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meddelad i Stockholm den 24 maj 2011
SÖKANDE
AA

SAKEN
Resning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och förklarar, med undanröjande
av kammarrättens och länsrättens domar, att AA inte ska påföras någon
skönsmässigt beräknad inkomst i inkomstslaget tjänst vid 2004 års taxering.

BAKGRUND

Skatteverket beslutade att för inkomståret 2003 skönstaxera AA – såvitt nu är i
fråga – i inkomstslaget tjänst samt påföra skattetillägg eftersom han inte kommit
in med självdeklaration. Skönstaxeringen bestämdes till 127 154 kr, ett belopp
som ansågs nödvändigt för att han skulle ha kunnat betala sina levnadskostnader
under året. AA överklagade beslutet hos Länsrätten i
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Dalarnas län som avslog överklagandet genom dom den 24 mars 2006
(mål nr 1662-05). AA fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Sundsvall och

skickade samtidigt in en kopia av en spansk självdeklaration för inkomståret 2004.
Denna kommunicerades med Skatteverket som konstaterade att den avsåg fel
inkomstår. Senare inkom till kammarrätten en kopia av AAs spanska
självdeklaration för inkomståret 2003 i vilken han redovisat förvärvsinkomster.
Kammarrätten avslog överklagandet genom dom den 30 maj 2007
(mål nr 2446-06). I domen angav kammarrätten att Skatteverket bestritt
överklagandet och anfört att den deklarationskopia AA åberopat avsåg fel
inkomstår. Kammarrätten nämnde emellertid inte deklarationskopian för
inkomståret 2003. Efter det att AA överklagat kammarrättens dom beslutade
Högsta förvaltningsdomstolen den 20 januari 2009 att inte meddela
prövningstillstånd (mål nr 5411-07).

YRKANDEN M.M.

AA ansöker om resning och anför bl.a. följande. Han fick inte del av ett antal
avgörande försändelser, bl.a. Skatteverkets förfrågan där verket räknade upp ett
antal handlingar som myndigheten behövde för att ta ställning till om
skattebefrielse kunde medges. Vidare har kammarrätten gjort sig skyldig till ett
grovt misstag genom att inte beakta den för målet helt avgörande handlingen,
nämligen hans spanska självdeklaration för det aktuella inkomståret. Det finns
ingen anledning för honom att betala inkomstskatt i Sverige eftersom han redan
gjort detta i Spanien.

Skatteverket anför i yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen bl.a. följande. Vad
som framgår av kammarrättens domskäl talar starkt för att den spanska
självdeklarationen för inkomståret 2003 aldrig beaktats av kammarrätten.
Skatteverket motsätter sig därför inte att resning beviljas och att skönsmässigt
beräknat belopp sätts ned med inkomst för vilken AA beskattats i Spanien.
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AA har uppgett att han sedan länge levt utomlands och att han inte redovisat några
förvärvsinkomster i sina självdeklarationer i Sverige efter 1998. Han gifte sig i
Spanien 2001 med en spanjorska och där fick de barn två år senare. Under 2003
bodde han i Spanien där han var verksam, hade tillräckliga inkomster och betalade
inkomstskatt, mervärdesskatt och sociala avgifter.

Av utredningen framgår att AA för inkomståret 2003 lämnat självdeklaration i
Spanien och redovisat inkomster från verksamhet där, dels näringsinkomster med
15 954 euro, dels tjänsteinkomster med 450 euro. En kopia av den deklarationen
kom in till kammarrätten vid dess handläggning i den ordinarie processen men
den kommunicerades inte med Skatteverket och förefaller inte heller ha beaktats
vid kammarrättens prövning.

Med hänsyn till det som anförts om AAs förhållanden för inkomståret och till vad
som i övrigt kommit fram i målet finner Högsta förvaltningsdomstolen att han inte
borde ha skönstaxerats för förvärvsinkomster på det sätt som skett. Resning bör
beviljas och skönstaxeringen i inkomstslaget tjänst undanröjas. Därmed bortfaller
också skattetillägget.
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