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Box 2293 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls torg 13 08-561 676 00  08-561 678 20 måndag – fredag 
08:00-16:30 

 
E-post: 
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se 

 
 

 
    Mål nr 
    674-11 
 
 
 
meddelad i Stockholm den 10 juli 2012 
 
KLAGANDE 
Skatteverket 
171 94 Solna 
  
MOTPART 
AA 
  
Ombud: BB 
Valbay International AB 
Box 24057 
104 50 Stockholm 
  
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kammarrätten i Stockholms dom den 8 december 2010 i mål nr 3742-10  
 
 
SAKEN 
Nedsättning av avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring m.m. 
 
___________________ 
 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar AA ersättning för kostnader i domstolen 

med 10 000 kr. 
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YRKANDEN M.M. 

 

Skatteverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens och 

förvaltningsrättens avgöranden och fastställer verkets beslut att inte medge AA 

nedsättning av avkastningsskatten vid 2008 års taxering med den kupongskatt som 

har belastat hans utländska kapitalförsäkring 2007. Skatteverket anför bl.a. 

följande. Vad gäller utländska skatter framgår av 10 a § lagen (1990:661) om 

avkastningsskatt på pensionsmedel, AvPL, jämförd med 14 § lagen (1986:468) 

om avräkning av utländsk skatt, att avräkning får ske mot avkastningsskatt som 

betalats under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Valet av denna period 

har motiverats med att avkastningsskatten beräknas med utgångspunkt i för-

hållandena vid beskattningsårets ingång, vilket dels innebär att de utländska 

skatter som kommer att betalas senare under beskattningsåret inte är kända vid 

den tidpunkten, dels att det är den utländska avkastning som mottagits under året 

före beskattningsåret som kommer att ingå i kapitalunderlaget för beräkningen av 

avkastningsskatten och som de utländska skatterna hänför sig till (jfr prop. 

1995/96:231 s. 39 f.). De angivna skälen gör sig gällande på samma sätt oavsett 

om fråga är om nedsättning på grund av betald utländsk skatt eller kupongskatt. 

Den kupongskatt som har betalats 2007 berättigar därför till nedsättning av 

avkastningsskatten vid 2009 års taxering.  

 

AA bestrider bifall till överklagandet och yrkar ersättning för kostnader i målet 

med 16 800 kr. Han anför bl.a. följande. Att vägra avräkning för utländska skatter 

och nedsättning för kupongskatt det år som en inkomst faktiskt har beskattats 

strider mot skattesystemets systematik och torde inte heller vara förenligt med 

allmänna rättsprinciper med mindre än att en sådan avvikelse har stöd i lag. 

  

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Enligt 10 a § första stycket första meningen AvPL i tillämplig lydelse har skatt-

skyldig som avses i 2 § första stycket 7 rätt till nedsättning av skatten på 

försäkring med belopp som motsvarar den utländska skatt eller den skatt enligt  
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kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig till försäkringen och som 

försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat. Enligt sista meningen i 

första stycket får avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad räknas av senare år 

mot avkastningsskatt på samma försäkring. 

 

AA äger en utländsk kapitalförsäkring för vilken han är skattskyldig till 

avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 7 AvPL. Kapitalförsäkringen har 2007 

tillförts utdelningar på aktier i svenska aktiebolag om sammanlagt 62 000 kr. 

Samma år har kupongskatt betalats för utdelningarna med 18 600 kr.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att AA har rätt till nedsättning av 

avkastningsskatten på försäkringen enligt 10 a § AvPL. Eftersom den i målet 

aktuella kupongskatten har betalats 2007 har AA rätt till nedsättning av 

avkastningsskatten med belopp motsvarande den betalda kupongskatten vid 2008 

års taxering. Överklagandet ska därför avslås. 

  

AA bör beviljas ersättning för sina kostnader i Högsta förvaltnings-domstolen 

enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, 

m.m. Ersättning bör medges med skäliga 10 000 kr. 

 

 

Nils Dexe Margit Knutsson 

 

 

Henrik Jermsten Olle Stenman 

 

 

Anita Saldén Enérus 

 

   Alf Engsbråten 

   Föredragande justitiesekreterare 
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