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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Skatterättsnämndens beslut den 18 november 2019 i ärende dnr 60-19/D 

 

SAKEN 

Förhandsbesked om inkomstskatt 

 

___________________ 

 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked 

och avvisar ansökningen. 

 

BAKGRUND 

 

1. Den som är begränsat skattskyldig i Sverige är under vissa förutsättningar 

skattskyldig för bl.a. pension på grund av svensk tjänstepensionsförsäkring. 
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2. Genom skatteavtalet mellan Sverige och Italien begränsas Sveriges rätt att 

beskatta olika inkomster som personer med skatterättsligt hemvist i Italien uppbär 

från Sverige. 

 

3. AA avsåg att flytta till Italien under hösten 2019 och bosätta sig där permanent. I 

och med flytten skulle han bli begränsat skattskyldig i Sverige och ha sitt 

skatterättsliga hemvist i Italien. Genom ansökan om förhandsbesked ville AA få 

veta om utbetalningar från hans svenska tjänstepensionsförsäkringar får beskattas 

i Sverige efter flytten.  

 

4. Skatterättsnämnden fann att belopp som utbetalas med anledning av försäkring-

arna får beskattas i Sverige. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

5. Skatteverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska fastställa Skatterätts-

nämndens förhandsbesked. 

 

6. AA anser att Högsta förvaltningsdomstolen ska ändra förhandsbeskedet och 

förklara att Sverige saknar rätt att beskatta belopp som betalas ut från de aktuella 

försäkringarna. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

7. Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får, efter ansökan 

av en enskild, förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skatt-

skyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig 

lagtolkning eller rättstillämpning. 

 

8. För en enskild syftar förhandsbeskedsinstitutet till att ge en möjlighet att inför 

förestående affärer och andra rättshandlingar få klarhet i hur tillvägagångssättet 

kommer att bedömas i beskattningshänseende (se t.ex. HFD 2015 ref. 78). 



   3 

 BESLUT Mål nr   

6556-19 

   

  

 

 

9. AA ansökte om förhandsbesked i augusti 2019. I ansökan anges att han avser att 

bosätta sig i Italien under hösten 2019 och att hans permanentbostad i Sverige 

kommer att avyttras i slutet på september. Som skäl för att förhandsbesked bör 

lämnas har han uppgett att han vill få klarhet i om Sverige får beskatta 

utbetalningar från hans svenska tjänstepensionsförsäkringar efter flytten. 

 

10. Såvitt framgår av ansökan var den planerade flytten inte beroende av svaret på 

den ställda frågan. Av inhämtade uppgifter från folkbokföringen framgår att AA 

avregistrerades som utvandrad till Italien den 31 oktober 2019, dvs. före 

Skatterättsnämndens beslut. Vad AA i övrigt anfört innebär inte att han står i 

någon sådan valsituation att han kan anses vara i behov av något förhandsbesked. 

Mot denna bakgrund anser Högsta förvaltningsdomstolen att det inte kan anses 

vara av vikt för honom att förhandsbesked lämnas. 

 

11. Förhandsbesked kan också meddelas om det är av vikt för en enhetlig lagtolkning 

eller rättstillämpning. En förutsättning för att förhandsbesked ska lämnas på den 

grunden är att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande (HFD 2015 

ref. 78). I andra fall bör prejudikatbildningen på skatteområdet, liksom på andra 

rättsområden, ske genom rättslig argumentation och bedömningar i skilda 

domstolsinstanser (HFD 2018 ref. 3). 

 

12. Den fråga som prövats av Skatterättsnämnden är enligt Högsta förvaltnings-

domstolens mening inte av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt 

avgörande. Det kan därför inte anses vara av vikt för en enhetlig lagtolkning eller 

rättstillämpning att förhandsbesked lämnas. 
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13. Sammanfattningsvis borde Skatterättsnämnden inte ha prövat ansökningen. 

Förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen avvisas. 

 

 

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________  

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Helena Jäderblom, Margit Knutsson, 

Erik Nymansson, Mahmut Baran och Helena Rosén Andersson. 

 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Daniel Böcker.  


