, utan 

myndigheternas godkännande? Och slutligen, påverkas bedömningen av om tiggeriet sker i 

organiserad form? Kan en likhetsbedömning mellan tiggeri och prostitution tillföra något till 

bedömningen? 

 Dessa frågor överlämnas dock av författarna till framtida forskning att utreda. 
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Bilaga 

Från: Britt-Marie Hallberg Eriksson 
Skickat: den 21 mars 2016 16:35 

Till: Helena Fryklund 
Ämne: SV: Inkomst från tiggeri skattepliktig? 

Dnr 131 146736-16/1152 

 

Du har i e-post ställt nedanstående fråga. Skatteverkets svar/kommentar med anledning av 

frågan följer nedan. Om det är något som är otydligt eller om du har följdfrågor är du givetvis 

välkommen att höra av dig. 

 

Din fråga: 

Vad är skatteverkets inställning om inkomster från tiggeri? Är de skattepliktiga eller 

skattefria? 

 

Skatteverkets svar/kommentar: 

De gåvor tiggarna tar emot är skattefria. Något arbete för gåvogivarna utförs inte. Om det är 

fråga om utländska tiggare som går runt exempelvis på gator eller i tunnelbanan och spelar 

instrument, så är gåvorna/frivilliga betalningarna till tiggarna undantagna från lagen 

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK), se 8 § 1 

lagen om A-SINK.  

  

Vänliga hälsningar 

Britt-Marie 

  

Britt-Marie Hallberg Eriksson 

Rättslig expert 

Skatteverket 

Telefon: 010-572 34 45 

Mobil: 070-567 05 87 

www.skatteverket.se 
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