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MOTPART 

Skatteverket 

171 94 Solna 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Skatterättsnämndens beslut den 24 juni 2020 i ärende dnr 71-19/D 

 

SAKEN 

Förhandsbesked om inkomstskatt 

 

___________________ 

 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked 

vad gäller styrelseuppdragen i aktiebolagen och avvisar ansökningen i den delen. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbeskedet i övrigt. 
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BAKGRUND 

 

1. AA har sedan länge åtagit sig uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och andra 

organisationer. För närvarande har hon sådana uppdrag i flera aktiebolag, ett 

ömsesidigt försäkringsbolag och en ideell förening. Vidare bedriver hon enskild 

näringsverksamhet genom innehav av en näringsfastighet. 

 

2. Högsta förvaltningsdomstolen har i flera avgöranden slagit fast att arvoden för 

styrelseuppdrag i aktiebolag som regel ska beskattas hos styrelseledamoten och 

som inkomst av tjänst, även då arvodet har fakturerats av och intäktsförts i ett av 

ledamoten ägt aktiebolag. Detta har motiverats med att ett styrelseuppdrag ska 

utövas av en fysisk person och är av personlig natur.  

 

3. AA ansökte om förhandsbesked för att få veta om styrelsearvodena kunde 

redovisas inom ramen för hennes enskilda näringsverksamhet samt anförde 

följande. De rättsfall som finns avser frågan om hos vem ett styrelsearvode ska tas 

upp till beskattning men inte i vilket inkomstslag. Denna praxis kan inte anses 

utgöra hinder mot att ett styrelsearvode beskattas som inkomst av näringsverk-

samhet hos ledamoten om näringskriterierna i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen 

(1999:1229) är uppfyllda.  

 

4. Skatterättsnämnden ansåg att styrelsearvodena inte kan redovisas inom ramen för 

AAs enskilda näringsverksamhet. Nämnden hänvisade till Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis beträffande styrelseuppdrag i aktiebolag och 

uttalade att det gäller en stark presumtion för beskattning av sådana arvoden hos 

ledamoten och i inkomstslaget tjänst redan på grund av uppdragets personliga 

karaktär. Uppdragen i det ömsesidiga försäkringsbolaget och den ideella 

föreningen är av samma personliga karaktär och motsvarande presumtion ska 

därför gälla även för dessa uppdrag, ansåg nämnden.  
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YRKANDEN M.M. 

 

5. AA yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska förklara att styrelsearvodena ska 

beskattas som inkomst av näringsverksamhet.  

 

6. Skatteverket anser att Högsta förvaltningsdomstolen ska fastställa Skatterätts-

nämndens förhandsbesked.  

 

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. Frågan i målet är om AAs arvoden för styrelseuppdrag i sex aktiebolag, ett 

ömsesidigt försäkringsbolag och en ideell förening kan beskattas som inkomst av 

näringsverksamhet hos henne. 

 

9. Vad gäller arvoden för styrelseuppdrag i aktiebolag finns det en klar praxis från 

Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att sådana arvoden i regel beskattas 

hos styrelseledamoten och som inkomst av tjänst, även då arvodet har fakturerats 

av och intäktsförts i ett av ledamoten ägt aktiebolag (HFD 2019 not. 31, punkterna 

21 och 26 samt där angivna rättsfall). Av domstolens praxis kan inte annan 

slutsats dras än att domstolen har tagit ställning inte bara i frågan om hos vem 

arvodet ska beskattas utan även i frågan om till vilket inkomstslag arvodet hör.  

 

10. Beträffande styrelseuppdragen i de sex aktiebolagen är den av AA ställda frågan 

alltså redan besvarad i praxis. Det kan därmed inte anses vara av vikt för henne 

eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas i 

den frågan (jfr HFD 2019 not. 37, punkt 37). I den delen ska förhandsbeskedet 

därför undanröjas och ansökningen avvisas. 
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11. Motivet till Högsta förvaltningsdomstolens praxis är att ett uppdrag som styrelse-

ledamot i aktiebolag bara får innehas av en fysisk person och är av personlig 

natur. För sådana uppdrag gäller således en stark presumtion för beskattning hos 

ledamoten redan på grund av uppdragets personliga karaktär. Även styrelse-

uppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag måste innehas av en fysisk person, se 

12 kap. 24 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 7 kap. 9 § lagen (2018:672) 

om ekonomiska föreningar. När det gäller ideella föreningar är frågan inte lagreg-

lerad men samma krav följer av allmänna associationsrättsliga principer (jfr prop. 

2005/06:150 s. 144). Styrelseuppdragen är alltså även i dessa fall av personlig 

karaktär.  

 

12. Presumtionen om tjänstebeskattning hos ledamoten bör därför gälla även för 

styrelseuppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar. Förhands-

beskedet ska därmed fastställas i den delen. 

  

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________  

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Helena Jäderblom, Margit Knutsson, 

Erik Nymansson, Leif Gäverth och Marie Jönsson. 

 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Marianne Bergqvist. 

 


