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Förord 
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stämmer Sverige. Examensarbetet ingår i Fastighetsmäklarprogrammet, 120p på Högskolan 
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Nomenklatur 
EU Europeiska Unionen. Ett fördragsbundet samarbete mellan 25 

europeiska stater. 
EES/EES avtal Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett avtal mellan 

samtliga EU–länder och de tre EFTA-länderna, Norge Island 
och Lichtenstein. De tre sista länderna brukar även benämnas 
EES-länder   

EG Europeiska Gemenskapen. En internationell organisation som 
utgör den första av Europeiska unionens tre pelare, den som 
berör ekonomi-, social- och miljöpolitik. 

EG-fördraget Detsamma som Romfördraget 
Ibid. på samma ställe/samma författare som ovan 
EG-rätt  gemensamt regelverk för EU. Består av fyra delar: Fördragen, 
  lagstiftning, rättspraxis samt internationella avtal 

Kapitalvinst vinst som uppkommer genom värdestegring på en tillgång, 
t.ex. en fastighet. Andra förkommande synonymer i det 
svenska språket är; realisationsvinst och reavinst. 

Tvångsavyttring  försäljning genom expropriation eller liknande förfarande eller 
avyttring till staten därför att bostaden på grund av flygbuller 
inte kan bebos utan påtaglig olägenhet 

Expropriation åtgärd genom vilken ägaren av en fastighet tvingas att mot 
ersättning avstå från fastigheten eller en del av den.  

SFS  Svenskförfattningssamling  

IL  Inkomstskattelag 
SCB  Statistiska Central Byrån 
Dubbelbeskattningsavtal  avtal som har ingåtts mellan stater i syfte att förhindra 

internationell dubbelbeskattning 

Hemvist i allmänhet den ort där en person är bosatt eller regelbundet 
uppehåller sig. Rättslig hemvist är den ort där personen är 
folkbokförd. I dubbelbeskattningsavtal används hemvist i 
stället för bosättning för att utpeka den stat i vilken en 
skattskyldig skall anses vara bosatt vid beskattningen. 

SINK  Särskild inkomstskatt  

Indirekt skatt  Moms är ett exempel på indirekt skatt 
Notarius Publicus jurist som under ämbetsmannaansvar har att företa vissa 

förrättningar t.ex. att bestyrka handlingar 
Interpellation skriftlig fråga till ett statsråd som skall gälla statsrådets 

tjänsteutövning. En interpellation besvaras muntligt i 
kammaren  

 v 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationell_organisation
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1 Inledning 
Sverige blev medlem i EU, Europeiska unionen, 1995, efter en folkomröstning som 
hölls den 13 november 1994. Innebörden av detta medlemskap medförde bland annat 
att vissa svenska beslutsfattande delar förflyttades. Att vissa delar av beslutsfattandet 
flyttades innebär inte att Sverige inte får vara med och besluta, som medlem får man 
vara med och skapa regler som ska gälla gemensamt för samtliga medlemsländer. 

Enligt EES avtalet, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, omfattas EU samt 
Norge, Island och Liechtenstein av den inre markanden, som innebär att det skall råda 
fri rörlighet av tjänster, varor, personer och kapital. EES-avtalet skapar en gemensam 
rättslig ordning som är identisk med EU: s, på de områden som avtalet omfattar. Den 
18 november 1992 beslutade Sveriges riksdag att godkänna EES-avtalet, som förutom 
de fyra friheterna innefattar bland annat gemensamma regler för offentlig 
upphandling, konkurrensregler, transportpolitik och konsumentskydd.  

Fri rörlighet av tjänster, varor, personer och kapital är grundstenar för att en 
gemensam integration på markanden skall kunna ske. 

Inom de 15 länder som utgjorde EU för utvidgningen den 1 maj 2004 var andelen 
medborgare som bor i ett annat land än där de har sitt medborgarskap cirka 5 %, det 
vill säga mindre än 20 miljoner. Cirka en tredje del av dessa var EU-medborgare.1

Enligt artikel 5 i EG-fördraget är det medlemsstaternas ansvar att införa och tillämpa 
gemenskapslagstiftning. I november 2003 presenterande kommissionen, en rapport, 
om övervakning av hur medlemsländerna tillämpar gemenskapsrätten. Av rapporten 
framgick att antalet ärenden uppgick till cirka 2000 per år. Av dessa ledde hälften till 
en formell underrättelse till en medlemsstat med begäran om förklaring. Drygt 50 % 
av dessa preliminära brev gick, år 2001, vidare till ett motiverat yttrande och cirka en 
femtedel fördes av kommissionen vidare till EG-domstolen.2  Genom SFS 1994:1500 
har riksdagen beslutat att om EG har kompetens så träder EU: s institutioner in i 
stället för Svensk riksdag, regering och annan myndighet.3  

Kapitel 2 sammanfattar vilka metoder som använts och vilka avgränsningar som 
gjorts. Under kap 3 går att finna historik kring beskattning gällande uppskovsavdrag 
samt hur man beräkningsmässigt går tillväga vid försäljning av småhus respektive 
bostadsrätter. Kapitel 4 berör bland annat skatteregler och bosättning när man flyttar 
till ett annat EU-land. Kapitel 5 handlar om varför Sverige blev stämda samt hur 
statens skatteintäkter ser ut idag och hur dessa kan påverka framtiden. Rapportens 
slutsatser går att finna under kapitel 6. 

 
                                                 
1 Allgårdh & Norberg, s 199 
2 Ibid. s 264 
3 Jennbacken & Höglund, s 14 
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1.1 Bakgrund 
Den 19 mars 2006 stämde EU-kommissionen Sverige inför EG domstolen, då vi har 
olika regler gällande avdrag vid bostadsköp i Sverige och bostadsköp i ett annat EU-
land. EU-kommissionen har följaktligen slagit fast att Sverige bryter mot EG-rätten 
genom att medge uppskov med beskattning, vid kapitalvinst eller förlust, i samband 
med försäljning av fastighet eller bostadsrätt när man enbart gör uppgörelser inom 
Sverige. Den svenska regeringen har sedan 2004 varit varse om att Sverige kunde 
hamna i EG domstolen, då EU-kommissionen första gången påpekade, att om man 
endast beviljar uppskovsavdrag inom Sveriges gränser begränsar man den fria 
rörligheten av personer samt att man hindrar fri rörelse av kapital. Efter den 19 mars 
har Sverige två månader på sig att avlägga ett svar på hur man tänkt fortsätta i denna 
fråga 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med uppsatsen är undersöka på vilka grunder som Sverige riskerar att hamna 
inför EG-domstolen avseende lagbestämmelserna för uppskov med reavinst på 
bostäder. Följande frågeställningar skall undersökas och presenteras, för att se hur 
konsekvenserna av en eventuell lagändring, gällande uppskovsavdrag, skulle påverka 
Sveriges befolkning och den svenska staten. 

• Finns det risk för minskade skatteintäkter? 

• Hur stor är den summa som ligger i statskassan som uppskovsavdrag och vad 
kan hända med den? 

• Finns det några positiva effekter för svenska staten? 

• Finns det positiva effekter för den enskilde? 

Förutom ovanstående frågor skall arbetet även ge svar på vad uppskovsavdrag är och 
vad det innebär, så att icke alltför insatta i ämnet lättare skall kunna förstå, samt 
historiken kring avdraget. 
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2 Förutsättningar 
Angående stämningen och det svar som regeringen skall avge föreligger det vissa 
svårigheter, då EU-kommissionen och regeringen sekretessbelägger bemötandet. I 
slutet av januari begärde Juridik Idag, vars uppgift är att sprida nyheter via Internet 
från domstolar, EU, riksdag, regering och myndigheter, ut regeringens svar direkt från 
EU-kommissionen som hänvisade till artikel 4 punkt 2 i förordning 1049/2001 att ett 
utlämnande skulle kunna äventyra en förlikning i tvisten4 Fakta, kommentarer och 
övriga åsikter som framkommer i arbetet har tillkommit före regeringens svar. 

2.1 Metod 
Svenska Inkomstskattelagen, IL, med tyngdpunkt på kapitel 45, 46 och 47 har använts 
för att få fram gällande regler och bestämmelser rörande beskattning och 
uppskovsavdrag. Information har sökts via Högskolan Västs biblioteks databaser. 
Litteratur om EU, EG-rätt, fastighetsbeskattning samt Sveriges ekonomiska 
förutsättningar genom vårpropositionen har lästs grundligt. 

2.2 Avgränsningar 
Det förekommer inga djupgående förklaringar när det gäller uppskovsavdrag utan 
endast de mest generella reglerna. Rapporten berör endast fysiska personer, men tar ej 
upp anställa som arbetar för regeringen eller liknande, då andra skatteregler gäller för 
dem.  

Utgångspunkt för emigration är år 2004, då 2005 års emigration ännu inte är 
publicerade efter land, kön och ålder. 

                                                 
4 Larsson [elektronisk] 
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3 Uppskovsavdrag vid bostadsbyte 

3.1 Historik 
Det har genom tiderna förekommit olika sätt att komma till rätta med 
kapitalvinstbeskattning gällande avyttring av fastigheter. Kapitalvinster, tidigare kallat 
reavinst, var under en lång tid skattefria efter tio års innehav. 1 januari, 1968 ändrades 
detta i och med att den eviga kapitalvinstbeskattningen infördes, med evig i detta läge 
innebar att man beskattades oavsett innehavstidens längd. De nya reglerna innebar att 
hela vinsten beskattades om fastigheten hade ägts i mindre än två år och att 75 % av 
vinsten beskattades om innehavet varat längre.5 Uppskovsavdrag för villaägare som 
sålde villan på grund av flytt och som skaffade ny villa ansågs inte behövligt med de 
nya reglerna 1968. Detta på grund av att kapitalvinstbeskattningen utformats så att 
normala vinster vid försäljning av bland annat villor och jordbruk skulle bli 
skattepliktiga. Uppskov gällde endast för tvångsavyttring och industrifastigheter. 
Smärre ändringar gjordes dock och 1976 infördes uppskov för frivilliga avyttringar. 
Därefter kom en period när hela vinsten blev skattepliktig. 1978 fick man lov att 
uppräkna anskaffningskostnaden med hänsyn till penningvärdeförsämringen. Andra 
krav som infördes 1978 var bosättningskrav, knutet till såväl den avyttrade fastigheten 
som ersättningsfastigheten, endast villa- eller jordbruksfastighet kunde godtas som 
ersättningsbostad samt att ersättningsfastigheten skulle förvärvas fyra år från den dag 
då ursprungsfastigheten avyttrades.6 Reglerna efterföljdes när inflationen var som 
kraftigast. I oktober 1980 tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att se över 
reglerna om uppskov med beskattning av kapitalvinst. En evig kapitalvinstbeskattning 
för avyttring av bostadsrätter infördes 1984. Reglerna innebar att om en bostadsrätt 
ägts i mindre än två år så fick man betala skatt för hela vinsten som uppstod vid 
försäljning. Bostadsrätt med innehav i två år, men mindre än tre år beskattades med 
75 % av vinsten och hade man ägt i 4 år eller mer beskattades 25 % av vinsten.7 Stora 
ändringar gjordes genom skattereformen 1990 då uppskovsreglerna slopades, hela 
kapitalvinsten var fortfarande skattepliktig, men schablonberäkningar fick göras. 
Schablonberäkningarna innebar att en avyttring av till exempel ett småhus, använt 
som permanentbostad, fick en mycket begränsad skattepliktig vinst. Skatten uppgick 
inte till mer än 9 % av köpeskillingen. Dessa regler var inte heller de långvariga. Från 
1993 gällde att endast halva kapitalvinsten var skattepliktig8 och har till idag ändrats 
till att två tredjedelar av vinsten är skattepliktig. På denna skattepliktiga vinst beräknas 
skatt med 30 %. 

                                                 
5 Sjöblom, s 17 
6 Roos, s 155f  
7 Sjöblom, s 19 
8 Mattsson, s 65 ff 
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Detta innebär alltså att sedan hösten 1993 kan en säljare, under vissa premisser erhålla 
uppskov med betalningen av skatten. Villkor som bland annat gäller är; att den 
fastighet eller bostadsrätt som avyttras skall klassas som privatbostad och utgöra 
säljarens permanentbostad samt att säljaren förvärvat eller avser att förvärva en ny 
bostad där han/hon avser att bosätta sig. Dessa föreskrifter gör det möjligt för vissa 
skattskyldiga att byta bostad utan att drabbas av en kapitalvinstbeskattning. Nedan 
kommer en närmare förklaring vad uppskovsavdrag innebär och hur man räknar fram 
den del som är skattepliktig när du säljer din villa eller bostadsrätt. 

3.2 Vad innebär uppskovsavdrag och hur går det till? 
När man säljer sin bostad kan man i vissa fall få uppskov med skatten på 
kapitalvinsten. Några villkor är att man skall ha sålt sin 
permanentbostad/ursprungsbostad och köpt en ny bostad (ersättningsbostad) samt 
att kapitalvinsten är minst 50 000 kronor. Skulle man råka ut för en tvångsavyttring 
räcker det med att kapitalvinsten är 10 000 kronor för att få uppskov.9

Ytterligare krav, för att få uppskov med kapitalvinsten, finns gällande den gamla 
bostaden och den nya.  

Dessa är som följer enligt SFS 1999:1229, inkomstskattelagen, IL: 

IL, 47:3, ursprung och permanentbostad 

Med ursprungsbostad avses en sådan privatbostad i Sverige som vid avyttringen är den 
skattskyldiges permanentbostad. Med permanentbostad avses en bostad där den 
skattskyldige varit bosatt 

1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller 
2. under minst tre av de senaste fem åren 

 

Vad lagen säger är alltså att en fastighet i utlandet inte kan vara en 
ersättningsbostad om man skulle vilja ha uppskov med beskattningen vid en 
försäljning av en privatbostad.  

IL 2:8-10, privatbostad 

2:8. Med privat bostad avses småhus som till övervägande del används eller är avsett att 
användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanentboende […] med 
privatbostad avses också en bostad som innehas av en delägare i ett 
privatbostadsföretag… 
 

Övriga kriterier går att läsa i sin helhet i IL 2:8-10. Vad som dock är viktigt att inse är 
att privatbostadsbegreppet i 2:8-10 omfattar egendom utomlands, men endast en 
privatbostad i Sverige kan vara ursprungsbostad 

 

 

                                                 
9 Lundén m fl, s 289 
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IL 47:5-5a, ersättningsbostad 

Med ersättningsbostad avses en tillgång i Sverige som vid förvärvet är 
1. småhus med mark som är småhusenhet, 
2. småhus på annans mark, 
3. småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande 

tomtmark på lantbruksenhet 
4. tomt om där uppförs ett småhus som avses i 1 eller 3, eller 
5. bostad i ett privatbostadsföretag (Lag 2003:1206) 

 
5a.  Som ersättningsbostad räknas inte en bostad som förvärvats tidigare än året före 
eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. En fastighet som 
förvärvats tidigare än året före det år då ursprungsbostaden avyttras räknas dock som 
ersättningsbostad om den skattskyldige utför en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten 
under tiden mellan den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttrats och den 
2 maj andra året efter avyttringen. Fastigheten skall i sådana fall anses förvärvat den 1 
januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras (Lag 2003:1206) 
 

 
Det går alltså att köpa sin ersättningsbostad innan man säljer ursprungsbostaden, dock 
tidigast året innan försäljningen10.  

Hur stor del av kapitalvinsten som man kan få uppskov med beror på priset på 
ersättningsbostaden i relation till priset på ursprungsbostaden. Är priset för 
ersättningsbostaden lika högt, får man uppskov med hela kapitalvinsten. Är priset 
högre, får man också uppskov med hela kapitalvinstskatten. Är priset lägre, får man 
uppskov med en viss del av skatten. För att få uppskov med skatten måste man 
ansöka om detta i deklarationen det år som försäljningen gäller. Man kan ansöka om 
preliminärt eller slutligt uppskov. Endast uppskov med viss del av vinsten är inte 
möjlig. Har man erhållit uppskov enligt den upphävda lagen, 1968:276, om uppskov i 
vissa fall med beskattning av realisationsvinst eller den upphävda lagen, 1978:970, om 
uppskov med beskattning av realisationsvinst, skall anskaffningsutgiften för 
ersättningsfastigheten minskas med uppskovsbeloppet, IL 47:27 2 st.  

Rubrikerna nedan kommer visa vad man får ta med i beräkningarna och hur man 
räknar fram den skattepliktiga delen. 

 

3.2.1 Småhus – så går du tillväga 
En reavinst på småhus räknas fram enligt nedanstående beräkning 

 + Försäljningspris 
 – Mäklararvode 
 – Inköpspris 
 – Förbättringsutgifter 
 = Vinst eller förlust 
 + Återföring av uppskov 
 = Kapitalvinst eller kapitalförlust 

                                                 
10 Lundén, s 290 
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Utgifter som man haft i samband med försäljningen kan vara avdragsgilla. Förutom 
mäklararvodet är även värderingskostnader och homestaging avdragsgilla. För 
homestaging kan man få avdrag för de utgifter som kan hänföras till11: 

• konsultation och fotografering 

• ommöblering 

• lån eller hyra av möbler, mattor, konst, gardiner etc. under visningen 

Homestagingreglerna gäller även vid försäljning av bostadsrätt. 

En ersättningsbostad vara ett småhus om man har gjort ny-, till- eller ombyggnad på 
denna, IL 47:5a. Utgifterna får då räknas in i inköpspriset för den nya bostaden.12 
Förbättringsutgifter är avdragsgilla för de år de sammanlagt uppgått till minst 5 000 
kronor. Förbättringsutgifter är kostnader som man haft för; 

• ny-, till- eller ombyggnad 

• förbättrande reparation eller underhåll 

Man får endast räkna på kostnader för förbättrade reparationer och underhåll för 
försäljningsåret och de fem föregående åren samt att man enbart får räkna med 
sådana åtgärder som medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid 
förvärvet, enligt IL 45:11-12.  

Återföring av uppskov innebär att man redan kan ha ett uppskov på det hus man 
säljer. Detta uppskov måste vid försäljningstillfället redovisas. Har man ett uppskov 
liggande framkommer detta på den specifikation som man får tillsammans med 
inkomstdeklarationen. 13

I bilaga A finns ett exempel på hur man räknar fram uppskovsavdrag gällande småhus 

 

3.2.2 Bostadsrätt – så går du tillväga 
En reavinst på småhus räknas fram enligt nedanstående beräkning 

+ Försäljningspris 
– Mäklararvode 
– Inköpspris 
– Förbättringsutgifter 
– Kapitaltillskott 
= Vinst eller förlust 
+ Återföring av uppskov 
= Kapitalvinst eller kapitalförlust 
 

                                                 
11 Ibid., SKV 379 s 15 
12 Skatteverket, SKV 379 s 18 
13 Skatteverket, SKV 379 s 2 

 7 



Uppskovsavdrag vid bostadsförsäljning – Hur och varför Sverige bryter mot EG-rätten 
 

Skattereglerna vid försäljning av bostadsrätt har likheter med dem som gäller för 
småhus. I försäljningspris respektive inköpspris måste man komma ihåg att ta med 
den inre reparationsfonden som finns respektive fanns när man köpte lägenheten. 
Kapitaltillskott är sådant som man lämnar till privatbostadsföretaget utöver insatsen. 
Exempel på kapitaltillskott är medel som är avsedda att användas av företaget för 
amortering av lån eller för finansiering av ny-, till eller ombyggnad på fastigheten 
enligt IL 46:7 

3.2.2.1 Oäkta bostadsrätt 
Från och med 2004 års taxering (prop. 2003/2004:19, SFS 2003:1203) gäller att man 
kan få uppskov med beskattningen även när man flyttar till en nyproducerad 
bostadsrätt i ett så kallat oäkta bostadsföretag. 

I bilaga B finns exempel på hur man beräknar fram uppskovsavdrag rörande 
bostadsrätt 

4 Att flytta till annat EU-land 
Enligt tabell från SCB, Statistiska Central Byrån, emigrerade de första människorna 
från Sverige 1851, då uppgick summan till 1 102 personer. Det mest troliga var att de 
flyttade till det stora landet i väster. 2005 uppgick summan till 38 118 personer.14 Till 
vilket land dessa personer emigrerade är ännu ej fastlagt, men man kan utgå från att 
vissa flyttade till det som idag klassas som ett annat EU-land. Att flytta utomlands kan 
vara en stor omställning. I och med Sveriges medlemskap i EU har anpassningar skett 
när det gäller lagar och regelsystem. Det är viktigast att hålla sig uppdaterad om 
förändringar skulle ske inom till exempel lagstiftning. 

Förutom medlemskap har Sverige bland annat skrivit på EES-avtalet vilket innebär fri 
rörlighet av varor och tjänster, kapital och människor. Detta medför att man som EU-
medborgare fritt kan bosätta sig inom ett annat EU-land. Man behöver inte visum 
eller andra tillstånd före inresa. Har man tänkt stanna längre än tre månader måste 
man söka uppehållstillstånd på bosättningsortens lokala kontor. Nya regler gällande 
uppehållstillstånd håller på att arbetas fram. Anhöriga så som maka/make, barn under 
21 år samt föräldrar har rätt att få uppehållstillstånd i och med att den som försörjer 
dem söker tillstånd. Pensionär som söker tillstånd måste kunna visa att denne har 
tillräckliga ekonomiska resurser för sin försörjning samt att han/hon är sjukförsäkrad. 
Dessa krav ställs på grund av att en pensionär inte är ekonomiskt verksam.15

Under många år har antalet utflyttade pensionärer ökat. Enligt beräkningar kommer 
cirka en tredjedel av fyrtiotalisterna att söka sig utomlands, både inom och utom EU. 
En person som är folkbokförd i Sverige och tänker flytta utomlands minst ett år, 
måste anmäla detta senast en vecka före utresan till sitt lokala skattekontor, 
                                                 
14 SCB [elektronisk] 
15 Europeiska kommissionen , s 4 
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folkbokföringsenheten och försäkringskassan. Har man som svenska medborgare som 
avsikt att tillfälligt, mindre än ett år, vara bosatt utomlands skall man kvarstå i 
folkbokföringen. Om man däremot avser att vistas utomlands mer än ett år måste 
man anmäla utflyttning/emigration. I och med anmälan avregistreras man från 
folkbokföringen från och med utresedagen.16

4.1 Beskattning 
Att bosätta sig utomlands kan ibland innebära att två stater vill beskatta samma 
inkomster och tillgångar, så kallad dubbelbeskattning. Avgörande för var beskattning 
sker kan var medborgarskap, var inkomsten kommer ifrån eller var en person har sin 
egentliga hemvist. Faktorer som man måste ta hänsyn till: 

• beskattning enligt svensk intern rätt 

• bosättningslandets och annat lands lagstiftning 

• tillämpligt/tillämpliga dubbelbeskattningsavtal 

Regler och speciellt skatteregler är inte enhetliga inom EU, ett exempel är momssatser 
som skiftar mellan de olika medlemsländerna, därför är det viktigt att ta reda på vad 
som gäller i just det land man tänker flytta till. Det bästa är att ta kontakt med 
skattemyndigheterna i berörda länder.  

Innan en person anses vara skatterättsligt bosatt utomlands gör skattemyndigheten en 
prövning om väsentlig anknytning föreligger. Faktorer för att väsentlig anknytning ska 
anses föreligga är följande: 

• bostad för åretrunt bruk i Sverige, där man tidigare varit bosatt 

• familj, make/maka eller minderåriga barn, i Sverige 

• inflytande i näringsverksamhet i Sverige 

En person som uppger sig ha flytta ut från Sverige skall ändå anses som skattemässigt 
bosatt i Sverige under fem år efter avresan om han/hon inte kan visa att han/hon inte 
har väsentlig anknytning till Sverige17. 

4.1.1 Oinskränkt skattskyldighet/obegränsad skattskyldighet18 
Att vara oinskränkt skattskyldig innebär att man i Sverige beskattas för alla sina 
inkomster oavsett varifrån i världen de kommer och för all sin förmögenhet oavsett 
var den finns. Undantag från denna regel är sexmånadersregeln samt ettårsregeln som 
tillämpas vid arbete utomlands. 

                                                 
16 Gustafsson, s 28 
17 Gustafsson, s 31ff 
18 Ibid., s 31ff 
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Sexmånadersregeln innebär att man blir befriad från skatt för anställningsinkomster 
under förutsättning att anställningen och vistelsen utomlands varar minst sex månader 
och att inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Lönen är skattefri i Sverige även om 
den inte beskattas i utlandet.  

Ettårsregeln kompletterar sexmånadersregeln och gäller när utlandsvistelsen varat i 
minst ett år, i ett och samma land, och att den skattskyldige i Sverige kan visa att 
verksamhetslandet inte beskattat inkomsten. 

Den som omfattas av någon av ovanstående regler är skyldig att lämna 
självdeklaration i Sverige på samma villkor som vid bosättning i Sverige. Kvitto på 
betald skatt eller intyg om skattebefrielse måste bifogas. 

4.1.2 Inskränkt skattskyldig/begränsad skattskyldighet 
Inskränkt skattskyldig för en person som är bosatt utomlands innebär att man saknar 
hemortskommun, men att denne har inkomster som beskattas i Sverige. 
Arbetsinkomster, pensioner med mera beskattas då med en särskild inkomstskatt för 
utomlands bosatta, SINK (1991:586). SINK skatten är en definitiv källskatt som utgår 
med 25 % på bruttoinkomsten. Skattesatsen är i allmänhet lägre än den ordinarie 
inkomstskatten, men i gengäld får avdrag inte göras för eventuella kostnader som kan 
hänföras till intäkterna19. Anpassningar har dock skett för dem som är 
utomlandsbosatta och begränsat skattskyldiga. Istället för SINK-skatt kan man få sina 
tjänsteinkomster beskattade enligt IL, vilket innebär att man kan få göra avdrag för till 
exempel grundavdrag, vilket man inte har möjlighet att göra om man väljer att 
beskattas med SINK. Kravet är dock att man ska ha större delen av sin 
förvärvsinkomst (90 %) i Sverige. 20

Följande skatter, för utomlands bosatta, är skattefria i Sverige: 

• inkomst från utländsk arbetsgivare som ej har verksamhet i Sverige. Arbetet 
måste vara en kortare period än 183 dagar under en tolv månaders period 

• kostnadsersättning för resa till och från Sverige vid anställningens/uppdragets 
början och slut 

• kostnadsersättning för logi under den tid arbetet/uppdraget utförts i Sverige 

• inkomst för vilken särskild inkomstskatt för artister betalas 

• ersättning från svensk utlands- eller biståndsmyndighet 

• ersättningar som är skattefria enligt dubbelbeskattningsavtal 

 

                                                 
19 Ståhl och Persson Österman, s 106 
20 Gustafsson, s 35ff 
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Den som efter utflyttning betraktas som skatterättsligt utflyttad, är begränsat 
skattskyldig, vilket innebär att man endast beskattas för vissa inkomster så som 
inkomst av fastighet, inkomst av näringsverksamhet, aktier, pensioner och vissa 
anställningsinkomster.  

Följande punkter klargör vilka inkomster och tillgångar som skall beskattas i Sverige 
för den som bor utomlands21

• inkomst av näringsverksamhet av rörelse eller fastighet som är beläget i 
Sverige 

• uthyrningsinkomster från bostad i Sverige 

• reavinst vid avyttring av aktier mm under en tio års period 

• reavinst vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt i Sverige 

• förmögenhet i form av fastighet, nedlagd näringsverksamhet, andelar i svenska 
ekonomiska föreningar, bolag och rederier. Fastighet och näringsverksamhet 
har kravet att det skall vara Sverige anknutet, vilket inte andelarna har. 
Andelarna blir beskattade oavsett om de finns i Sverige eller utomlands 

 

1 januari, 2005 trädde ett sparandekrav i kraft (direktiv 2003/48/EG). Detta krav 
innebär att tolv länder inom EU skall rapportera till Sverige om att svenskar har 
ränteinkomster i deras land. De första tre åren är skatten 15 % och skall successivt 
öka till 35 % till år 2011. Tre fjärdedelar kommer att gå till Sverige och resten stannar i 
indrivarlandet.22

4.2 Socialförsäkring 
Genom EU och EES-avtalet finns det idag regler som gör det möjligt för anställda 
och egenföretagare samt deras familjer att flytta inom området, behålla redan 
intjänade socialförsäkringsförmåner samt få motsvarande rätt i det nya landet. 
Reglerna infördes för att underlätta rörligheten inom EU. Följande huvudregler gäller 
när en försäkrad person flyttar utomlands23: 

• ettårsregeln gäller när en person flyttar till ett utomnordiskt land, vilket alltså 
innebär att personen som lämnar Sverige i högst ett år betraktas fortfarande 
vara bosatt i Sverige och fortsätter att vara försäkrad 

• avser man att vara utomlands längre än ett år är man inte längre bosatt här i 
landet och mister till följd därav sin bosättningsbaserade försäkring 

                                                 
21 Gustafsson, s 43 
22 Ibid., s 61 
23 Gustafsson, s 64ff 
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För att få tillgång till sjukförsäkringsförmåner behöver man olika intyg och blanketter. 
För mer information skall man kontakta försäkringskassan. EU-reglerna för förmåner 
gäller bland annat för sjukpenning, sjukvård, barnbidrag, ålderspension med mera. 

4.3 Pension 
Bosättningsbegreppet är viktigt för den som efter pensionering tänker bosätta sig 
utomlands. Många bor utomlands vinterhalvåret och i Sverige under vår och sommar. 
Därför är det viktigt att klargöra var man har sin egentliga hemvist och bosättning. 
Bosättningen påverkar såväl beskattning som rätten till sociala förmåner.  

Pensionärer som erhåller ålderspension från Sverige, är EU-medborgare och är bosatt 
i ett annat EU-land omfattas av bosättningslandets socialförsäkring. Blankett E121 
från svenska försäkringskassan måste tas med. Åker man på besök i Sverige måste 
man medföra en annan blankett, E111, eller försäkringskort från bosättningslandet för 
att få rätt till akutvård i Sverige. Nedanstående rubriker visar vilka svenska skatteregler 
som gäller för pensioner som utbetalas från Sverige till den som är bosatt i ett annat 
land24. 

4.3.1 Garanti-, tilläggs-, inkomst- & premiepension 
Uppbär man pension enligt lagen om allmän försäkring är man skattskyldig för den 
del av pensionen som överstiger 26 388 kronor/år. Siffran gäller för 2005. 

4.3.2 Tjänstepensioner 
Pension som utbetalas från företag där man varit anställd, beskattas under 
förutsättning att pensionären under sin anställningstid huvudsakligen har arbetat i 
Sverige. Detta betyder alltså att den som under minst halva sitt yrkesverksamma liv 
tjänstgjort utomlands inte behöver betala skatt i Sverige för tjänstepensionen om 
han/hon flyttar från Sverige. 

4.3.3 Egen pensionsförsäkring 
Den utflyttade beskattas även efter utflyttning om man tecknat sin egen 
pensionsförsäkring i en svensk försäkringsrörelse. 

Den allmänna pensionen kan komma att beskattas hårt om man överstiger summan 
som redovisas, även den egna pensionsförsäkringen ligger i farozonen för hård 
beskattning. Tjänstepensionen ställer vissa krav och är i detta läge den pension som 
beskattas minst om man uppfyller kraven om att man skall ha tjänstgjort utomlands 
halva sitt yrkesverksamma liv.  Något som Kerstin Gustafsson inte tar upp i sin bok är 
kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring innebär att man placerar i fonder. Det 
förekommer inga avgifter eller skatt vid fondbyten. Största fördelen med denna 
försäkring är att utbetalningarna är skattefria.  

                                                 
24 Gustafsson, s 44 
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4.4 Bostad 
En EU-medborgare kan numera utan restriktioner köpa bostad eller lägenhet inom 
EU-området. Deklaration och beskattning för fastigheter utomlands sker enligt 
följande25: 

• fastigheter i utlandet betraktas i enlighet med samma regler som gäller för 
fastigheter belägna i Sverige 

• räntekostnader avseende lån för förvärv av privatbostad dras av i 
inkomstslaget kapital 

• vinst respektive förlust vid försäljning beskattas enligt samma regler som gäller 
för fastigheter i Sverige 

• nedsättning av fastighetsskatten på grund av att fastigheten är nybyggd gäller 
inte för utländska fastigheter 

När det gäller skatt på kapitalvinster är den formella och även den faktiska skatten i 
allmänhet betydligt högre i Sverige än bland andra EU-länder. Ett fåtal länder inom 
Europa har kapitalvinstbeskattning av villor och bostadsrätter. Förutom Sverige är det 
bara Spanien och Portugal som har ett liknande system när det gäller 
uppskovsavdrag.26  

Som tidigare nämnts gäller inte uppskovsavdrag vid köp av fastighet utomlands. 
Något som kan medföra ändringar är dubbelbeskattningsavtal. Skulle fastighet eller 
bostadsrätt beskattas i utlandet kan en avräkning av den utländska skatten beviljas i 
Sverige enligt bestämmelser i ett dubbelbeskattningsavtal.27

5 EU – Europeiska unionen 
Begreppet EU har traktatsfästs genom Maastrichtfördraget som trädde i kraft i 
november 1993. Fördraget omfattar de tre s.k. pelarna; den Europeiska Gemenskapen 
(EG), den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och det rättsliga och 
inrikespolitiska samarbetet. EU betecknar helheten. Förenklat kan man säga att EG 
utgör den ekonomiska delen av EU.  

EU har fem stora organ i vilka medlemsländerna samarbetar och beslutar28; 

• Europaparlamentet, representerar medborgarna. Vart femte år väljer vi vilka 
politiker som skall representera Sverige i parlamentet. Europaparlamentet 
granskar och bestämmer, EU-lagförslag från kommissionen, tillsammans med 
ministerrådet. Samtidigt kontrollerar parlamentet att andra EU-institutioner 
sköter sitt arbete samt att de har rätt att vara med och bestämma hur EU: s 

                                                 
25 Gustafsson, s 48 
26 Skattebetalarna [elektronisk] 
27 Gustafsson, s 49 
28 Floyd, Camilla, s 9ff 
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pengar skall användas. Europaparlamentet har sitt huvudsäte i Strasbourg, 
Frankrike.   

• Ministerrådet, representerar medlemsstaterna. Ministerrådet bestämmer om 
kommissionens förslag ska bli nya lagar, ofta gemensamt med 
Europaparlamentet, de samordnar medlemsländernas ekonomiska politik och 
de sluter internationella avtal mellan EU och stater utanför EU-området. 
Ministerrådet är EU: s högsta beslutande organ. Rådet träffas i Bryssel, 
Belgien 

• Europeiska kommissionen, iakttar så att verksamheten är till hela unionens 
bästa samt arbetar fram nya lagar som ska gälla i medlemsländerna. Förutom 
att kommissionen föreslår nya lagar sköter institutionen om EU: s politik och 
budget. Kommissionen är även EU: s representant i världen. Kommissionen 
utses på fem år. Kommissionen finns i Bryssel, Belgien 

• EG-domstolen, tillämpar och tolkar lagar och regler. I domstolen sitter en 
domare från varje medlemsland. En privatperson kan vända sig direkt till 
domstolen om man vill klaga på någon av EU: s institutioner. Domstolen 
finns i Luxemburg. 

• Europeiska revisionsrätten, granskar EU: s inkomster och utgifter. 
Revisionsrätten består av ekonomiska experter 

Högsta politiska organ är: 

• Europeiska rådet.  Här samlas stats- och regeringschefer för toppmöten. Här 
diskuteras det om hur EU ska förändras och utvecklas. Världshändelser som 
exempelvis krig och kriser i den globala ekonomin tas även upp. Rådet brukar 
träffas i Bryssel, Belgien 

Som medborgare i ett EU land har man vissa rättigheter som t.ex. att: 29

• resa fritt mellan olika medlemsländer så länge man har giltigt pass eller ID-
kort. Man kan även stanna i tre månader utan uppehållsstillstånd 

• rösta till Europaparlamentet 

• ta del av handlingar som inte är sekretessbelagda 

5.1 Hur bryter Sverige mot EG-rätten? 
Genom undertecknandet av EU-fördraget kan man säga att Sverige har avsagt sig sin 
nationella suveränitet till förmån för EU. Fördraget utgör en del av EG-rätten och 
därmed en del av EU: s gemensamma regelverk. Vid konflikt med Sveriges interna 
lagstiftning har EG-rätten högre dignitet och därmed företräde. Det finns ett antal 

                                                 
29 Verva [elektronisk] 
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principer inom EG-rätten som EU: s medlemsländer är skyldiga att respektera och 
som prövas av EG-domstolen. Några av dem är30: 

• Icke-diskriminering på grund av nationalitet 

Principen med icke-diskriminering på grund av nationalitet är att reglerna får 
se annorlunda ut så länge medborgare från andra medlemsländer behandlas på 
samma sätt som landets egna medborgare. 

• Subsidiaritet 

Principen tillämpas då EU: s behörighet att fatta beslut delas mellan EU: s 
institutioner och medlemsländerna. Detta innebär alltså att besluten skall fattas 
på en nivå där de kan vara som mest effektiva. Institutionerna måste motivera 
när och varför det är nödvändigt att fatta ett beslut på EU-nivå istället för av 
ett av de enskilda länderna. 

• Proportionalitet 

Innebär att de skyldigheter som en viss regel föreskriver skall stå i rimlig 
proportion till de mål som regeln syftar till att uppnå. 

Förutom de artiklar, vilka redovisas nedan, som kommissionen anser att Sverige 
bryter mot, bryter vi i dagens läge mot icke-diskriminering på grund av nationalitet då 
reglerna faktiskt gör att medborgare från andra medlemsländer inte innehar samma 
rättigheter som svenskar, vilka redovisas längre ner i rapporten. 

Den Europeiska kommissionens uppgift är att övervaka att samtliga medlemsländer 
följer EG-rätten. Kommissionen har i Sveriges fall ansett att vi som medlemsland 
bryter mot regelverket med den nationella rätt som berör uppskovsavdrag vid 
försäljning av fastighet eller bostadsrätt. Redan den 15 juli 2005 uppmanade EU-
kommissionen Sveriges Regering att ändra bestämmelserna om uppskovsavdrag, IL 
kap. 47. Kommissionen ansåg då, precis som idag, att de territoriella begränsningarna 
för skattebefrielsen strider mot EG-fördragets artiklar 18, 39, 43 samt 56 vilka berör 
rätten om att bosätta sig i en annan medlemsstat, rätten om fri rörlighet för 
arbetstagare, etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital samt motsvarande 
bestämmelser i EES-avtalet.31  

 

Artikel 18 (Romfördraget, andra delen) 
1. Varje unionsmedborgare skall ha rätt att fritt röra sig och upprätthålla sig inom 

medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar av och 
villkor som föreskrivs i detta fördrag och i bestämmelserna om genomförandet 
av fördraget 

 

                                                 
30 EU-upplysningen, faktablad 3 
31 europa.eu.int [elektronisk] 
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2. Om en åtgärd från gemenskapens sida är nödvändig för att uppnå detta mål 
och om inte befogenheter för detta föreskrivs i detta fördrag, kan rådet anta 
bestämmelser i syfte att underlätta utövandet av de rättigheter som avses i 
punkt 1. Rådet skall besluta enligt förfarandet i artikel 251 

 
 

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på bestämmelser om pass, identitetskort, 
uppehållstillstånd eller jämförbara dokument och inte heller på bestämmelse 
om social trygghet eller socialt skydd 

 
 

Detta innebär att man som unionsmedborgare fritt skall få röra och upprätthålla sig i 
en annan medlemsstat. I syfte för att kunna underlätta detta mål kan det Europeiska 
rådet anta bestämmelser som anses nödvändiga. 

 

Artikel 39 (Romfördraget, tredje delen avdelning III, kapitel 1) 
1. Fri rörlighet för arbetstagare skall säkerställas inom gemenskapen 

 
2. Den fria rörligheten skall innebära att all diskriminering av arbetstagare från 

medlemsländerna på grund av nationalitet skall avskaffas vad gäller anställning, 
lön och övriga arbets- och anställningsvillkor 

 
3. Den skall med förbehåll för de begränsningar som grundas på hänsyn till 

allmän ordning, säkerhet och hälsa innefatta rätt att 
 

a) anta faktiska erbjudanden om anställning  
 
b) förflytta sig fritt inom medlemstaternas territorium för detta ändamål 
 
c) uppehålla sig i en medlemsstat i syfte att inneha en anställning där 

överensstämmelse med de lagar och andra författningar som gäller 
för anställning av medborgare i den staten 

 
d) stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit 

anställd där på villkor som skall fastställas av kommissionen i 
tillämpnings föreskrifter 

 
4. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas på anställning i offentlig 

tjänst 
 
 

Artikel 39 berör med andra ord fri rörlighet för arbetstagare och nämner, förutom fri 
rörlighet, bland annat att, diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna på 
grund av nationalitet avskaffas.  

 

Artikel 43 (Romfördraget, tredjedelen avdelning III, kapitel 2) 
Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för 
medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats 
territorium förbjudas. Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för 
medborgare i en annan medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att 
upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. Etableringsfriheten skall innefatta rätt 
att stanna och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och 
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driva företag, särskilt bolag som definieras i artikel 48 andra stycket, på de 
villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om 
inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital 

 
Artikel 43 tar alltså upp etableringsrätten som säger att, inskränkningar för 
medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats 
territorium förbjuds.  

 

Artikel 56 (Romfördraget, tredje delen avdelning III, kapitel 4) 
1. Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel skall alla restriktioner för 

kapitalrörelser mellan medlemsstater och tredjeland vara förbjudna 
2. Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel skall alla restriktioner för 

betalningar mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land 
vara förbjudna 

 
Kapitalrörelser i EG-rättslig mening är sådana överflyttningar av kapital mellan 
länderna där själva syftet med transaktionerna är att just föra över och investera 
kapitalet i ett annat medlemsland.32

5.2 Kommissionens och EG-domstolens ärendegång 
Det har under en lägre tid förekommit en ”brevväxling” mellan EU-kommissionen 
och Sveriges regering. Anledningen till att Sverige eventuellt dras inför EG-domstolen 
är som jag nämnt ovanstående anledningar, men också av den anledning att Sverige 
inte gett kommissionen rätt svar på den så kallade formella underrättelse som landet 
fått. Det sista kommissionen skickade till Sverige är ett så kallat motiverat yttrande, 
där man på ett detaljerat sätt beskrev hur Sverige bryter mot EU-reglerna. Detta svar 
har ännu inte erhållits och i skrivande stund dröjer det en dryg månad till innan 
Sverige måste avge svar. Om Sverige inte rättar sig efter det så kallade motiverade 
yttrandet väcker kommissionen talan vid EG-domstolen. Skulle domstolen finna att 
Sverige brutit mot EU: s bestämmelser måste detta åtgärdas. Om Sverige fortfarande 
motsätter sig domen kan domstolen utfärda böter eller vite.33  

Praxis från EG–domstolens sida när det gäller fall rörande en skatteregel som strider 
mot EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering kan 
sammanfattas på följande sätt: Först måste det konstateras att det ändamål som 
skatteregeln fyller omfattas av fördragets bestämmelser. Vidare måste skatteregeln 
leda till negativ särbehandling eller annat missgynnade, som i vårt fall, där medborgare 
hindras från att utnyttja någon fördragsfrihet. Situationen som Sverige befinner sig i 
torde vara ohållbar. 

Antag att Sverige skulle hamna i domstol och förlorar målet om uppskovsavdrag i 
EG-domstolen och finnes skyldiga att återbetala stora skattebelopp. Enligt gamla EG-
                                                 
32 europa.eu.int [elektronisk] 
33 eu-upplysningen [elektronisk] 
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domstols domar, så som Förenade målen C-192-218/95 Comateb REG 1997 s. 1-165, 
har Sverige mycket svårt att kunna vägra att återbetala skatt. Detta innebär alltså att 
om domstolen förklarar kapitalvinstbeskattningen gällande uppskovsavdrag som en 
otillåten skatt, så måste i princip alla medel inhämtade med stöd av den ogiltiga 
lagstiftningen betalas tillbaka. Återbetalning skall alltså ske till alla som någonsin erlagt 
den ifrågavarande skatten!34

För att EG-domstolen skall vara beredd på att godta en skatteregel på annan grund än 
det som anges i fördraget om fri rörlighet måste tre krav vara uppfyllda35: 

1. Regeln skall syfta till att uppnå ett tungt vägande allmän intresse 

2. Regeln skall verkligen vara ägnad att säkerställa det syfte som eftersträvas 

3. Regeln skall vara proportionell mot det intresse den skall tillgodose; det vill 
säga inte gå emot den tidigare beskrivna proportionalitetsprincipen.36 

Några kommentarer som måste läggas här är att det självklart finns ett tungt vägande 
allmän intresse när det gäller uppskovsavdrag, men att regeln borde gälla och kunna 
tillämpas av alla. Syftet med uppskovsavdrag är ju att man skall kunna underlätta sin 
kapitalvinstbeskattning. Det slutgiltiga agerandet från Sverige torde bli att regeln skall 
gälla för alla.  

5.3 Ny skattelagstiftning? 
Låt oss anta att istället för att hamna i EG-domstolen, så väljer Sverige att ändra 
skattelagstiftningen när det gäller uppskovsavdrag. Hur skulle detta påverka Sverige 
som land och mig som privatperson?  

5.3.1 Statens skatteintäkter idag 
Ekonomer brukar urskilja tre väsentliga uppgifter för skatterna37: 

• de skall finansiera den offentliga sektorn 

• de skall omfördela inkomster och förmögenheter 

• de skall påverka människors och företagsbeteende i den meningen när det 
gäller konsumtion av alkohol, miljöförstöring, investeringar i vissa regioner 
med mera.  

Som en liten parantes kan en fjärde punkt ingå, som skulle säga att skattesystemet 
med så få bieffekter som möjligt, skall nå målen, och inom ramen för vad 
rättsamhället kräver.  

                                                 
34 Ståhl & Österman, s 39f 
35 Ståhl & Persson Österman., s 124 
36 Se avsnitt 5.1. 
37 Eklund, s 11 
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I statsbudgeten, efter förslag från regeringen, som riksdagen lade fram för 2006 
förmodade man att staten skulle få inkomster på totalt 712,3 miljarder kronor. 
Skatterna skulle inbringa 640,1 miljarder, alltså 90 % av totala inkomsterna. Utfallet 
blev dock annorlunda då staten fick in drygt 40 miljarder kronor mer i skatteintäkter 
och den totala inkomsten hamnade på 745,8 miljarder. Anledningen till denna ökning 
berodde på att man fick in mer skatteintäkter via bolagsvinster, kapitalvinster på 
hushåll och periodiseringseffekter som genomfördes.38 I stället för att för att gå 38 
miljarder minus hamnade siffrorna på plus och visade 14,1 miljarder extra i 
statskassan, vilket innebar en förbättring med 53 miljarder för den ursprungliga 
statsbudgeten för 2005. Tittar man vidare på vårbudgeten som framlades visar den 
siffror fram till och med 2008. I år beräknas det att statsbudgetens saldo kommer att 
befinna sig runt 14 miljarder sträcket, medan 2007 spås bli ett år där kassan är mindre 
positiv, men dock ett plus på 2,8 miljarder. 2008 har man förhoppningar om att det 
skall gå mycket bättre då siffrorna antas bli så höga som 24,8 miljarder.39 Det är viktigt 
att poängtera att samtliga summor är fiktiva fram tills man för varje år har kunnat 
fastställa det verkliga utfallet. 

Varifrån kommer skatteintäkterna? De tre största inkomstkällorna som staten har är 
beskattning av arbete, kapital och punktskatter/konsumtionsskatter. Det föreligger 
stor skillnad mellan Sverige och EU när det gäller skattestruktur i beskattningen av 
arbete. I Sverige svarar skatt på anställdas arbete för drygt en tredjedel av BNP, vilket 
är mer än tio procentenheter högre än EU genomsnittet. Cirka 55 % av samtliga 
skatteintäkter i Sverige hamnar hos staten, resten går mer eller mindre till kommuner 
och landsting. När det gäller skatt på kapitalvinster är den formella och även faktiska 
skatten i allmänhet högre i Sverige än bland andra EU-länder. I Sverige sker 
beskattning av nominellt beräknade kapitalvinster, medan flera länder i EU korrigerar 
för inflation eller beskattar inte kapitalvinster överhuvudtaget. I flera länder minskar 
också skatten med hänsyn till innehavstid. En annan stor inkomstkälla för den 
svenska staten är momsen, som ligger på 25 % och är bland det högsta inom EU. 
Första platsen gällande moms delas av Danmark, Ungern och Sverige. Övriga 
punktskatter som till exempel skatt på alkohol och tobak ger stora intäkter till svenska 
staten.40

När det gäller fastigheter inbringade svenska staten följande inkomster 200541: 

• fastighetsskatt 25,3 miljarder 

• stämpelskatt  7,8 miljarder 

• förmögenhetsskatt  5,5 miljarder  

                                                 
38 Persson & Nuder, s 86 [elektronisk] 
39 Persson & Nuder, s 90 [elektronisk] 
40 skatteverket.se, s 10 ff. [elektronisk] 
41 Persson & Nuder, s 106 [elektronisk] 
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Summan av dessa tre; 38,6 miljarder visar att detta inte är någon stor inkomstkälla för 
staten samt att det i dagens läge finns cirka 140 miljarder kronor som ligger samlade i 
form av uppskovsavdrag. Det motsvarar 28 miljarder kronor i skatteintäkter för den 
svenska staten.42 30 % av 140 miljarder är 42 och två tredjedelar av dessa 42 ger 28 
miljarder. Utgår man från 28 miljarder blir den sammanlagda summan 66,6 miljarder i 
skatteintäkter för Sveriges samtliga fastighetsbestånd inklusive kapitalvinstbeskattning. 
Att slopa uppskovsavdraget som man gjorde 1990, för att sedan införa det igen tre år 
senare, borde inte vara den lösningen som regeringen letar efter. Enligt fördraget om 
upprättandet av Europeiska Gemenskapen (EG-fördraget) är det de enskilda länderna 
som beslutar om sina skatter. Vad man dock letar efter är harmonisering av indirekta 
skatter, i den mån harmonisering är nödvändig för att kunna säkerställa den inre 
marknadens funktion. Då även diskriminering är förbjuden enligt grundläggande 
principer inom EU, så skall inte icke-svenska EU-medborgare utsättas för sämre 
behandling än vårt eget lands medborgare. Människor skall ha rätt att flytta och 
etablera sig utan hinder i ett annat EU-land. Sverige måste hitta en lösning som kan 
säkerställa den inre markanden och som samtidigt inte strider mot EG-fördragen.  

5.3.2 Verkan för svenska staten och den enskilde 
Antalet emigrerande från Sverige var 2004, 35 586 personer. Utav dessa var 18 701 
personer EU medborgare varav svenska medborgare 11 563 mellan åldrarna 18-64. 
Från Sverige till annat EU-land flyttade 13 418 personer i åldrarna som ovan.43 Även 
om man flyttat ut ur Sverige är man till viss del skattskyldig till landet. Om detta 
kunde man läsa under kapitlet 4.1. De som möjligtvis förlorar på att människor flyttar 
är kommun och landsting. 

Tankegångarna i följande räkneexempel utgår från kriterierna att samtliga 13 418 
utflyttade tjänat pengar i Sverige som de måste betala skatt för till svenska staten, men 
att endast en tredje del (4473 st) har ägt hus och sålt detta vid emigrering. 
Taxeringsvärde på de 4473 villorna är 690 000 och de såldes den 31 augusti 2004.  

Varje person har sålt sin villa för 1 375 000 kronor, varav mäklararvode 55 000. 
Inköpspris för envar var 780 000 kronor och lagfartkostnader 11 700. Varje villa har 
samägts, vilket ger en kapitalvinst på 264 150 kronor på vardera maken. Två 
tredjedelar av denna vinst är ju skattepliktig, vilket ger summan 176 100 kronor. Alla 
4473 personer köper ett hus i Spanien. 

Med stöd av intern svensk rätt skall ägande av villa och lägenhet i Spanien även 
deklareras i Sverige. I Sverige får man betala dels förmögenhetsskatt och dels skatt på 
förmånsvärdet av användningen av fastigheten. Skatterna uppgår för närvarande 
tillsammans 3 % beräknat på 75 % av inköpsvärdet av byggnadsdelen. De svenska 
skattemyndigheterna tillgodoräknar den skatt man har betalt i Spanien, under 

                                                 
42 Wikström, Cajsa. fi.registrator@finance.ministry.se 
43 Statistiska Central Byrån [elektronisk] 
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förutsättning att man insänder kopia av den spanska deklarationen och kopia på 
kvittot som visar att man faktiskt betalt skatt i Spanien. Detsamma gäller 
kapitalvinstskatt vid avyttring av villan eller lägenheten. För att behöva betala skatt i 
Spanien måste man vara bosatt i landet i minst 183 av årets dagar.44

Då vet man läget gällande fastighetsskatter. För att alla emigrerande skall få uppskov 
med hela beloppet, 176 100 kronor måste de till exempel köpa ett radhus med två 
sovrum i Malaga för 135 000 €, som med en valutakurs, från Forex den 27 april 2006, 
på 9, 459 motsvarar 1 276 965 svenska kronor. Andra kostnader som tillkommer 
förutom kostnaden för husköpet är avgifter för skatter och registrering. Avgifterna 
ligger mellan 300 € och 500 € och går till Notarius Publicus beroende på 
köpeskillingen. Registreringen i det Spanska Fastighetsregistret är en fast summa på 
cirka 300 €. Nya fastigheter har en mervärdesskatt på (IVA) 7 % och en stämpelavgift 
på 0,5 %.45  

Skulle uppskovsavdrag inte bli realitet skulle vardera maken få skatta närmare 80 000 
på de 264 150 kronor som de gjorde i vinst. En hissnande summa för de flesta. 

6 Slutsats 
Trycket, från kommissionens sida mot Sveriges regering kan inte ses som något annat 
än en positiv kraft både för den enskilde och för Sverige som land. Det hela skyndar 
på en annars kanske alltför långsam, men nödvändig utveckling. Har Sverige något 
annat val än att ändra sin lagstiftning? Svaret kan inte bli något annat än nej enligt mig. 
Regeringen har medgett att bestämmelserna som ligger inte är förenliga med EG-
rätten, men man har hävdat att reglerna kunde rättfärdigas genom att de behövdes för 
att kunna säkerställa skattesystemets inre sammanhang. Att skatten skulle finnas för 
att säkerställa systemets inre sammanhang är troligtvis något som domstolen inte 
skulle ta hänsyn till, då Sveriges syfte bland annat leder till att individer missgynnas.    

Om EG-domstolen skulle finna att Sveriges nuvarande bestämmelser om 
uppskovsavdrag strider mot EG-rätten, kan den svenska staten bli skadeståndsskyldig 
mot dem som drabbats. Genom att undersöka och jämföra de artiklar som 
Europeiska kommissionen anser att Sverige bryter mot samt att se om det 
förekommer brott mot de principer, icke-diskriminering på grund av nationalitet, 
subsidiaritet- samt proportionalitetsprinciperna, som beskrivs under kapitel 5.1 skulle 
EG-domstolen kunna fatta ett beslut. Uppgiften som fördragen har för EG-rätten är 
just att EU skall kunna arbeta med och hur beslut skall fattas. Talan hos domstolen 
har formellt ännu inte väckts och Sverige kommer säkerligen att försöka lösa det hela 
innan det når så långt som domstol. Skadestånd kan alltså komma att betalas ut till 
dem som ansökt om uppskov, men inte fått rätt till detta. En fråga som uppstår är hur 

                                                 
44 Wennertorp [elektronisk] 
45 Spansk Bostad [elektronisk] 
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de personer som inte ansökt om avdraget, på grund av att de inte trodde att det var 
möjligt, kommer att agera. Går det att jämställa de som nekats uppskovsavdrag på 
grund av utlandsflytt med dem som inte ansökt?  En väg som kan fungera är att man 
kan yrka avdraget inom fem år från det att man sålt huset, men hur skall man 
behandla de som inte kan yrka denna regel? Risken finns att det kan bli komplicerade 
rättsprocesser och vem vet hur de kan sluta. Möjligheterna till skadestånd kan 
säkerligen förekomma, men vilka summor kan det handla om då? Frågor inför 
framtiden. 

I en interpellation (2005/06:239) skriven av Carl B Hamilton ställde han fyra frågor 
till finansminister Pär Nuder. Dessa fyra var; 

1. Vad avser statsrådet att göra för att lösa frågan om de svenska 
uppskovsreglernas bristande överensstämmelse med EG-rätten? 

2. När kommer ett regeringsförslag till lösning att presenteras? 

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möjliggöra en informerad 
offentlig debatt? 

4. Vad avser statsrådet att göra för att involvera och samråda med riksdagen i 
denna fråga? 

Uttalandet från finansminister som kom under debatten i kammaren kan 
sammanställas på följande sätt. Nuder menar att ”möjligheterna till uppskov är en 
naturlig del av det svenska skattesystemet och att det därför inte är aktuellt att 
avskaffa uppskovsavdragsreglerna”. Detta är en del av det svar som Pär Nuder gav 
Riksdagen den 24 februari i år (Riksdagens protokoll 2006/06:79). I protokollet kan 
man även läsa att Finansdepartementet redan i början av 2006 arbetade med hur man 
skulle kunna utforma reglerna i framtiden samt att förslaget som arbetades fram skulle 
offentliggöras och remitteras på vanligt sätt, så att riksdagen skulle ha möjlighet att ta 
del av förslaget, något som inte blev verklighet. Pär Nuder framhöll även i 
ovanstående protokoll att ”kommissionen inte ifrågasätter reglerna i sig utan den 
begränsning de innebär genom kraven på att den så kallade ursprungsbostaden 
respektive ersättningsbostaden måste ligga i Sverige”. 

Ganska snart efter att det framkommit att kommissionen tänkt stämma Sverige inför 
EG-domstolen blev det tyst i ärendet, officiellt sett. Sveriges regering tillsammans 
med kommissionen sekretessbelade svaren som regeringen lagt fram. Varken 
riksdagen eller resterande del av svenska folket har fått ta del. I skrivande stund borde 
det dröja cirka två veckor innan det slutgiltiga svaret skall vara givet. Frågan är bara, 
kommer vi denna gång att få ta del av svaret? Svaret på den frågan borde bli; Ja! Nya 
lagändringar måste slås igenom av riksdagen och därmed blir det hela offentligt. I en 
artikel skriven Pelle Oskarsson, som refererats till tidigare, menar han att om 
skatteintäkterna minskar, så måste man göra nedskärningar på ställen som vård, skola 
och omsorg. Av den nu presenterade vårbudgeten framgår det att man istället tänker 
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satsa på just dessa områden. Inga nedskärningar alltså, vilket borde innebära att man 
måste höja skatterna på andra ställen. Svenska staten skulle trots allt få in mer i 
skatteintäkter genom att införa uppskovsreglerna så att de kan gälla för alla, på 
långsikt. Både staten och den enskilde kan ses som vinnare om en ny lag måste 
konstitueras. Som sagt, på långsikt skulle detta innebära positiva effekter för båda 
parter. 

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Samtliga undersökningar som gjort inför detta examensarbete har gjorts före 
Regeringen avlade sitt svar till EG-domstolen. Hur Regeringen och Riksdagen 
kommer att arbeta fortsättningsvis och hur det nya lagförslaget kommer att se ut 
framkommer inte. Därmed kan följande frågeställningar uppstå: 

• Skillnader mellan nya lagförslaget och det gamla gällande uppskovsavdrag 

• Hur ser beräkningssättet ut för dem som säljer sin bostad i Sverige och flyttar 
till ett annat land? Skiljer det sig ifrån räknesättet om man säljer bostad inom 
Sveriges gränser? 

• Hur löser man de nya reglerna skattemässigt? 

• Hur behandlas ”återbetalning” till dem som drabbats? Vad händer med dem 
som inte sökt, men som insett att man nu kan få avdrag? 
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A. 

                                                

Försäljning av småhus – ett räkneexempel46 
 

Anna och Johan Andersson köpte sin fastighet 1985 för 710 000 kronor. Paret äger 
fastigheten gemensamt. Vid förvärvet betalade de 11 035 kronor i lagfartskostnad. För 
ytterligare lån i fastigheten togs samma år ut pantbrev i fastigheten. Kostnad för 
inteckningarna uppgick till 1 665 kronor Under innehavstiden har man endast gjort 
fortlöpande underhållsarbeten i form av tapetsering och målning. Nu har paret planer på 
att byta bostad. Genom en mäklare har de fått reda på att deras fastighet har ett uppskattat 
marknadsvärde på 1 050 000 kronor. Vid en försäljning på detta belopp blir mäklararvodet 
52 500 kronor. 

Ett alternativ är att köpa en något mindre villa. Priset på villan är 1 100 000 kronor. Det 
andra alternativet är att köpa en lägenhet vars pris ligger på 480 000. 

Beräkning av skattepliktig del om de köper villan för 1 100 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningspris  1 050 000 
Mäklararvode    - 52 500  
     997 500 
Inköpspris   - 710 000 
Lagfartskostnad  -   11 035 
Inteckningskostnader  -     1 665 
Kapitalvinst     274 800 kronor 
På vardera make  
belöper halva    137 400 kronor 
Skattepliktig del av  
kapitalvinsten       91 600 kronor (2/3 x 137 400)

 

 

Ersättningsbostaden i detta fall kostar mer i inköp än vad makarna fick ut vid försäljningen 
av ursprungsbostaden. Om övriga förutsättningar är uppfyllda medges vardera maken 
uppskovsavdrag med 91 600 kronor. (IL 47:7) 

 
46 Edvardsson, s 42 i övningsbok, s 35f i lösningsbok 
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Beräkning av skattepliktig del om de köper lägenheten för 480 000. 

Då ersättningsbostaden i detta fall kostar mindre kan uppskovsavdrag endast medges för så 
stor del av den skattepliktiga kapitalvinsten som svarar mot relation mellan 
anskaffningspriset för ersättningsbostaden och nettoersättningen vid försäljningen av 
ursprungsbostaden. Detta ställs upp på följande sätt enligt IL 47:7 

 

 

Den del av kapitalvinsten som tas upp x 
ostadenursprungsbförenersättning

sbostadenersättningförenersättning  

 

Med hjälp av formeln blir uträkningen följande: 

91 600 x 07844
500997
000480

=  

 

Därmed blir envar av dem beskattad för återstoden, det vill säga 91 600 – 44 078= 47 522 

 

 

Hur skulle då beskattningen se ut om Anna och Johan hade valt att flytta utomlands med 
dagens gällande regler? Den kapitalvinst som belöpte på dem vardera var 137 400 kronor. 
På denna summa måste båda betala 30 % skatt, vilket blir 41 220 kronor och den 
sammanlagda summan skatt blir 82 440 kronor som går till statskassan. 

274 800 – 82 440= 192 360 kronor över efter kapitalvinstbeskattning utan uppskovsavdrag 
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B. 

                                                

Försäljning av bostadsrätt – ett räkneexempel47 
 

Kalle Blomqvist avyttrar sin bostadsrätt i november för 260 000 kronor. Mäklararvodet 
uppgår till 14 000 kronor. Kalle förvärvade bostaden för 80 000 kronor, bortsett från detta 
har han inte haft några andra utgifter än månadsavgiften. Den inre reparationsfonden 
ökade under innehavstiden från 3 000 till 4 000 kronor. Kalles kapitaltillskott har under 
hans tid uppgått till 3 000 kronor enligt kontrolluppgift från bostadsrättsföreningen. 

På följande sätt beräknar man Kalles skattepliktiga del. 

 
Försäljningspris  260 000 
Inre rep.fond vid avyttring    -4 000 
Mäklararvode   -14 000 
   242 000 
Inköpspris   - 80 000 
Inre rep.fond vid förvärv     -3 000 
Kapitaltillskott   +3 000 
Kapitalvinst    162 000 kronor 
 
Varav skattepliktig del är: 108 000 kronor. (2/3 x 162 000) 
Observera att 108 000 kronor är det samma som Kalle kan 
få i uppskovsavdrag om han köper en ny lägenhet till 
liknande pris som han säljer sin gamla för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 Edvardsson, s 43 I övningsbok, s 37 i lösningbok 
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